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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Rynnäkkötykkipataljoonan rynnäkkötykkien ja 

jalkaväen yhteistyö toteutui Talin – Ihantalan taistelussa vuonna 1944. Tutkimuksessa 

selvitetään, miten rynnäkkötykkejä oli suunniteltu käytettävän taisteluteknisellä ja taktisella 

tasolla jalkaväen kanssa ennen Talin - Ihantalan taistelua, millaista koulutusta 

Rynnäkkötykkipataljoona sai ja miten suunniteltu käyttö ja koulutus käytännössä näkyivät 

Rynnäkkötykkipataljoonan toiminnassa varsinaisessa Talin – Ihantalan taistelussa. 

Tutkimuksessa on käytetty aineistona pääasiassa Rynnäkkötykkipataljoonasta sekä Talin – 

Ihantalan taistelusta kertovaa kirjallisuutta sekä Panssarimuseon aiheesta kertovia 

arkistolähteitä. Tärkeimmiksi näistä lähteistä muodostuivat Erkki Käkelän panssarialaa 

käsittelevä kirjallisuus sekä arkistosta löytyneet panssarijoukkoja koskevat koulutusohjeet ja 

Ruben Laguksen johtamalle panssarintorjuntakomitealle sotien jälkeen toimitetut selvitykset 

liittyen rynnäkkötykkien käyttöön sota-aikana. Metodina on käytetty laadullista 

tekstianalyysiä. 

Tutkimuksessa selvisi, että rynnäkkötykkien taktisten käyttöperiaatteiden raamit tulivat 

Suomeen Saksan asevoimista. Suomessa periaatteita jouduttiin kuitenkin muokkaamaan 

paremmin Suomen olosuhteisiin ja resursseihin sopiviksi. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, 

että toisin kun muissa Panssaridivisioonan joukkoyksiköissä, Rynnäkkötykkipataljoonassa 

yhteistoiminnan harjoittelu ja koulutus yhdessä jääkäreiden kanssa jäi pahasti vajaaksi, 

vaikka se olikin merkittynä Rynnäkkötykkipataljoonan koulutussuunnitelmaan. Kesän 1944 

torjuntataistelut keskeyttivät pataljoonan koulutuksen juuri kriittisenä hetkenä, kun sen 

yhteistoimintakoulutusvaiheen olisi pitänyt alkaa. Tästä huolimatta itse Talin – Ihantalan 

taistelussa pataljoonan rynnäkkötykit suoriutuivat jääkärien kanssa yhteistoiminnasta 

tilanteen huomioon ottaen pääosin hyvin, mistä kertoi menetettyjen rynnäkkötykkien pieni 

määrä. Yhteistoiminnan onnistumisesta kertoi erityisesti se, että vihollisen jalkaväki ei 

kyennyt taistelun aikana kertaakaan edes vaurioittamaan jääkäreiden menestyksekkäästi 

suojaamia Rynnäkkötykkipataljoonan rynnäkkötykkejä. Vaikeuksiakin tuli esiin erityisesti 

rynnäkkötykkien ja jääkärien kommunikoinnissa taistelun aikana sekä erilaisina, etenkin 

johtamistoiminnassa, ilmenneissä improvisoiduissa toimintatavoissa. 

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että Rynnäkkötykkipataljoonan yksittäisten 

rynnäkkötykkien miehistön merkittävästi vihollista parempi koulutustaso kompensoi yhteis-

toimintakoulutuksen puutetta merkittävästi. Lisäksi laadukas, välillä improvisoitukin, johta-

mistoiminta pataljoonatasolta aina joukkuetasolle asti helpotti yhteistoiminnan suorittamista 

jääkäreiden kanssa, vaikka varsinaisia yhteistoimintaharjoituksia ei järjestetty. Voidaan myös 

katsoa, että jääkärien ahkerasti harjoittelema yhteistoiminta Panssaridivisioonan panssarivau-

nujen kanssa edesauttoi rynnäkkötykkien kanssa toteutettua yhteistoimintaa, joka lopultakin 

oli erityisesti saavutettujen tulosten valossa onnistunutta. 

AVAINSANAT 
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RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN JA JALKAVÄEN YHTEISTOI-

MINTA TALIN–IHANTALAN TAISTELUSSA 1944 
 

1 JOHDANTO 

 

1.1 JOHDATUS TUTKIMUSAIHEESEEN 

 

Panssaridivisioona perustettiin Suomen Puolustusvoimiin Jatkosodan aikana vuoden 1942 ke-

sällä. Sen perustaminen liittyi jo jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana saatuihin hyviin koke-

muksiin panssaroitujen joukkojen käytöstä. Puolustusvoimien panssarikaluston määrä kasvoi 

sodan edetessä hankintojen ja sotasaaliskaluston lisääntymisen myötä, jolloin myös panssaroi-

tujen joukkojen koko voitiin tilanteen mukaan kasvattaa Panssaripataljoonasta Panssariprikaa-

tiksi ja lopulta Panssaridivisioonaksi. 

  

Panssaridivisioonan Panssariprikaatiin perustettiin myös Rynnäkkötykkipataljoona. Kesän 

1944 torjuntataisteluiden aikana pataljoona oli alistettu suoraan divisioonan komentajalle. 

Rynnäkkötykit olivat armeijassamme tällöin aivan uusi asejärjestelmä, vaikkakin aseveljem-

me Saksassa olivat käyttäneet niitä käytännössä toisen maailmansodan alusta lähtien. 

 

Rynnäkkötykit erosivat tavallisista panssarivaunuista siinä, että niissä ei panssarivaunun ta-

paan ollut 360 astetta pyörivää tornia vaan raakasuuntaus tykillä piti tehdä koko vaunua kään-

tämällä.
1
 Toinen suuri ero varsinkin saksalaisen ajattelutavan mukaan oli taktiikassa. Saksassa 

rynnäkkötykit nähtiin nimenomaan jalkaväen tukemiseen käytettävinä tulitukivaunuina, joiden 

ei liikkeensä puolesta tarvinnut olla yhtä nopeita kuin panssarivaunut. Varsinaisia panssari-

vaunujahan saksalaisen ajattelutavan mukaan tuli käyttää salamasotataktiikan mukaisesti syvi-

en murtojen tekemiseen ja vihollisen johto- ja huoltopaikkoihin iskemiseen. Nämä iskut oli 

tarkoitus tehdä erityisesti ilmavoimien tukemana jalkaväen seuratessa huomattavasti taaempa-

na puhdistaen jäljelle jääneet vihollispesäkkeet ja ottaen alueet hallintaansa. Toki sodan ede-

tessä pidemmälle ja saksalaisten tilanteen heikentyessä alettiin sekä panssarivaunuja, että ryn-

näkkötykkejä käyttää yhä enemmän jalkaväen tukena ja hajautetummin mm. vihollisen ilma-

herruudesta johtuen. Lisäksi rynnäkkötykkien tehtäväksi tuli yhä suuremmissa määrin varsi-

naisille panssarivaunuille aiemmin kuuluneita tehtäviä esimerkiksi taistelu vihollisen panssa-

reita vastaan.
2
 

                                                 
1
 Käkelä, Erkki: Laguksen rynnäkkötykit – Rynnäkkötykkipataljoona 1943 – 1944, Werner Söderström Osakeyh-

tiö, Porvoo 1996, s. 15. 
2
 Käkelä 1996, s. 19-33. 
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Suomessa ajattelutapa panssarivaunujen käytöstä yleisesti poikkesi saksalaisista jo senkin ta-

kia, että resurssimme olivat heihin verrattuna erittäin pienet. Tästä syystä suomalaisilla ei ollut 

muuta vaihtoehtoa, kuin käyttää harvoja panssareitaan jalkaväen tukena. Toisin sanoen niin 

rynnäkkötykkijoukot kuin panssarivaunujoukotkin koulutettiin Suomessa toimimaan samoin, 

kuin rynnäkkötykkijoukot Saksassa eli jalkaväen (jääkärien) tulitukena.
3
 

 

Rynnäkkötykkipataljoonan kaluston voidaan hieman kärjistetysti sanoa eronneen muun Pans-

saridivisioonan kalustosta laadun suhteen siinä, että toisin kuin panssarivaunuilla liikkuneet 

toverinsa, Rynnäkkötykkipataljoonan vaunut olivat uusia ja laadukkaita Saksan muilla rinta-

milla toimiviksi todettuja laitteita. Muun divisioonan kalusto oli vähintäänkin kirjavaa ja jopa 

vanhahtavaa.
4
 

 

 

1.2 TUTKIMUKSEN AIHEEN RAJAUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimus rajautuu ajallisesti Rynnäkkötykkipataljoonan perustamisesta vuoden 1943 alkupuo-

lelta Talin–Ihantalan taistelun loppumiseen vuoden 1944 heinäkuussa. Ajanjakson alku- ja 

keskivaiheilla tutkimus keskittyy koulutuksellisten ja taktisten seikkojen tarkasteluun, kun 

taas lopussa keskiössä on varsinaisen taistelun tutkiminen. 

 

Kyseisen taistelun valintaan tutkittavaksi aiheeksi vaikutti se, että sen lopputulos oli erittäin 

merkittävä koko Jatkosodan lopputuloksen ja Suomen selviämisen kannalta. Toinen syy valin-

taa oli taistelun koko ja intensiteetti ylipäätään. Taistelua on kutsuttu Pohjoismaiden suurim-

maksi taisteluksi kautta historian ja sitä on jopa verrattu intensiteetiltään Saksan länsirintaman 

taisteluihin. Taisteluun osallistui yhteensä yli 200000 sotilasta. 

 

Rynnäkkötykkipataljoonalle Talin–Ihantalan taistelun voidaan sanoa olleen sen koko historian 

kovin, jos kovuutta mitataan esimerkiksi tuhottujen vihollisvaunujen määrällä (43 kpl). Määrä 

on noin puolet Rynnäkkötykkipataljoonan kesän 1944 taisteluissa tuhoamien vihollisvaunujen 

kokonaismäärästä (87 kpl), vaikkakin pataljoonan komppanioiden tappiot Kuuterselän vasta-

hyökkäyksessä olivat kovemmat (5 kpl), kuin tappiot Talin-Ihantalassa (2kpl). Taistelun mer-

                                                 
3
 Käkelä, Erkki: Laguksen miehet, Marskin nyrkki – Suomalainen panssariyhtymä 1941 – 1944, Gummerus Kir-

japaino Oy, Jyväskylä 1992, s. 154-160. 
4
 Muikku, Esa ja Purhonen, Jukka: Suomalaiset panssarivaunut 1918 – 1997 – The Finnish armoured vehicles 

1918 – 1997, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998, s. 10-11. 
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kitys pataljoonan sotatiellä oli myös yksi syy miksi juuri Talin–Ihantalan taistelu valikoitui 

tutkimuksen aiheeksi. 

 

Maantieteellisesti tutkimus rajautuu Karjalankannakselle sekä Itä-Karjalaan Rynnäkkötykki-

pataljoonan käyttämiin koulutusalueisiin sekä taistelujen osalta Talin–Ihantalan taistelun 

muodostamaan maastolliseen kokonaisuuteen. 

 

Tutkimuksessa käsiteltävien joukkojen osalta tutkimus rajautuu Talin–Ihantalan taistelussa 

taistelleeseen Panssaridivisioonaan kuuluneeseen Rynnäkkötykkipataljoonaan ja sen kanssa 

yhteistyötä tehneisiin jalkaväkiyksiköihin. Lisäksi taktisten kysymysten osalta perehdytään 

myös panssarivaunutaktiikkaan Suomessa yleisemminkin sodan aikana. Yhteistyötahoista eri-

tyistä huomiota kohdennetaan Jääkäriprikaatin jääkäripataljooniin, koska ne kuuluivat organi-

satorisesti samaan divisioonaan Rynnäkkötykkipataljoonan kanssa ja Talin–Ihantalan taiste-

lussa Rynnäkkötykkipataljoonan komppaniat olivat poikkeuksetta alistettuna jääkäripatal-

joonille. 

 

Huomioitavaa on, että Talin–Ihantalan taisteluun osallistunut saksalainen Rynnäkkötykkipri-

kaati 303 ja sen rynnäkkötykit on rajattu tutkimukseni ulkopuolelle. Kyseinen rajaus on tehty, 

koska prikaatin osuus taistelussa oli erinäisistä syistä johtuen kokonaisuutena tarkastellen pie-

ni varsinkin, jos sitä verrataan suomalaisen Panssaridivisioonan Rynnäkkötykkipataljoonan 

aikaansaannoksiin. Lisäksi tutkimus keskittyy suomalaisiin joukkoihin, mikä rajaa Saksalaisen 

prikaatin pois tutkimuksen aihepiiristä. 

