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ähän yli kuukausi sitten, 20. helmikuu-
ta, Suomen historian yhdestä käänne-
kohdasta saatiin hätkähdyttävää uutta
tietoa.

Valtioneuvoston kanslian alainen so-
tasurmaprojekti julkaisi tuolloin tutki-
ja Aapo Roseliuksen selvityksen, jossa
oli laskettu uudelleen vuoden 1918 kan-

salaissodan rintamatappiot. Siitä kävi ilmi, että kaatunei-
ta oli peräti 40 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin oli
tiedetty. Sota osoittautui aina vain hirveämmäksi murhe-
näytelmäksi.

Kansalaissodan jälkeen oli pitkään vallalla käsitys, että
taisteluissa oli menettänyt henkensä noin 6 700 suoma-
laista: 3 100 valkoisten ja 3 600 punaisten puolella. Uusis-
sa laskelmissa surmansa saaneiden määrä kasvoi yli
9 500:aan. Välittömien sotatoimien yhteydessä oli niiden
mukaan kuollut 3 458 valkoista, 5 717 punaista ja 363 sel-
laista, jota ei voitu varmuudella sijoittaa kumpaankaan lei-
riin. Päälle tulivat vielä venäläiset ja saksalaiset kaatuneet,
yhteensä noin tuhat miestä.

Teksti Tuomo Lappalainen 

� »Minä haluan
selvittää keitä
kuoli. Muut saavat
selvittää