 

Tutkimus painottuu Stu 40 –rynnäkkötykkien aikaan Rynnäkkötykkipataljoonassa. Kyseinen 

painotus on tehty, koska Stu 40 vaunuja edeltänyt BT-42 kalusto oli käyttöarvoltaan hyvin va-

javaista eivätkä sen myöhemmin käymät taistelut olleet vertailukelpoisia laadukkaille Saksa-

laisilla rynnäkkötykeillä käytyihin taisteluihin. Sturmien aika oli Rynnäkkötykkipataljoonassa 

ehdottomasti hedelmällisintä aikaa. BT-42 kaluston aika on kuitenkin käyty lyhyesti läpi, kos-

ka sen tunteminen mahdollistaa paremmin kokonaiskuvan luomisen. 

 

Rynnäkkötykkipataljoonan valintaan käsiteltäväksi joukoksi vaikutti sen huomattava merkitys 

Talin – Ihantalan taistelun lopputulokselle. Lisäksi pataljoonan ja jalkaväen yhteistoiminnan 

aiemman tutkimuksen vähyys puolsi valintaa. Aiheen tutkimiselle oli siis aito tarve. 
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Yhteistyö jalkaväen kanssa on ollut historian saatossa mekanisoitujen joukkojen tehon kannal-

ta hyvin olennaista ja on sitä tietysti edelleen. Yhteistyön tavoiksi on eri maissa kehitelty eri-

laisia ratkaisuja. Rynnäkkötykkien yhteistoiminta jalkaväen kanssa historiamme suurimmassa 

taistelussa ja siihen liittyvät koulutukselliset ja taktiset kysymykset ovat itsessään mielenkiin-

toisia. 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: Miten Rynnäkkötykkipataljoonan ja jalkaväen yhteistoiminta 

toteutui Talin–Ihantalan taistelussa? 

 

Pääkysymykseen vastaamisen apuna käytän apukysymyksiä: 

- Millaista rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistoiminnan oli suunniteltu olevan  taktisella ja 

taisteluteknisellä tasolla ennen Talin–Ihantalan taistelua? 

- Millaista koulutusta Rynnäkkötykkipataljoona sai ja miten yhteistoiminta jalkaväen kanssa 

oli siinä huomioitu ennen Talin–Ihantalan taistelua? 

- Miten Rynnäkkötykkipataljoonan rynnäkkötykit toimivat käytännössä Talin–Ihantalan taiste-

lussa yhteistyössä jalkaväen kanssa? 

- Mitä taistelussa ilmenneistä seikoista voidaan päätellä Rynnäkkötykkipataljoonan taktisesta 

ja koulutuksellisesta onnistumisesta rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistoiminnassa? 

 

 

1.3 AIKAISEMPI TUTKIMUS AIHEESTA JA KESKEISET LÄHTEET 
 

Aikaisempaa tutkimusta rynnäkkötykeistä edustaa Hanna Ellilän tutkielma rynnäkkötykkien 

merkityksestä panssariaselajille vuodelta 2006. Kyseistä tutkielmaa on tutkielmassa käytetty 

sopivien lähteiden löytämiseen. 

 

Yliluutnantti Henri Silovaaran pro gradu –tutkielma aiheesta Panssarivaunujoukkojen koulu-

tus Panssariprikaatissa 1942 – 1944 vuodelta 2013 rajaa tarkoituksellisesti Rynnäkkötykkien 

osuuden pois käsiteltävien aiheiden joukosta. Tutkielman Talin–Ihantalan taistelua kuvaavas-

sa osuudessa Rynnäkkötykkeihin viitataan lyhyesti, mutta siitä ei ole ollut hyötyä tämän tut-

kimuksen kannalta. 

 

Kirjallisuutta tutkimusaiheesta ei ole aikaisemmin julkaistu. Talin–Ihantalan taistelusta löytyy 

materiaalia laidasta laitaan alkaen yksittäisten sotilaiden muistelmista ja päättyen teoreetti-

sempiin laajempiin koko taistelua kuvaaviin teoksiin. Talin–Ihantalan taistelu on ehkä yksi so-

tahistoriamme eniten läpi käytyjä taisteluita johtuen varmasti osaltaan sen merkittävyydestä ja 
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koosta. Rynnäkkötykeistä Jatkosodassa on kirjallisuutta kirjoitettu huomattavasti vähemmän. 

Rynnäkkötykkejä käsitellään ja sivutaan tietysti monissa eri Jatkosotaa ja sen torjuntataisteluja 

käsittelevissä teoksissa, mutta rynnäkkötykkeihin keskittyneitä kirjoja on harvassa. Jalkaväen 

ja rynnäkkötykkien yhteistoiminnasta taisteluteknisellä ja taktisella tasolla ei ole kirjoitettu 

juuri lainkaan. Siihen viitataan joissakin rynnäkkötykkejä käsittelevissä kirjoissa, mutta silti 

yhteistoiminnan käytännön järjestelyistä on saatavissa tietoa lähinnä ns. rivien välistä luke-

malla ja näistä johtopäätöksiä ja päätelmiä tekemällä. 

 

Tärkeimpänä kirjallisuuslähteenä tutkimuksessa on käytetty Erkki Käkelän tuotantoa. Käkelä 

on kunnostautunut ahkerana kirjoittajana tuottaen huomattavan määrän suomalaisiin panssari-

joukkoihin liittyvää kirjallisuutta. Hän on kirjoittanut Rynnäkkötykkipataljoonan historian kir-

jassa Laguksen rynnäkkötykit – Rynnäkkötykkipataljoona 1943 – 1944 vuodelta 1996. Kysei-

nen teos on ollut tutkimukselle hyödyllinen monella tapaa sekä lähteiden puolesta, että tutki-

musaiheeseen liittyvänä yleisteoksena. 

 

Käsiteltävien vaunujen teknisistä tiedoista löytyy tietoa monista eri kirjoista. Pääasiallisena 

lähteenä on käytetty Esa Muikun ja Jukka Purhosen teosta Suomalaiset panssarivaunut 1918 – 

1997. Kirjassa kerrotaan vaunujen teknisistä yksityiskohdista sekä vaunujen kehityskaaresta ja 

käytöstä. Teknisiä aiheita on täydennetty Käkelän teoksista, joista löytyy myös yksityiskohtai-

sia teknisiä yksityiskohtia vaunuista. 

 

Talin–Ihantalan taistelusta on kerätty tutkimusta varten tietoa useista eri lähteistä. Niistä ehkä 

tärkein on ollut Ari Raunion ja Juri Kilinin kirjoittama Jatkosodan torjuntataisteluja 1942 – 

1944. Kyseisestä teoksesta löytyy mittava määrä hyviä ja selkeitä karttakuvia taistelujen eri 

vaiheista yhdistettynä selkeään taistelujen etenemistä selvittävään kirjalliseen osuuteen. 

 

Arkistolähteitä tutkimukseen on käytetty erityisesti rynnäkkötykkien ja jalkaväen taktiikkaa 

sekä Rynnäkkötykkipataljoonan koulutusta kuvaavissa luvuissa. Arkistolähteet ovat peräisin 

Panssarimuseon arkistosta ja ne käsittävät mm. erilaisia koulutusohjeita, sodanjälkeisen pst-

toimikunnan pöytäkirjoja, virallisia kirjattuja sotakokemuksia ja niiden johtopäätöksiä, ohjeita 

ja selvityksiä liittyen panssarien käyttöön sota-aikana sekä taisteluissa mukana olleiden muis-

tiinpanoja. Tutkimukseen liittyen on myös tutkittu aiheeseen liittyvien yksikköjen sotapäivä-

kirjoja, mutta ne ovat osoittautuneet pääpiirteissään melko yleisellä tasolla kirjatuiksi, jolloin 

tarpeeksi tarkkojen arvioiden teko taisteluista on ollut vaikeaa. Tämän takia niiden arvo on 

tutkimukselle jäänyt lähinnä kokonaiskuvaa luovaksi. 
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1.4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN RAKENNE 

 

Tutkimuksen pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on laadullinen kirjallisuustutkimus. Kirjal-

lisuuteen perehtymällä pyritään kuvailemaan ja analysoimaan tapahtumia sekä löytämään nii-

den väliltä loogisia syy-yhteyksiä. Tapahtumien kulku pyritään todentamaan varmentamalla 

useammasta lähteestä silloin, kun se on mahdollista. Lähteitä painotetaan lähdekritiikkiä käyt-

täen. 

 

Tutkimuksen rakenne on seuraava: Ensimmäinen luku on johdanto, jossa käsitellään tutki-

muksen taustatekijät. Lukija johdatetaan tutkimukseen, esitellään tutkimuksen rajaus, tutki-

muskysymykset, aikaisempi tutkimus ja tärkeimmät lähteet. Myös tutkimusmenetelmät ja ra-

kenne avataan lukijalle. 

 

Toisessa luvussa käsitellään Rynnäkkötykkipataljoonaa organisaatio lyhyesti, sen historiaa 

yleisesti sekä paneudutaan rynnäkkötykkien ja panssarivaunujen taktisiin käyttöperiaatteisiin 

Suomessa vuosina 1943 – 1944. 

 

Kolmannessa luvussa keskitytään Rynnäkkötykkipataljoonan henkilöstön koulutukseen yli-

päätään ja yhteistoiminnasta jalkaväen kanssa. 

 

Neljännessä luvussa käsitellään Rynnäkkötykkipataljoonan taistelutoimia yhteistyössä jalka-

väkijoukkojen kanssa Talin–Ihantalan taistelussa. 

 

Viidennessä ja samalla viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset aikaisempien lukujen poh-

jalta siitä, miten rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistyö toteutui Talin–Ihantalan taistelussa 

verraten kyseisiä seikkoja Rynnäkköpataljoonan saamaan koulutukseen ja rynnäkkötykkien 

taktisiin ja taisteluteknisiin periaatteisiin. 
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2 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN TAKTISET PERIAAT-

TEET 1943 – 1944 
 

2.1 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN VAIHEET ENNEN KESÄN 

1944 TAISTELUITA 

 

Rynnäkkötykkipataljoona perustettiin virallisesti 20.2.1943. Silloin siihen kuuluivat esikunta, 

esikuntakomppania ja 1. Rynnäkkötykkikomppania. 2. Rynnäkkötykkikomppania perustettiin 

pataljoonaan tasan kuukausi myöhemmin 20.3 ja 3. Rynnäkkötykkikomppania edelleen kuu-

kausi edellisen jälkeen 20.4. Miehistö pataljoonaan tuli pääosin kenttätykistöstä saksalaisen 

esimerkin mukaan. Tämä johti tiettyihin ongelmiin pataljoonassa, kun varsinainen panssa-

riaselajin kulttuuri ei ollut miehille tuttua ja vaunujen tekniikkaa ei hallittu kunnolla. Miehis-

tön puolustukseksi on sanottava, että heistä suuri osa oli vapaaehtoisia ja oppimishaluisia, 

vaikkakin mukaan mahtui myös pataljoonaan määrättyjä sekä tykistöön kyllästyneitä, osin 

holtittomaan käytökseen syyllistyneitä miehiä.
5
 

 

BT-42 kalusto: Rynnäkkötykkipataljoonan ensimmäisenä vaunutyyppinä toimi kotimaiset 

Valtion Tykkitehtaalla vanhoista BT-7 vaunuista muunnellut BT-42 rynnäkkötykit, joita jaet-

tiin Rynnäkkötykkipataljoonalle yhteensä 18 kappaletta myöhäissyksyyn 1943 mennessä. 

Vaunut jaettiin kolmelle komppanialle, kuusi kullekin. BT-42 osoittautui käytössä melko 

huonoksi konstruktioksi. Vaunussa oli 114 mm:n haupitsi. Haupitsi oli vuodelta 1918 ja se oli 

pataljoonan perustamisen aikaan tehoton uusimpia neuvostovaunuja vastaan.
6
 

 

Tykin tehottomuus oli vain yksi BT-42 vaunussa todetuista puutteista. Omaa karua kieltään 

puhuu silloisen Rynnäkkötykkipataljoonan komentajan majuri Veikko Lounilan kirje Panssa-

riprikaatin komentajalle 4.5.1943. Siinä hän kertoo BT-42 ongelmista:  

 

”Saatujen kokemusten perusteella, johtuen ennen kaikkea vaunun maasto-ominaisuuksista se-

kä tulitoiminnan hitaudesta, en katso asetta varsinaiseksi rynnäkkötykiksi. Tulitoiminnan hita-

us johtuu sekä suuntaamisen että lataamisen hitaudesta, koska raskaita ammuksia on vaikea 

käsitellä vaunussa ja koska ammus ei ole patruuna-ammus. Suuntaamista hidastaa 76 K/02:n 

kiertokaukoputki, mutta riittävän koulutuksen jälkeen uskon tämän huolenaiheen olevan kui-

                                                 
5
 Käkelä 1996, s. 47 – 55. 

6
 Käkelä 1996, s. 52 – 53; Muikku, Purhonen 1998, s. 10. 
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tenkin pienemmän kuin sen seikan, että tykin suuntaaminen on raskasta. Sivu- ja korkeus-

suuntausta ei voi suorittaa yhtä aikaa, vaan ne on tehtävä erikseen.”
7
 

 

Kyseinen komentajan kirje ei anna mairittelevaa kuvaa BT-42:n suorituskyvystä. Vaunun suo-

rituskyvyn puutteet eivät olleet jääneet huomaamatta myöskään Päämajalta, jossa jo keväällä 

1943 oli tehty päätös parempien rynnäkkötykkien hankkimiseksi Saksasta.
8
 Kyseinen parempi 

vaunu tuli myöhemmin olemaan Stu-40, joka toimi Rynnäkkötykkipataljoonan pääkalustona 

kesän 1944 taisteluissa. 

 

Päämaja määräsi Panssaridivisioonan etuvartiopalvelukseen Syvärille 1943 kesäkuun alku-

puolella. Siellä Rynnäkkötykkipataljoona määrättiin suorittamaan ammuntoja Syvärin toisella 

puolella olleisiin Puna-armeijan asemiin. Kyseessä oli hieman kärjistäen kovapanosammunnat 

koulutustarkoituksessa oikeaa vihollista vastaan. Syvärin oli venäläisillä paljon erilaisia bunk-

kereita ja muita asemia, joihin BT-42 haupitsin tehoa pystyttiin kokeilemaan käytännössä. 

Pääasiassa ammunta suoritettiin suora-ammuntana niin, että vaunut ajoivat asemiin joen var-

teen, ampuivat sirpale-, ontelo tai savukranaateilla vastapuolelle ja sen jälkeen vetäydyttiin ta-

kaisin maaston suojaan. Toimintaan liittyi myös epäsuoran tulen ampumista. Vaikka ammun-

nat tuottivat tulosta ja mm. arviolta satoja vihollisen pesäkkeitä tuhottiin tai vaurioitettiin, to-

dettiin BT-42:n olevan liian tehoton ja suojaton ja täten kelvottomaksi taistelemaan uusimpia 

neuvostovaunuja vastaan.
9
 Kuitenkaan ei tule aliarvioida Syvärin ajan merkityksiä uudelle 

aselajille ja pataljoonalle. Palvelus rintamalla toi miehille ainakin jonkin tasoista taisteluko-

kemusta sekä vaihtelua jatkuvaan ja tiukkaan Äänislinnassa tapahtuneeseen koulutukseen ja 

varuskuntapalvelukseen. 

 

BT-42 rynnäkkötykit päätyivät lopulta joulukuussa 1943 perustetun Erillisen Panssarikomp-

panian kalustoksi. Tällöin Rynnäkkötykkipataljoona sai käyttöönsä Saksasta hankittuja Stu-40 

rynnäkkötykkejä.
10

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Käkelä 1996, s. 59. 

8
 Käkelä 1996, s. 68. 

9
 Käkelä 1996, s. 61 – 68. 

10
 Muikku, Purhonen 1998, s. 10. 
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2.2 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN ORGANISAATIO 1944 

 

Uusien Stu-40 rynnäkkötykkien ja vuoden 1944 kevättalvella saatujen erikoisajoneuvojen 

myötä Rynnäkkötykkipataljoonan voidaan sanoa olleen kalustonsa puolesta jopa Suomen ar-

meijan modernein pataljoona Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaessa kesällä 1944. Alun 

perin Rynnäkkötykkipataljoona liitettiin Panssariprikaatin yhdeksi pataljoonaksi kahden sen 

Panssarivaunupataljoonan rinnalle. Kesällä 1944 Rynnäkkötykkipataljoona oli kuitenkin alis-

tettuna suoraan Panssaridivisioonan komentajalle.
11

 

 

Kannaksen torjuntataisteluiden alkaessa Rynnäkkötykkipataljoonan kokoonpano oli seuraava: 

- Komentaja ja esikunta ( 6 upseeria). 

- Esikuntakomppania: Komentojoukkue, Viestijoukkue, Huoltojoukkue. 

- 3 x Rynnäkkötykkikomppania: Asentajaryhmä, Komentojoukkue, Huoltojoukkue, 3 x Ryn-

näkkötykkijoukkue. 

- Liikkuva korjausjoukkue (Alistettuna pataljoonalle). 

 

Rynnäkkötykkejä oli pataljoonassa 25, joista kolme korjauksessa Panssarikorjaamolla. Jokai-

sen Rynnäkkötykkikomppanian 1. ja 2. joukkueella oli kullakin kolme rynnäkkötykkiä. 3. 

joukkueen miehet toimivat ns. vartioryhmänä, joka suojasi jalkaisin vaunuja taistelussa. Li-

säksi jokaisella komppanian päälliköllä sekä pataljoonan komentajalla oli oma rynnäkkötykki 

johtovaununa. Kolme korjauksessa ollutta Stu-40 vaunua oli varattu varavaunuiksi jokaisen 

Rynnäkkötykkikomppanian komentojoukkueisiin. Loput viisi 30:sta Suomeen tuodusta Stu-40 

vaunusta olivat Asevarikko 6:lla Jyväskylässä (4 kpl) ja varaosavaununa Ensossa (1 kpl)
12

 

 

Yleisesti Rynnäkkötykkipataljoonan organisaatiosta ja sen valmiudesta ennen kesän 1944 tais-

teluita voidaan sanoa, että vaikka se oli esimerkiksi vaunujen määrän puolesta vain noin puo-

let verrattuna Saksan asevoimien vastaaviin pataljooniin, oli se silti jo varsin taistelukykyinen 

joukko. Jo muutenkin vähien vaunujen panttaaminen pahan päivän varalle Asevarikko 6:lla 

tuntuu oudolta. Kuitenkin esimerkiksi erityisajoneuvojen saaminen koko Panssaridivisioonal-

le, ja täten myös Rynnäkkötykkipataljoonalle, sekä varaosatilanteen ainakin jonkinlainen pa-

rantuminen keväällä 1944, paransivat pataljoonan taistelukykyä huomattavasti. 

 

  

                                                 
11

 Käkelä 1992, s. 245, 297; Käkelä 1996, s. 141. 
12

 Käkelä 1996, s. 136-137. 
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2.3 RYNNÄKKÖTYKKIEN JA JALKAVÄEN YHTEISTOIMINNAN 

TAKTISET PERIAATTEET 

 

Rynnäkkötykkipataljoona tai Panssaridivisioona ei ollut kehittänyt mitään erillisiä ohjesääntö-

jä liittyen rynnäkkötykkien tai panssarivaunujen yhteistoimintaan jalkaväen kanssa. Kuitenkin 

on tiedossa, että Suomessa rynnäkkötykkejä käytettiin käytännössä täysin, kuten muitakin 

panssareita. Tämä päti myös yhteistyöhön jalkaväen kanssa. Tästä syystä taktiset ja taistelu-

tekniset seikat Rynnäkkötykkipataljoonan osalta on pääteltävä pitkälti panssarijoukkojen ylei-

sesti käyttämistä menetelmistä, jotka perustuvat sodasta saatuihin kokemuksiin. Myös Ryn-

näkkötykkipataljoonassa on todennäköisesti käytetty kyseisiä tai ainakin samankaltaisia mene-

telmiä. 

 

Rynnäkköjoukkueen eli vaunuja suojaavan jalkaväkijoukkueen (suojajoukkue) tehtäviksi on 

vuoden 1973 koulutusohjeessa mainittu seuraavat pääasialliset tehtävät (koulutusohje on käy-

tännössä ensimmäinen ohjekirjamainen koonnos vaunujen ja jalkaväen yhteistoiminnasta, mi-

tä korostaa ohjeen kanteen käsin lyijykynällä kirjoitettu teksti, jossa todetaan ”osin lainailtu, 

osin kehitetty, kun muutakaan ei ollut”): 

- Maalien osoittaminen ja etsiminen omille vaunuille. Tärkeimpinä maaleina vihollisen vau-

nut. 

- Kiertoteiden/koukkausreittien etsiminen ja tiedustelu omille vaunuille. Tehtävään kuuluu 

myös mahdollisten miinoitteiden etsiminen ja merkkaaminen. 

- Vartio ja tiedustelutehtävät. 

- Taistelu jalkaväen tapaan yhdessä vaunujen kanssa.
13

 

 

Suojajoukkueeseen kuului noin 30 - 40 miestä jaettuna kolmeen ryhmään ja johto-osiin. Puo-

lustuksessa suojajoukkuetta voitiin käyttää vaunukomppanian ryhmityksessä omana tukikoh-

tanaan, jolloin joukkueen tuli valmistautua erityisesti komppanian sisäisiin vastahyökkäyksiin 

koottuna. Suojajoukkue voitiin myös jakaa erillisinä ryhminä vaunujoukkueille, jolloin ryh-

män tehtävänä oli erityisesti lähipuolustus ja vartiointi. Suojajoukkueen ryhmityksen tuli olla 

laajempi kuin normaalilla kiväärijoukkueella. Vaunuja tuli pyrkiä liikuttelemaan ja niillä tuli 

olla useampia tuliasemia. Vaunujen paikka suojajoukkueen ryhmiin nähden tuli olla mie-

luummin hieman taaempana ja/tai ryhmän sivulla, kuin suojaryhmien edessä, kuitenkin sen 

verran lähellä, että molemmat pystyivät tukemaan toistensa taistelua.
14

 

                                                 
13

 Harviainen, Juhani: Rynnäkköjoukkueen koulutusohje 
14

 Sama. 
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Hyökkäyksessä suojajoukkuetta voitiin käyttää koottuna vaunukomppanian mukana. Tämä tu-

li kyseeseen esimerkiksi välimaaston ollessa aukeaa, jolloin suojajoukkue eteni välittömästi 

vaunukomppanioiden takana. Murtokohdassa suojajoukkue voitiin hajauttaa ryhmittäin vau-

nujoukkueille tai sitä voitiin käyttää koottuna vaunujoukkueiden rinnalla. Suojajoukkuetta 

voitiin myös käyttää koottuna erillistehtävään, mikä tuli kyseeseen esimerkiksi vaunukomp-

panian sivustassa olleen vaarallisen vihollisen tuhoamiseksi tai sitomiseksi taisteluun. Vähin-

tään yhden vaunujoukkueen tuli kyetä mielellään tukemaan suojajoukkueen taistelua. Sivus-

tassa olleen vihollisen tultua vaarattomaksi suojajoukkueen tuli jatkaa hyökkäystä vaunujouk-

kueiden rinnalla murtokohdan kautta tavoitteeseen. Suojajoukkue voitiin myös jakaa suoraan 

vaunujoukkueille. Tämä tuli kyseeseen erityisesti, jos hyökkäysreitti ei ollut pelkästään aukeaa 

ja taistelu murtokohdassa edellytti joka tapauksessa suojajoukkueen jakamista ryhmittäin vau-

nujoukkueille.
15

 

 

Vaunukomppanian päällikkö johti suojajoukkuetta suullisilla käskyillä, radiokäskyillä tai lä-

hetin välityksellä. Suojajoukkueen johtaja johti ryhmiään komennoilla, omalla esimerkillään 

sekä lähettien välityksellä. Suojajoukkueen varajohtajan tehtävänä oli pitää yhteyttä vaunu-

joukkueisiin pääasiassa radiolla. Suojaryhmät kommunikoivat vaunujen kanssa käsimerkein 

sekä lähetein. Koska taistelussa vaunujen kanssa kommunikointi oli usein vaikeaa melun ja 

taistelun aiheuttaman yleisen sekavuuden takia vaikeaa, oli vaunujen johtajien pyrittävä mah-

dollisimman oma-aloitteeseen toimintaan tilanteen mukaan.
16

 

 

Panssariprikaatin ohjeeseen vuodelta 1943 on kerätty erilaisia vaunujoukkueen tai yksittäisen 

vaunun kohtaamia taistelutilanteita, jotka on kuvattu piirretyillä kuvilla ja lyhyillä tekstipätkil-

lä. Ohjeessa on eritelty tilanteisiin sekä oikea että väärä toimintatapa. Kuvatut tilanteet ovat 

sekalaisia, mutta niissä joissakin otetaan kantaa myös suojajalkaväen kanssa toimimiseen. Oh-

jeessa korostetaan suojaavan jalkaväen maalien osoitusta omille vaunuille erityisesti aukealle 

tultaessa, jolloin jalkaväki voi huomaamatta tähystää aukealle ja sen taakse ja kertoa ohjeistaa 

vaunuille maalit jo ennen kuin ne ajavat metsän reunan läheisyyteen. Lisäksi ohjeessa koroste-

taan varsinkin metsämaastossa suojajalkaväen ja vaunujen tarpeeksi pieniä välimatkoja, jotta 

jalkaväellä on todellinen mahdollisuus suojata vaunuja erityisesti vihollisen lähitorjuntamie-

hiltä. Lisäksi tällöin vaunumiehistön ei tarvitse arvailla missä mahdollisesti on omia ja missä 

vihollisen joukkoja. Samalla johtaminen helpottuu ja jalkaväki voi tarvittaessa neuvoa mah-

dollisia etenemisuria vaunulle. Aukealla vaunut kykenevät ohjeen mukaan suojaamaan pa-

remmin myös toinen toistaan, jolloin jalkaväen ei tarvinnut välttämättä edetä aivan vaunujen 

                                                 
15

 Sama. 
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tuntumassa vaan esimerkiksi vaunuille epäedullisemman maaston eli metsän kautta. Tällöin-

kin ainakin jonkun vaunun tuli kyetä tukemaan jalkaväen etenemistä aukealta käsin.
17

 

 

Suurimpana periaatteellisena erona kahden edellisen ohjeen välillä voidaan pitää sen suhtau-

tumista jalkaväen liikkeeseen aukealla. Vuoden 1943 ohjeessa ei varsinaisesti suoraan oteta 

kantaa siihen, miten aukean ylitys tulisi suorittaa. Kokonaisuutena siitä saa kuitenkin käsityk-

sen, että se tukisi käsitystä jalkaväen hyökkäämistä mieluummin metsän kautta kuin vaunujen 

takana/rinnalla aukealla. Myös sotakokemukset esim. Kuuterselässä osoittivat, että vaunujen 

kanssa yhteistyötä tehnyt jalkaväki vältti aukeita ja pyrki etenemään metsiä pitkin.
18

 Myö-

hemmässä ohjeessa tämäkin oli toki mahdollistettu, mutta vähintään yhtä hyvänä ratkaisuna 

pidettiin jalkaväen etenemistä aukealla vaunujen kanssa, tietysti tilanteesta riippuen 

 

1960- luvun alkupuolen panssarivaunuohjeessa suojapartion (suojaryhmän) johtajan tehtävät 

määriteltiin seuraavasti: ”Johtaa suojamiesten toimintaa vaunun johtajan antamien käskyjen 

mukaan tai tarpeen vaatiessa omatoimisesti. Hän on vastuussa panssarivaunun suojaamisesta 

sekä järjestää yhteydenpidon vaunun ja jalkaväen välillä. Lisäksi hänen on osattava arvostella 

panssarivaunun liikkumismahdollisuudet ja vaunulle osoitettavat vihollismaalit sekä järjestet-

tävä tarvittaessa vaunun opastus ja maalien osoittaminen.”
19

 Tehtäväkuvauksen voidaan olet-

taa kattavan suurin piirtein myös sodan aikaisen suojaryhmän johtajan tehtävän sillä erotuk-

sella, että sodan aikana panssarijoukoissa ei ollut organisaatiossa varsinaista suojajoukkuetta 

vaan yleensä tehtävässä toimivat jääkäripataljoonien jääkärit. Osaltaan poikkeuksen muodosti 

nimenomaan Rynnäkkötykkipataljoona, jonka komppanioiden kolmannet joukkueet toimivat 

melkein Jatkosodan loppuun asti suojajalkaväkenä, koska niille ei ollut jakaa vaunuja. Mie-

lenkiintoinen seikka ohjeessa on suojapartion alisteisuus vaununjohtajalle. Voi perustellusti 

kysyä miten vaunujohtajan kyvyt ovat riittävät oman vaunun liikkeen ja tulen sekä kommuni-

koinnin lisäksi vielä suojapartion johtamiseen. Käytännössä tilanne on vaatinut perustaistelu-

menetelmien käyttöä ja, niin kuin ohjeessakin mainitaan, suojapartion johtajan tilanteen lukua 

ja omatoimista johtamista. 

 

Rynnäkkötykkipataljoonassa palvellut Erkki Halonen on muistiinpanoissaan käsitellyt hieman 

myös vaunujoukkojen toiminnasta sodassa saatuja oppeja eri taistelutilanteissa. Murtokohdan 

taistelusta kerrotaan, että oleellista on käyttää kaikkea mahdollista sekä vaunujen että jalkavä-

                                                                                                                                                         
16

 Sama. 
17

 Panssarivaunujen ja jääkärien toimintatapoja , Panssariprikaatin koulutusohje, 1943. 
18

 Everstiluutnatti E. Åkermanin selvitys panssariaseen ja panssarintorjunnan sotakokemuksista Panssaritoimi-

kunnalle, 1946. 
19

 Panssarivaunuohje 1960-luvun alkupuolelta. 
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enaseiden tulta asepesäkkeitä ja elävää voimaa vastaan ja, että hyökkäyksen tulee tapahtua 

vaunujen ja jalkaväen osalta yhtä aikaa. Vihollisaseman syvyydessä taisteltaessa jääkäreiden 

ja muun suojajalkaväen tulee osoittaa aktiivisesti maaleja sekä merkata ryhmityksen reunan 

etenemistä merkkisavuin. Lähitorjunta-aseiden vaikutuspiirissä suojamiehet ilmoittavat vau-

nuille ja merkkaavat huomatun vihollisen paikan ampumalla sitä valopistoolilla. Tämän jäl-

keen vaunun tuen turvin suojamiehet etenevät vihollisen pesäkkeeseen ja tuhoavat vihollisen. 

Lopuksi asiasta ilmoitetaan vaunuille ja matkaa jatketaan suojamiehet edessä. Muistiinpanois-

sa mainitaan myös lista suojamiesten tehtävistä, jotka ovat avoimen sivustan suojaaminen, pe-

säkkeiden tuhoaminen, panssarilähitorjunta-aseiden tuhoaminen, yhteydenpito vaunuihin, 

maalien osoitus, maaston puhdistus, uusien urien tiedustelu, opastus, raivausavustus ja kierto-

teiden merkintä.
20

 

 

Jääkärijoukkojen ja panssarijoukkojen radioyhteydet oli järjestetty niin, että ”vaunukomppani-

an päällikkö lähetti yhteys-au:n jokaisen jääkärikomppanian päällikön luo. Yhteys-au oli liit-

tynyt radiollaan komppanian radiotähteen ja piti yhteyttä jääkärikomppanian päällikön, vau-

nukomppanian päällikön ja vaunujoukkueen johtajan välillä.” Radio oli miltei välttämätön 

taistelun aikaisen jääkärien ja vaunujen yhteydenpidon kannalta. Jääkärit näkivät varsinkin vi-

hollisen pst-aseet ja jalkaväen vaununjohtajaa paremmin. Yhteys-au kulkiessaan jääkäri-

komppanian päällikön mukana oli itsenäisesti velvollinen: ilmoittamaan vaunuille kaikista vi-

hollismaaleista, pyytämään tukea vaunuilta mahdollisia asepesäkkeitä vastaan sekä huolehti-

maan vaunujen tulen osumisen korjaamisesta.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Halonen, Erkki: Rynnäkkötykkipataljoonassa palvelleen aliupseerin muistiinpanot. 
21

 Kapteeni J.Ristola: Taisteluosaston radioyhteydet hyökkäyksessä. Sotakokemuksia. Panssaripataljoonan, jääkä-

ripataljoonien ja tykistön sisäiset radioyhteydet ja radiotoiminta, 1945. 
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3 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN KOULUTUS YHTEIS-

TOIMINNASTA JALKAVÄEN KANSSA 

 

3.1 RYNNÄKKÖTYKKIOPPIA SAKSASTA 
 

Välirauhan aikana Suomi ja Saksa lisäsivät yhteistyötään sekä sotilaallisesti että poliittisesti. 

Tähän yhteistyöhön liittyen myös silloinen Jääkäriprikaatin komentaja eversti Lagus ja Pans-

saripataljoonan komentaja everstiluutnantti Björkman kävivät tutustumassa saksalaisten pans-

saridivisioonien organisaatioihin ja taktiikkaan keväällä 1941. Tällä tutustumiskäynnillä hah-

mottuivat suomalaisten panssarien käyttöperiaatteet ja jääkärien ja vaunujen yhteistoiminta tu-

levassa sodassa. Suomalaiset eivät kuitenkaan voineet kopioida saksalaisten käyttämiä toimin-

tatapoja sellaisenaan johtuen erilaisista olosuhteista ja luonnollisesti huomattavasti pienem-

mistä resursseista. Tämä johti siihen, että Suomessa oli pakko luoda omiin tarpeisiinsa sopivat 

toimintatavat saksalaisen mallin pohjalta. Toisin sanoen toimintatavat ja taktiikat tulivat Sak-

sasta, mutta muokattuina suomalaisiin olosuhteisiin.
22

 

 

Yhdessä upseeriensa kanssa Lagus jalosti omiin olosuhteisiimme sopivan hyökkäystaktiikan, 

jota käytettiin eri variaatioina erityisesti sodan hyökkäysvaiheessa. Kyseinen taktiikka oli eri-

tyisesti taisteluosastoille kehitetty, mutta sen voidaan sanoa kuvaavan hyvin sodan aikaisten 

panssarijoukkojemme, eli myös Rynnäkkötykkipataljoonan, suunniteltua hyökkäystaistelua 

yleisemminkin. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi kesän 1944 Rynnäkkötykkipatal-

joonan vastahyökkäyksissä tilanteita jouduttiin usein improvisoimaan ja kiire oli kova. Tästä 

johtuen taisteluosastokokoonpanot ja täysin valmistellut ja suunnitellut hyökkäykset jäivät 

usein vain kaukaisiksi haaveiksi. Tällaiseen hyökkäystaisteluun panssarivoimiemme joukot oli 

kuitenkin koulutettu: Kärjen saadessa taistelukosketuksen, se levittäytyi välittömästi ja aloitti 

hyökkäyksen liikkeestä. Kärjen mukana edenneet kranaatinheittimet sekä asemissa ollut patte-

ri aloittivat tulen vihollisen asemiin kärjen mukana edenneen tj-osan johtaessa tulta. Tämän 

jälkeen koko kärkikomppania levittäytyi ja kärkeä seurannut panssarijoukkue ajoi eteen. Vau-

nuja seurasivat pioneerit valmiina raivaamaan miinoja. Kärjen tuntumassa edennyt pst-

tykkijoukkue eteni ilman eri käskyä asemiin. Tämä kaikki tapahtui automaationa eikä viholli-

sen vahvuus vaikuttanut toimenpiteisiin. Jos vihollisen havaittiin olevan vahva, koko kärjessä 

edennyt taisteluosasto hyökkäsi. Jos ei sekään riittänyt, hyökkäykseen liittyi toinen taistelu-

osasto. Kun menestystä saavutettiin, liikettä ei pysäytetty vaan sen tuli jatkua mahdollisimman 
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pitkälle. Laajoja koukkauksia pyrittiin välttämään. Heikkoutena taktiikassa oli sivustojen jää-

minen yleensä suojaamatta. Suojausosastot asetettiin usein vain hyökkäysreitille sivustasta tu-

leville tieurille ja ne olivat suhteellisen heikkoja, jotta varsinaista hyökkäävää joukkoa ei olisi 

heikennetty liikaa.
23

 

 

Myös Rynnäkkötykkipataljoonan henkilöstö kävi ammentamassa rynnäkkötykkioppia Saksas-

ta, erityisesti liittyen uuden Stu-40 rynnäkkötykin hankintaan armeijallemme. Kesäkuussa 

1943 aloitti kolme upseeria, 14 aliupseeria ja 22 panssarimiestä kalustokurssinsa Berliinin ete-

läpuolella sijainneessa Artillerieschule II:n alaisessa Sturmartillerieschule:ssa (Rynnäkkötyk-

kikoulussa). Koulutuksen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan kestää neljä viikkoa, mutta 

tulkkien puutteen takia aikaa pidennettiin viiteen viikkoon ja upseerien sekä erään panssari-

mestarin osalta kuuteen viikkoon. Tulkkien puute aiheutti myös sen, että komennuskuntaan 

kuuluneet kolme upseeria joutuivat toimimaan tulkkeina eivätkä tästä syystä kerinneet saa-

maan varsinaista aselajin taktista upseerikoulutusta. Vasta kurssin ollessa jo lopuillaan saatiin 

paikalle yksi tulkkina toiminut vänrikki. Tulkkien puute oli selvästi negatiivisesti vaikuttava 

seikka muuten onnistuneella kurssilla.
24

 

 

Koulutettavat jaettiin kurssin aluksi kahteen ryhmään, joista toiseen sijoitettiin vaunujen käyt-

töhenkilöstö ja toiseen tekninen henkilöstö. Vaunujen ajajat kuuluivat saksalaisen tavan mu-

kaan tekniseen henkilöstöön. Käyttöhenkilöstö sai koulutusta opetusohjelman mukaan taktii-

kassa 20, tykistöopissa 28, radio-opissa 24, moottoriajoneuvo-opissa 12 ja kalusto-opissa 24 

tuntia. 27 tuntia oli varattu harjoitusammuntoihin ja yleisten aineiden tunteja oli 9. Ylimääräi-

sen viikon 36 tuntia kuluivat kertauskoulutukseen, kokeisiin ja omien tehtävien täydennyskou-

lutukseen. Kurssin päivät olivat pääosin jaoteltu niin, että aamupäivällä pidettiin teoriaopetus-

ta ja iltapäivällä asia käsiteltiin käytännön harjoituksena. Kurssilla jaettiin myös teoriavihko, 

jossa kuvin ja tekstein oli käsitelty kurssin asiat. Tekninen henkilöstö kävi yhteisten aiheiden 

lisäksi läpi vaunun tekniikkaa suuressa vaunuhallissa, jossa he kävivät läpi saksalaisen aliup-

seerin johdolla pienryhmissä panssarimestarin valvonnassa mitä erilaisimpia vaunun tekniik-

kaan liittyviä harjoitteita. Ajajat saivat hyväksytysti suoritettujen kokeiden jälkeen virallisen 

Wehrmachtin Stu-40-rynnäkkötykin ajokortin. Mainittakoon, että kurssilaiset pääsivät heinä-

kuussa koulutukseensa liittyen seuraamaan lähietäisyydeltä suurta taistelunäytöstä, jossa asela-

jien yhteistoiminta oli viety huippuunsa.
25
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Kurssilla opiskelleet upseerimme, erityisesti matkassa ollut insinööriluutnantti Lindberg, kä-

vivät tutustumassa Saksan panssariaseteollisuuteen. He saivat arvokasta tietoa Saksan uusista 

Tiger- ja Panther-panssarivaunuista sekä muista silloin vielä suhteellisen salaisista Saksan 

panssariaseen kehitysprojekteista, kuten uusista telatykeistä. Näkivätpä upseerit mm. saksa-

laisten sotasaaliiksi saaman amerikkalaisen Sherman-panssarivaunun sekä silloin suomalaisil-

le vielä melko tuntemattoman, mutta myöhemmin torjuntataisteluissa tutuksi tulleen, neuvos-

toliittolaisen SU-122-rynnäkkötykin. Lopuksi upseerit pääsivät vielä tutustumaan juuri rinta-

malle lähdössä olleeseen täysin varustettuun saksalaiseen rynnäkkötykkipataljoonaan. Patal-

joonan ja sen kaluston näkeminen on mahdollisesti vaikuttanut siihen, että myös Suomeen 

hankittiin myöhemmin vuonna 1944 Rynnäkkötykkipataljoonan paljon tarvitsemia mm. huol-

to-, korjaus ja viestiajoneuvoja.
26

 

 

 

3.2 KOULUTUKSEN PAINOPISTE VAUNUKOULUTUKSESSA 

 

Asemasodan aikana eri divisioonien järjestämän koulutuksen määrä on tunnetusti ollut vaihte-

leva ja joissakin divisioonissa niin sanotut puhdetyöt veivät suuren osan koulutukseen mah-

dollisesti käytössä olleesta ajasta. Panssaridivisioonassakin puhdetöitä tehtiin, mutta ehdoton 

päähuomio oli kiinnitetty koulutuksen järjestämiseen. Osaltaan tämä johtui siitä, että Panssa-

ridivisioona oli reservidivisioona, joten sen oli huomattavasti helpompi järjestää koulutusta 

kuin rintamalla olleen divisioonan. Myös Rynnäkkötykkipataljoonaa koulutettiin ahkerasti 

varsinkin Stu-40 rynnäkkötykkien saavuttua pataljoonaan vuoden 1943 jälkipuolella. Koulu-

tus jatkui tiiviinä vuoden 1944 kesän taisteluihin saakka, ja jopa niiden jälkeen. 

 

Syksyllä 1943 Rynnäkkötykkipataljoonalle oli laadittu koulutusohjelma, joka käsitti seuraavia 

osakokonaisuuksia: 

- ampumakoulutusta (koulu, koulutaistelu, taistelu), 

- viestikoulutusta (rt-joukkueen ja rt-komppanian raameissa), 

- teknistä koulutusta (vaunun rakenne, häiriöiden poisto, järjestelmät, osien vaihto, ajokoulu-

tus), 

- taistelukoulutusta (rt:n käyttö hyökkäyksessä, puolustuksessa, takaa-ajossa, taistelu panssa-

reita vastaan, yhteistoiminta eri aselajien kanssa; joukkueen, vahvennetun komppanian ja vah-

vennetun jääkäripataljoonan puitteissa).  
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Tämän lisäksi pataljoonasta komennettiin henkilöstöä monille eri kursseille. Näistä mainitta-

koon rynnäkkötykkivaunun asentajakurssi, panssarivaunualiupseerikurssi, radioasentajien 

kurssi, asealiupseerikurssi- ja aseseppäkursseille.
27

 

 

Rynnäkkötykeille ei ollut omaa varsinaista ohjesääntökirjallisuutta. Niiden puuttuessa käytet-

tiin panssarijoukkojemme muita ohjesääntöjä tai niitä vastanneita oppaita, joita niitäkään ei 

ollut paljoa. Näiden vähien omien ohjeiden lisäksi sai pataljoona Saksasta suomeksi käännet-

tyjä rynnäkkötykkiohjeita ja yhteenvetoja, jotka keskittyivät tekniikkaan ja vaunumiesten teh-

täviin. Lisäksi koulutuskäytössä oli suomeksi käännettyjä venäläisiä ohjesääntöjä.
28

 

 

Eräs myöhemmin huomattu puute koulutuksessa oli se, että viivytystä ei ollut harjoiteltu lain-

kaan asemasodan aikana. Tämä ei koskenut vain Rynnäkkötykkipataljoonaa vaan koko Pans-

saridivisioonaa ja oikeastaan koko kenttäarmeijaa.
29

 Tämän puutteen merkityksen arvioiminen 

tarkasti on vaikeaa, mutta ottaen huomioon viivytystaisteluiden suuren määrän kesän 1944 

taisteluissa, voidaan puutetta pitää merkittävänä. Ehkä tulevien taisteluiden kuva oli johdon 

silmissä jokseenkin vääränlainen ja luotto omiin jäykkiin puolustuslinjoihin ja niitä paikkaa-

viin vastahyökkäyksiin turhan vankka. Varsinkin, kun otetaan huomioon, että saksalaisten ko-

kemuksien mukaan Neuvostoliiton strategista hyökkäystä ei voida torjua minkäänlaisilla puo-

lustuslinjoilla vaan ainoastaan syvyydessä vihollista kuluttaen. 

 

Rynnäkkötykkipataljoonan komentajana toimineen E. Åkermanin selvityksestä Panssaritoimi-

kunnalle sodan jälkeen saa jokseenkin toisenlaisen kuvan Rynnäkkötykkipataljoonan ja jääkä-

rijoukkojen välisen yhteistoiminnan harjoittelusta verrattuna Käkelän antamaan kuvaan. 

Åkermanin mukaan Rynnäkkötykkipataljoona oli vasta kerinnyt päättää teknillisen koulutus-

kautensa kesäkuussa 1944 eikä ollut kerinnyt harjoittelemaan yhteistoimintaa jääkäreiden 

kanssa lainkaan. Rynnäkkötykkipataljoonassa palvellut henkilöstö oli kerätty ympäri armeijaa 

ja sillä ei ollut kuin teoreettista tietoa vaunujen ja jääkärien yhteistoiminnasta. Yhteistoimin-

taharjoituksia piti järjestää kesäkuun alkupuolella Perkjärvellä, mutta suurhyökkäyksen alka-

minen keskeytti harjoitukset alkuunsa. Lisäksi Åkerman korosti, että vaunujen ja jalkaväen 

yhteistoiminnan hallitseminen vaati jatkuvaa harjoittelua.
30

 Täytyy kuitenkin muistaa, että 

Rynnäkkötykkikomppanioiden kolmannet joukkueet olivat ilman vaunuja ja toimivat täten 

vaunujen suojajoukkueina. Siispä olisi pääteltävissä, että ainakin taisteluteknisellä tasolla 
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Rynnäkkötykkipataljoonan miehillä oli käsitystä jalkaväen kanssa yhteistoiminnasta. Tämä ei 

tietenkään korvannut harjoittelua jääkärien kanssa, varsinkaan isommissa joukkokokoonpa-

noissa. 

 

Mainittakoon, että itse Panssaridivisioonan komentajalla kenraalimajuri Laguksella oli hieman 

erilainen käsitys vaunujen ja jalkaväen yhteistoiminnan harjoittelusta tai sen jatkuvan harjoit-

telun tarpeesta. Sodan jälkeen hän totesi, että mennyt sota osoitti sen, että jalkaväki oppii no-

peasti yhteistoiminnan vaunujen kanssa tarpeen tullen.
31

 Tällä hän viittasi varmaankin kesän 

1944 torjuntataisteluissa esiintyneeseen tapaan, jossa tilanteiden vaatimien improvisointien 

seurauksena vaunut taistelivat kaikenlaisten jalkaväkijoukkojen kanssa suhteellisen menestyk-

sellisesti, vaikka itse jalkaväellä ei olisi ollut minkäänlaista koulutusta tai kokemusta vaunu-

jen kanssa toimimisesta. Jopa vetäytyvistä ns. hiippariporukoista saatettiin koota suojajoukku-

eita vaunuille. 
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4 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONAN JA JALKAVÄEN YH-

TEISTOIMINTA TALIN–IHANTALAN TAISTELUSSA 

 

4.1 PANSSARIDIVISIOONA TALIN–IHANTALAN TAISTELUSSA 

 

Talin–Ihantalan taistelu oli seurausta Viipurin menetykseen johtaneesta Neuvostoliiton jouk-

kojen hyökkäyksestä Suomalaisen 20. Prikaatin puolustamaan Viipuriin. Lyhyen taistelun jäl-

keen, mikä suomalaisen prikaatin osalta päättyi katastrofiin ja nopeaan epäjärjestyksessä ta-

pahtuneeseen vetäytymiseen, Neuvostojoukot pysäytettiin lopulta JR 61:n toimesta voimak-

kaan tykistön tukemana Tienhaaran torjuntataisteluissa Kivisalmessa Viipurin luoteispuolella 

22.-23.6.1944.
32

 

 

Todettuaan hyökkäykset Tienhaaran alueella tuloksettomiksi Neuvostojohto siirsi hyökkäyk-

sen painopisteen Viipurin koillispuolelle Talin–Leitimojärven alueelle. Sinne Neuvostoliiton 

21. Armeija suuntasi maineikkaan 30. Kaartin armeijakunnan läpimurtohyökkäystä varten. 

Vastassaan Neuvostojoukoilla oli 25.6.1944 alkaneessa hyökkäyksessä Suomalainen 18. divi-

sioona, jota tuki mm. Panssaridivisioona. Ylivoimansa turvin Neuvostojoukot pääsivät läpi-

murtoon molemmin puolin Leitimojärveä. Pahin tilanne oli Leitimojärven itä- ja pohjoispuo-

lella, jossa 64. Kaartin divisioonan osat pääsivät jo lähelle Ihantalaa.
33

 

 

Panssaridivisioonan Jääkäriprikaatin vastahyökkäys suunnattiin Leitimojärven pohjoispuolel-

le, mutta sen voima ei riittänyt ajamaan Neuvostojoukkoja Talista. Panssaripataljoona hyök-

käsi luoteesta kohti Portinhoikan tienristeystä puhdistaen Portinhoikka – Juustila välisen tien. 

Suomalaisten vastahyökkäykset ja terästynyt puolustus johtivat lopulta siihen, että 21. Armei-

jan hyökkäys pysähtyi 26.6.1944 kaikissa suunnissa.
34

 

 

27.6.1944 vahvennettu Panssaridivisioona aloitti uuden vastahyökkäyksen tavoitteena Leiti-

mojärven pohjoispuolelle edenneen vihollisen motittaminen ja alkuperäisten VKT-linjan puo-

lustusasemien takaisinvaltaus Talin alueella. Hyökkäys suoritettiin viholliseen kolmesta suun-

nasta eli lännestä, pohjoisesta ja Jääkäriprikaatin voimin idästä Leitimojärven pohjoispuolella. 

Hyökkäys jatkui 28.6.1944 asti, mutta pysähtyi vihollisen tuleen vain noin kilometri ennen 
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Talinmyllyä ja vihollismotin sulkeutumista Jääkäriprikaatin hyökkäysvoimien riittämättömyy-

teen.
35

 

 

28.6.1944 vihollinen aloitti uudelleen hyökkäyksensä koko taistelualueella. Vahvennetun 

Panssaridivisioonan rintaman alkaessa murtua Ihantalan suunnalla saivat suomalaiset lisä-

joukkoja 6. Divisioonan saapuessa Itä-Karjalasta Ihantalaan . Panssaridivisioonan joukot oli-

vat puolustustaisteluissa Portinhoikan ja Leitimojärven pohjoispuolisella alueella. 29.6.1944 

päätettiin suomalaisten joukkojen johdossa oikaista linja vetää pääpuolustuslinja Ihantalan ta-

salle. Myös kovia tappioita kärsinyt Panssaridivisioonan Jääkäriprikaati irtautui ja 30.6.1944 

mennessä koko Panssaridivisioona oli irti taisteluista ja Karjalan joukkojen komentajan reser-

vinä. Panssaridivisioonan pääosat olivat siirtyneet Kilpeenjoen alueelle.
36

 

 

Taistelut Panssaridivisioonan ja Rynnäkkötykkipataljoonan osalta Talin–Ihantalan alueella 

päättyivät tähän, mutta taistelut Ihantalassa jatkuivat raivokkaina tämän jälkeen vielä noin vii-

kon. Pieniä paikallisia läpimurtoja lukuun ottamatta pääpuolustuslinja piti alueella sodan lop-

puun asti. Varsinaisen taisteluvaiheen jälkeen alueella siirryttiin asemasotaa vastaavaan tilan-

teeseen.
37

 

 

 

4.2 RYNNÄKKÖTYKKIPATALJOONA TALIN–IHANTALAN TAIS-

TELUSSA 

 

Rynnäkkötykkipataljoona toimi taistelun aikana hajautettuna komppanioittain, ja välillä jopa 

joukkueittain, eri suunnilla, joten myös sen toiminta käydään läpi komppanioittain eriteltynä. 

 

1./Ryn.Tyk.K: Komppania saapui Leitimojärven luoteispuolelle 1. joukkueen johdolla 23.-

24.6.1944 Juustilan kautta. Komppania ryhmitettiin puolustukseen tehtävänään torjua viholli-

sen hyökkäykset Talista Portinhoikkaan johtavan tien suunnalla. Vihollinen hyökkäsi tietä 

pitkin 25.6 aamulla yli 30 panssarin ja rynnäkkötykin voimin jalkaväen tukemana. Neuvosto-

joukot pääsivät pian läpimurtoon 1. komppanian rynnäkkötykkien vetäytyessä Portinhoikasta 

pohjoiseen Ihantalan suuntaan. Taistelun aikana suomalaiset rynnäkkötykit tuhosivat neljä vi-

hollisvaunua. Suomalaisten tappiot olivat yksi vaurioitunut rynnäkkötykki, joka onnistuttiin 
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kuitenkin ajamaan pois taistelusta. Myöhemmin vaunu kuitenkin ajautui ojaan Konnussa, jon-

ne se jäi väliaikaisesti. Illalla Portinhoikka oli taas suomalaisten valvonnassa raskaiden pans-

sareiden onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen, jolloin 1./Ryn.Tyk.P siirtyi sen kautta Juusti-

laan huoltotoimiin.
38

 

 

26.6 aamulla 1./Ryn.Tyk.P hälytettiin jälleen ja se siirtyi Portinhoikan pohjoispuolelle. Siellä 

sen tehtävänä oli yhdessä jalkaväen ja panssareiden kanssa lyödä vihollinen Portinhoikka – 

Ihantala tien tuntumasta ja jatkaa hyökkäystään Mustasaaren suuntaan. Hyökkäyksen edettyä 

Mustasaaren peltoaukeiden länsireunaan 1./Ryn.Tyk.P irrotettiin taakse, minkä jälkeen se sai 

tehtäväksi siirtyä Ihantalaan. 26.6 illalla komppania oli ryhmitetty puolustukseen 500 metriä 

Nurmilammelta itään liittyen Taisteluosasto Björkmanin suunniteltuun vastahyökkäykseen 

kohti Marjamäkeä. Vastahyökkäys epäonnistui ja 1. Rynnäkkötykkikomppania kärsi tappioita 

epäsuorasta tulesta ottamatta osaa varsinaiseen hyökkäykseen.
39

 

 

27.-28.6 välisenä yönä 1./Ryn.Tyk.P hyökkäsi uudelleen osana Taisteluosasto Björkmania. 

Komppanian tehtävänä oli edetä tietä pitkin Talinmyllylle yhdessä jalkaväen kanssa. Ennen 

hyökkäyksen alkua vihollinen kohdisti komppanian ryhmitysalueelle voimakkaan tykistökes-

kityksen, jolloin mm. komppanian päällikkö kaatui. Vihollinen oli ryhmittynyt Talinmyllylle 

voimakkaaseen siilipuolustukseen ja hyökkäys ei edennyt tavoitteeseensa. Komppania joutui 

vetäytymään jättäen taistelukentälle kaksi rynnäkkötykkiä vaurioituneina. Lisäksi komppania 

kärsi tappioita kaatuneina ja haavoittuneina. Aamulla 28.6 1. Rynnäkkötykkikomppania pääsi 

ansaittuun huoltoon ja lepoon Ihantalan ja Konnun kautta Kananojalle alueelle. Sillä oli täl-

löin jäljellä enää yksi täysin kunnossa ollut rynnäkkötykki.
40

 

 

2.Ryn.Tyk.P: Komppania sai hälytyksen 25.6 päivällä ja se siirtyi saman päivän iltaan men-

nessä Portinhoikan alueelle. Komppania ryhmittäytyi hyökkäystä varten Portinhoikka–Tali 

tien varteen tavoitteena vallata takaisin ensin Talin purolinja ja sen jälkeen Tali ja VKT-

asema. Rynnäkkötykkien ja jääkäreiden hyökkäys eteni hyvin ja viholliselle tuotettiin mittavia 

tappioita; ainakin 20 vihollisvaunua. Suurin osa tavoitteista saavutettiin, mutta niistä joudut-

tiin irtautumaan vihollisen painostuksen ja huonon puolustettavuuden takia 26.6 aamulla. 2. 

Komppanian rynnäkkötykeistä yksi, komppanian johtovaunu, vaurioitui vihollisen tulituksesta 

pahoin, mutta se saatiin pois taistelualueelta.
41
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28.6 aamulla vihollinen teki ilmahyökkäyksen 2. Rynnäkkötykkikomppanian ryhmitysalueelle 

Kananojaan, jossa komppania oli ollut huoltamassa ja lepäämässä. Hyökkäyksessä sekä mie-

histö että kalusto kärsivät tappioita. 29.6 puolen yön jälkeen komppania lähti siirtymään ryh-

mitysalueeltaan kohti Portinhoikkaa. Portinhoikassa komppania otti rintamavastuun 3. Ryn-

näkkötykkikomppanialta ja ryhmittyi puolustukseen Viipuriin ja Taliin johtavien teiden suun-

nassa. Vihollinen onnistui murtamaan suomalaispuolustuksen Portinhoikka – Viipuri tien 

suunnassa, jolloin suunnalla toiminut rynnäkkötykkijoukkue osallistui alueella toimineiden 

muiden joukkojen kanssa vastaiskuun. Jonkin ajan kuluttua joukkue vetäytyi takaisin lähtö-

asemiin hyökkäyksen hiipuessa. 29.6 aamulla vihollisen painostaessa voimakkaasti kohti Por-

tinhoikkaa eri suunnista 2.Ryn.Tyk.K suoritti vastahyökkäyksen Portinhoikka – Viipurin tien 

suunnassa Saarelan alueelle,  mikä johti neuvostopanssareiden vetäytymiseen ja jalkaväen 

etenemisen pysähtymiseen. Taistelut jatkuivat komppanian osalta päivän aikana Portinhoikan 

alueella. 29.6 illan aikana komppania siirtyi huoltoon ja lepoon Kananojan alueelle.
42

 

 

3./Ryn.Tyk.P: Komppania siirtyi 25.6 illalla hieman 2. Komppanian jälkeen Portinhoikan alu-

eelle. Se jäi varmistamaan Portinhoikasta etelään Viipurin suuntautunutta tietä 0.5 – 1 km 

Portinhoikan risteyksen eteläpuolelle 2. Komppanian hyökätessä Talia kohti. 2. Komppanian 

ja jääkäreiden vetäytyessä Talin suunnasta 3. Komppania suojasi niiden vetäytymistä ja lopul-

ta otti rintamavastuun 2. Komppanialta noin kilometri Portinhoikan risteyksestä kaakkoon 

Murokallion tasalla. Tämän jälkeen 3. Komppania tuki puolustavia jääkäripataljoonia kysei-

sellä alueella.
43

 

 

Päivällä 27.6 3. Rynnäkkötykkikomppanian käskettiin irrottaa yksi rynnäkkötykkijoukkue 

Ihantalan suuntaan, jossa se osallistui hyökkäykseen Vakkilan tienhaaran alueelta Nurmilam-

melle. Hyökkäys eteni 27.-28.6 yöllä Kivilammen – Mustasaaren tasalle, mutta patruunoiden 

loputtua hyökänneet joukot vetäytyivät. Rynnäkkötykkijoukkue jäi Ihantalan tien alueelle 

varmistustehtäviin vielä seuraavaksikin (28.6) päiväksi. 3 Rynnäkkötykkikomppanian pääosat 

puolustivat edelleen Portinhoikan aluetta.
44

 

 

Yöllä 29.6 3. Komppania siirtyi pois rintamavastuusta Kananojalle huoltoon, missä sen tuli 

valmistautua Lappeenrantaan siirtoa varten. 3. Komppaniasta tulisi koulutuskomppania maa-

han tulleiden uusien Sturmien miehistöjen koulutusta varten. Ennen siirtymistään Lappeenran-
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taan komppania luovutti taistelukuntoiset vaununsa pataljoonan kahdelle muulle komppanial-

le.
45

 

 

 

4.3 RYNNÄKKÖTYKKIEN JA JALKAVÄEN YHTEISTOIMINTA 

TAISTELUSSA 
 

Luvussa ei ole tarkoitus käsitellä kaikkia Rynnäkkötykkipataljoonan Talin – Ihantalan taiste-

lussa käymiä tapahtumia vaan siihen on pyritty valitsemaan taistelut, joissa rynnäkkötykki-

komppanioiden ja jalkaväen yhteistyö käy parhaiten esille. Tapahtumia ei kaikissa tilanteissa 

selitetä auki yksiselitteisesti, vaan ainoastaan sillä tarkkuudella, kuin se on tarkoituksenmu-

kaista asian ymmärtämiseksi. Tapahtumat olivat usein sekavia ja vaihtelultaan nopeita, joten 

toimenpiteetkin jouduttiin monesti improvisoimaan. Aikaa perusteelliselle suunnittelulle ei 

todellakaan ollut, koska vastahyökkäykset, joihin rynnäkkötykkejä usein käytettiin, oli pakko 

käynnistää mahdollisimman nopeasti. 

 

Ensimmäinen käsiteltävä taistelu on 25.-26.6.1944 tapahtunut vahvennetun 3. Jääkäripatal-

joonan (tukenaan mm. 2. Rynnäkkötykkikomppania) vastahyökkäys Portinhoikan tienristeyk-

sestä kaakkoon tavoitteena menetetyn VKT-linjan puolustusasemien takaisinvaltaus Talin 

alueella. 

 

2.Ryn.Tyk.K:n kuusi rynnäkkötykkiä ryhmitettiin hyökkäystä varten Portinhoikka–Tali tien 

suuntaisesti tien molemmille puolille siten, että neljä rynnäkkötykkiä oli porrastetusti tien 

pohjoispuolella ja kaksi rinnakkain tien eteläpuolella.
46

 Rynnäkkötykkien rinnalla kärjessä 

tien pohjoispuolella hyökkäsi 1./JP3, joka oli vahvennettu tykistön tulenjohtueella ja panssari-

kauhuilla.
47

 

 

Pian hyökkäyksen alettua se pysähtyi aukealle vihollisen tuleen. Tykistön tulivalmistelun tuel-

la joukot pääsivät eteenpäin. Edettyään Portinhoikan kaakkoispuoleisille aukeille 

2.Ryn.Tyk.K:n päällikkö luutnantti Talvitie ryhmitti rynnäkkötykkinsä tien oikealle puolelle. 

Tietä ei voinut käyttää vihollisen vaunujen tulen vuoksi. Talvitie ei johtanut komppaniansa 

taistelua viimeisenä tulleesta komentovaunustaan vaan maasta jalan. Talvitie liikkui komp-

paniansa etumaisten vaunujen ja jääkäreiden tasalla ja johti taistelua sieltä. Mukanaan hänellä 
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oli viestimies ja lähetti. Edestä jalan johtaminen ei ollut vaaratonta ja sen Talvitiekin joutui 

kokemaan. Yllättäen hänen lähellään ollut rynnäkkötykki havaitsi vihollisen rynnäkkötykin ja 

laukaisi tykkinsä. Tykin paineesta johtuen Talvitie lensi maahan, mutta hän säilyi tilanteessa 

vahingoittumattomana. Vihollisen vaunu tuhoutui. Komppania pääsi etenemään jääkärien tu-

kemana Hiihkallion maastoon, missä kärkivaunu tuhosi kaksi vihollisen T-34 vaunua. Talvi-

tien komentovaunu joutui hinausavuksi kahdelle komppanian rynnäkkötykille, jotka olivat 

jääneet jumiin pehmeään maahan ennen Hiihkalliota.
48

 

 

Jäljelle jääneet vaunut jatkoivat hyökkäystä Talin suuntaan niin, että vaunut olivat tasaisesti 

tien molemmin puolin porrastettuna. Ne saavuttivat jääkärien kanssa Leitimojärven aukean 

luoteislaidan. Metsästä käsin rynnäkkötykit tuhosivat vajaa kymmenen vihollisvaunua. Ase-

mat olivat suomalaisten kannalta optimaaliset, koska ne mahdollistivat vaunujen toimimisen 

metsänlaidasta aukealla olevia vihollisvaunuja vastaan, sekä turvallisen ampumatarvike ja 

bensiinitäydennyksen metsän suojassa.
49

 

 

Hyökkäystä jatkettiin aukean takana Talin tien suunnassa olleeseen metsäsaarekkeeseen. Vau-

nut pääsivät jo metsäsaarekkeen itäreunaan asti, kun mukana hyökänneet jääkärit alkoivat ve-

täytyä. Tällöin myös sturmien oli pakko alkaa vetäytyä. Kuitenkin viime hetkellä ensimmäi-

nen aiemmin jumiin jääneistä rynnäkkötykeistä saapui hätiin, ja pian apuun tuli myös toinen 

jumiin jäänyt vaunu sekä niitä hinaamaan jäänyt komentovaunu. Vaunujen tuella metsäsaare-

ke vallattiin uudelleen. Pian tämän jälkeen vihollinen käynnisti vastahyökkäyksen kohti met-

säsaareketta 12 panssarivaunua käsittäneellä osastolla. Suomalaiset olivat taas hyvissä taiste-

luasemissa metsäsaarekkeen laidassa saavuttaen taktisen edun. Eräs Jääkäripataljoonan jääkä-

reistä tuhosi hyökkäävän vaunujonon keskeltä panssarikauhulla yhden vaunun. Tuhotun vau-

nun etupuolelta rynnäkkötykit tuhosivat kaksi vihollisen vaunua, jolloin kolmesta muusta 

vaunumiehistöt pakenivat jättäen vaununsa suomalaisten sotasaaliiksi. Tuhotun vaunun taka-

puolella vihollisvaunut pyrkivät karkuun takaisin kohti Talia jolloin suomalaiset saivat tuhot-

tua vielä kaksi vihollisvaunua.
50

 

 

Suomalaiset olivat jo lähellä tavoitettaan. Hyökkäys jatkui. JP 3:n komentaja majuri Hynninen 

alisti puolet 1. Komppaniastaan hyökkäävälle Rynnäkkötykkikomppanialle. Jääkärit seurasi-

vat eteneviä rynnäkkötykkejä tien itäpuolella parhaansa mukaan. Ainakaan ne eivät edenneet 

avorivissä. Vaunut ja niitä tukeneet jääkärit saavuttivat tavoitemaastonsa. Maasto oli huonosti 
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puolustettavissa ja suomalaisten vaunujen ampumatarvikkeet olivat vähissä. Pian yli 40 vihol-

lispanssaria ilmestyi Talin kylän länsilaitaan. Suomalaisten vaunujen tulittaessa vihollisvaunu-

ja Talvitien komentovaunu sai osuman. Kaksi suomalaista kaatui ja kolme haavoittui, mutta 

Talvitie selvisi naarmuitta hänen ollessa tapansa mukaan johtamassa toimintaa maasta käsin. 

Komentovaunusta vaurioitui tykki suuntauslaitteineen sekä jäähdytysjärjestelmä. Vaunu saa-

tiin ajettua taakse. Tavoitealueella suomalaiset onnistuivat tuhoamaan ainakin neljä vihollis-

vaunua. JP 3:n komppanioista 1./JP3 ja 3./JP3 onnistuivat pääsemään tavoitteisiinsa lähes 

kaikkialla, mutta 2./JP3 oli jäänyt noin kilometrin omasta tavoitteestaan pataljoonan oikealla 

laidalla. Kuitenkin saavutetut asemat olivat niin vaikeita puolustaa, että JP 3 käskettiin viivy-

tykseen takarajana Hiihkallion etureuna. 2.Ryn.Tyk.K:n osalta taistelu päättyi samoihin aikoi-

hin 3.Ryn.Tyk.K:n ottaessa siltä rintamavastuun jääden tukemaan jääkäreiden taistelua uusissa 

asemissa.
51

 

 

Kyseinen taistelu oli lopputuloksestaan huolimatta menestyksekäs, kun otetaan huomioon vi-

hollisen tuntuva ylivoima varsinkin vaunukaluston määrässä. Suomalaiset saivat tuhottua lu-

kuisia vihollisvaunuja vain yhden oman vaunun vaurioituessa. Tämän kertoo osaltaan suoma-

laisten rynnäkkötykkimiehistöjen koulutustason korkeudesta verrattuna vastapuolen vaunu-

miehistöihin. Mutta se kertoo myös jääkäreiden ja rynnäkkötykkien vähintään hyvin sujunees-

ta yhteistyöstä varsinkin, kun otetaan huomioon rynnäkkötykkien ja jääkärien yhteistoiminnan 

koulutuksen puute. Taistelukertomuksesta voidaan päätellä, että vaunujen rinnalla hyökännyt 

jalkaväki esti tehokkaasti vihollisen jalkaväen pääsyn rynnäkkötykeille petollisiin sivustatu-

liasemiin ja rynnäkkötykkien lähisektorille. Osasyynä rynnäkkötykkien pieniin tappioihin on 

varmastikin ollut neuvostojalkaväen lähipanssaritorjunta aseiden puutteet heidän luottaessa 

panssarintorjunnassa pitkälti omiin panssarivaunuihinsa ja rynnäkkötykkeihinsä. 

 

Myös luutnantti Talvitien johtamistapa kyseisessä taistelussa kiinnittää huomiota. Itsensä al-

tistaminen vihollisen tulelle johtamalla taistelua komentovaunun ulkopuolelta jalan ei ollut 

tavallista. Rynnäkkötykeissä oli tunnetusti erinomainen vaunukohtainen radiokalusto, joten 

senkin puolesta johtamisen olisi luullut onnistuvan komentovaunusta hyvin. Pääasiallisena 

syynä Talvitien jalkautumiseen uskonkin olleen Talvitien improvisointi yhteistoiminnan jär-

jestämiseksi hyökänneiden jääkäreiden kanssa. Jalan ollessaan Talvitie on kyennyt olemaan 

yhteydessä esimerkiksi jääkärikomppanioiden tai jopa jääkäripataljoonan johtajan kanssa liik-

kuen tilanteen mukaan heidän luokseen. Samalla hän on radiomiehen avulla pystynyt tarvitta-

essa käyttämään radiota esimerkiksi vaunujen johtamiseen. Lisäksi päällikön rohkea liikkumi-
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nen taistelun aikana joukkojensa lomassa jalan on mahdollisesti lisännyt myös hänen miesten-

sä rohkeutta. 

 

Toinen käsiteltävä taistelu on 1. Rynnäkkötykkikomppanialla vahvennetun II/JR13 hyökkäys 

27.-28-6.1944 koillisesta kohti Talinmyllyä. Radiotiedustelun avulla oli kyetty selvittämään, 

että Talinmyllyn alueella oli 30. Kaartinpanssarivaunuprikaati 25 vaunun kanssa kaivetuissa 

asemissa siilipuolustuksessa.
52

 

 

Luutnantti Sartion johtama rynnäkkötykkikomppania oli järjestynyt tielle avojonoon järjestyk-

sessä I joukkue, komentovaunu ja II joukkue. Molemmissa joukkueissa oli kaksi vaunua eli 

komppanialla oli yhteensä viisi Sturmia käytettävissä hyökkäykseen. Komppania ajoi rintama-

linjan läpi, jolloin rintamavastuussa ollut II/JR13 liittyi hyökkäykseen. Jalkaväki hyökkäsi 

vaunujen takana ja kaikki rynnäkkötykit tukivat tulellaan jalkaväkeä.
53

 

 

Kun hyökkäys oli edennyt noin sata metriä, voimakas vihollisen panssarivaunujen ja pst-

aseiden tuli kohdistui hyökkääviin suomalaisvaunuihin. Etummaisena edennyt Sturmi onnistui 

tuhoamaan yhden vihollisvaunun, mutta sai myös itse osuman. Miehistö yritti jatkaa taistelua, 

mutta vaunu sai vielä kolme muuta osumaa, jolloin sen vetopyörä rikkoutui ja vaunu joutui 

liikuntakyvyttömäksi. Miehistö siirtyi pois vaunusta ja se jäi taistelukentälle. Myös toinen 

suomalainen vaunu meni epäkuntoon, jolloin se lähti hakeutumaan taakse huoltoa varten. 

Matkallaan se kuitenkin peruutti omaan miinaan ja se jouduttiin myös jättämään taisteluken-

tälle. Myöhemmin myös kolmanteen suomalaisvaunuun osui kaksi laukausta, mutta se kykeni 

edelleen liikkumaan peruutusvaihteella ja käyttämään aseitaan.
54

 

 

Kun neuvostojoukot aloittivat ankaran heitin- ja tykistötulen suomalaisten asemiin, oli myös 

raivokkaasti taistelleen suomalaisen jalkaväen aloitettava vetäytyminen lähtöasemiin jäljelle 

jääneiden rynnäkkötykkien kanssa. Rynnäkkötykkikomppania kärsi vielä vetäytyessäänkin 

viiden miehen tappiot vihollisen epäsuoraan tuleen. Taistelu oli rynnäkkötykkimiesten osalta 

päättynyt. Hyökkäys ei ollut edennyt edes puoleen väliin tavoitteena olleeseen Talinmyllyyn.
55

 

 

Kyseisessä taistelussa suomalaiset olivat alusta alkaen alakynnessä heidän hyökätessään vah-

vaa kaivetuissa asemissa ollutta vihollista vastaan. Tämä näkyi myös kärsityissä kovissa tap-
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pioissa ja lopputuloksessa. Suomalaisjoukot ilmeisesti tiesivät hyvin vihollisen asemat alueel-

la, koska jalkaväki käskettiin hyökkäämään vaunujen takana eikä niiden sivustojen suojana, 

kuten yleensä oli tapana. Tässä tapauksessa se oli perusteltua, koska muutoin jalkaväki olisi 

altistunut vahvan vihollisen tulelle vielä entistäkin enemmän, ja hyökkäyksen ajatuksena oli 

käyttää rynnäkkötykkejä tien avaajina takana hyökänneelle jalkaväelle. 

 

Kolmas käsiteltävä taistelu on 25.6.1944 1. Rynnäkkötykkikomppanian käymä taistelu Muro-

kallion – Portinhoikan alueella. Komppania oli alistettu taisteluosasto Kiviperälle, johon kuu-

lui mm. Jääkäripataljoona 5. Rynnäkkötykkikomppanian tehtävänä oli puolustaa Hiihkallio – 

Murokallio aluetta Leitimojärven luoteispuolella. Vaunuille oli etukäteen käsketty asemat Lei-

timojärven peltoaukeiden laidasta, mutta yllätyksen saavuttamiseksi komppanian pääosat 

odottivat vihollisen hyökkäystä ja asemaanajoa noin 500 – 1000 metriä asemien luoteispuolel-

la Portinhoikan tien varressa. Kaksi vaunuista oli käsketty komppanian ”silmiksi” lähelle 

asemia Hiihkalliolle.
56

 

 

Aamulla 25.6 neuvostojoukkojen hyökkäyksen alettua kymmenet panssarivaunut ja rynnäkkö-

tykit etenivät Talin suunnasta kohti Portinhoikkaa. Komppanian ”silminä” toimineet vaunut 

yrittivät saada yhteyttä taaempana olleisiin komppanian pääosiin, mutta pääosat olivat ruoka-

tauolla eikä kukaan kuunnellut radiota. Lisäksi toisen kärkivaunuista yrittäessä avata tulen sen 

tykki teki häiriön ja molemmat etummaisina olleista vaunuista lähtivät vetäytymään kohti 

komppanian pääosia. Pääosiin tuli liikettä niiden kuullessa tilanteen kärjessä olleilta vaunuil-

ta, jolloin kaikki vaunut pyrkivät Portinhoikkaan ja siitä pohjoiseen Ihantalaan vievälle tielle 

uudelleen ryhmittymistä varten. Kuitenkin kaksi komppanian vaunuista jäi hieman jälkeen, 

jolloin neuvostovaunujen letka saavutti ne. Letka jatkoi kohti Portinhoikkaa ja Juustilaa eivät-

kä ilmeisesti huomanneet kahta suomalaisvaunua tien vieressä metsässä. Kaksi suomalaisvau-

nua lähti pyrkimään omiensa luo Ihantalan tielle. Toinen vaunuista ampui tiellä edenneen vi-

hollisvaunun ja molemmat suomalaisvaunut liittyivät vihollisvaunujen kohti Portinhoikkaa 

edenneeseen letkaan. Toinen kyseisistä suomalaisvaunuista sai osuman Portinhoikan risteyk-

sen alueella sen ollessa kääntymässä Ihantalan suuntaan. Vaunu saatiin kuitenkin ajettua pois 

alueelta, mutta myöhemmin se ajoi ojaan ja jäi väliaikaisesti sinne. Jäljelle jäänyt vaunu kään-

tyi ympäri ja tuhosi vielä kolme vihollisvaunua Portinhoikan risteykseen niiden ollessa me-

nossa takaisin Talin suuntaan.
57
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1./Ryn.Tyk.P viisi jäljellä olevaa vaunua ryhmittyivät noin 500 metriä Portinhoikan risteyk-

sestä Ihantalan tietä pohjoiseen. Sieltä ne siirtyivät 25.6 illalla Portinhoikan kautta Juustilaan 

huoltoon, kun suomalaisjoukot olivat ottaneet Portinhoikan taas hallintaansa pääosin Panssa-

riprikaatin raskaiden vaunujen vastahyökkäyksen ansiosta.
58

 

 

Tärkeänä yksityiskohtana todettakoon, että Hyökkäyksen alkaessa Rynnäkkötykkikomppanian 

päällikön sijaisena toiminut luutnantti Sartio ei ollut joukkojensa luona vaan käskettynä Jää-

käripataljoona 5:n ja Taisteluosasto Kiviperän komentajan majuri Kiviperän komentopaikalle. 

Sartion päästessä paikalle Kiviperä oli hermostunut ja pyytänyt anteeksi, koska hänellä ei ollut 

enää asiaa Sartiolle. Tällöin tilanne oli kuitenkin edennyt jo niin pitkälle, että Sartio joutui 

jäämään Kiviperän komento-osien luo ja pääsi johtamaan komppaniaansa vasta jonkin verran 

myöhemmin.
59

 

 

Edellä selostettu taistelu oli erikoinen ja siinä tehtiin joitakin virhearviointeja suomalaisjou-

koissa. Ensinnäkin ruokailevien vaunuryhmien radiopäivystyksen laiminlyönti tilanteessa, jos-

sa eteen on lähetetty ”silmiä” vihollisen hyökkäyksen varalta, on hyvin erikoista. Edessä ole-

vista hälytyksen tekijöistä ei ole juurikaan hyötyä, jos ei kukaan ole kuuntelemassa heidän lä-

hettämiään viestejä. Myös päällikön sijaisena toimineen Sartion kutsuminen Kiviperän puheil-

le kriittisessä vaiheessa herättää ihmetystä. Voidaan todeta, että tässä tapauksessa yhteistyö 

jääkärien- ja rynnäkkötykkikomppanian johdon välillä ei toiminut toivotulla tavalla. Muuten 

kyseistä virhettä ei olisi päässyt tapahtumaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Pelkästään tulosten puolesta arvioituna Rynnäkkötykkipataljoonan rynnäkkötykkien ja niiden 

kanssa yhteistyötä tehneiden jalkaväkijoukkojen eli pääasiassa Jääkäriprikaatin jääkäreiden 

yhteistoiminnan voidaan katsoa sujuneen jopa erinomaisesti. Rynnäkkötykkipataljoona menet-

ti Talin–Ihantalan taisteluissa taistelukentälle jääneinä ainoastaan kaksi rynnäkkötykkiä, joista 

toinen vielä omaan miinaan. Toki monta rynnäkkötykkiä vaurioitui korjauskuntoon erinäisistä 

syistä. Kuitenkin viholliselle aiheutettujen kymmenien vaunujen tappioihin nähden näitä me-

netyksiä voidaan pitää minimaalisina. Rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistyön kannalta eri-

tyisen merkittävää on, että vihollisen jalkaväki ei onnistunut tuhoamaan tai edes vaurioitta-

maan yhtään suomalaista rynnäkkötykkiä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että vaunujen kanssa 

taistelleet jääkärit ja Rynnäkkötykkikomppanioiden suojajoukkueet ovat onnistuneet yhdessä 

päätehtävistään eli vihollisen jalkaväen pitämisessä tehokkaan vaikutusetäisyyden ulkopuolel-

la. Asiaan vaikutti toki vihollisen jalkaväen heikko aseistus panssareita vastaan lähietäisyydel-

tä. Venäläisillä ei ollut käytössään samanlaisia tehokkaita lähitorjuntavälineitä kuten suoma-

laisten käyttämät saksalaiset panssarinyrkit ja panssarikauhut. Tämä johtui siitä, että venäläi-

sen taktiikan mukaan hyökkäyksessä panssareiden tuhoaminen oli pääasiassa panssarivaunu-

jen ja rynnäkkötykkien tehtävä. 

 

Yhteistoiminnan koulutuksen onnistumisen arviointi on hankalampaa. Kuten Rynnäkkötykki-

pataljoonan komentajana toiminut E. Åkerman on todennut, Rynnäkkötykkipataljoonan ja 

jääkäreiden yhteistoimintaharjoitukset jäivät pitämättä alkaneen suurhyökkäyksen sotkettua 

suunnitelmat ja koulutuksen aikataulut. Rynnäkkötykkikomppanioiden jalkaväkisuojana toi-

mineiden suojajoukkueiden kanssa toimimisesta on pataljoonan vaunumiehillä kuitenkin täy-

tynyt olla kokemusta ennen torjuntataisteluiden alkamista. Jos katsotaan taistelunkuvauksia, 

voidaan huomata, että niistä saadun kuvan mukaan rynnäkkötykkivaunujen ja jääkäreiden yh-

teistyö on ollut tietyllä tavalla mahdollisimman yksinkertaista. Joko jääkärit ovat hyökkäyk-

sissä edenneet vaunujen tasalla niiden molemmilla puolilla tai seuranneet vaunujen takana se-

kalaisissa muodostelmissa. Tämä voi johtua nopeasti improvisoiduista hyökkäyksistä, mutta 

teoriassa ainakin Jääkäriprikaatin jääkärien olisi pitänyt hallita vaunujen kanssa toimiminen 

melko hyvin. Harjoittelivathan jääkärit asemasodan vuosina yhteistoimintaa Panssariprikaatin 

panssarivaunujen kanssa todella paljon, eivätkä rynnäkkötykit käytännössä juurikaan eronneet 

panssarivaunuista. Toki ne olivat herkempiä sivusta ja takaa tulleille uhkille tykin hyvin rajal-

lisen kääntyvyyden takia, mikä myös suojajalkaväen ja jääkäreiden tuli huomioida. 
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Kysymyksiä yhteistyön käytännön toteutuksesta herättää esitelty tapaus, jossa jääkärit lähtivät 

irtautumaan ja jättivät vaunut hetkeksi oman onnensa nojaan, kunnes vaunutkin irtautuivat 

jääkärien irtautumisen huomattuaan. Tämä viittaa siihen, että ainakin osaksi rynnäkkötykit ja 

jääkärit ovat käyneet niin sanotusti omaa sotaansa toistensa seassa vailla johdettua ja järjes-

telmällistä yhteistoimintaa. Se ei tietenkään ole ihme, kun otetaan huomioon yhteiskoulutuk-

sen puute.  

 

Myös Rynnäkkötykkikomppanian päällikön johtamistapa, jossa hän jalkautui johtovaunustaan 

ja johti taistelua jalkaisin viittaa siihen, että hän mahdollisesti koki yhteistyön jääkärien kans-

sa haastavana ja ajatteli yhteistyön sujuvan paremmin vaunun ulkopuolelta. Luonnollisesti ky-

seiseen toimintaan on mahdollisesti voinut johtaa osaltaan myös muut tilanteeseen vaikutta-

neet tekijät ja henkilökohtaiset mieltymykset käyttää kyseistä johtamistapaa. Joka tapauksessa 

tällä johtamistavalla saavutettiin hyvää menestystä paljon voimakkaampia vihollisjoukkoja 

vastaan. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rynnäkkötykkien ja jalkaväen yhteistyö toteutui kokonai-

suutena tarkastellen jopa paremmin kuin mitä olisi koulutuksellisten puutteiden takia odottaa. 

Osaltaan tähän on vaikuttanut varmasti oikeissa tehtävissä olleet yksittäiset yksilöt ja erityises-

ti johtajat, jotka ovat onnistuneet improvisoimaan erilaisissa tilanteissa oikealla tavalla. Myös 

rynnäkkötykkien miehistöjen koulutus vaunujensa käyttöön oli huomattavasti vihollista pa-

remmalla tasolla, mikä on osaltaan kompensoinut hetkellisiä puutteita jääkärien ja vaunujen 

yhteistoiminnan osalta. 
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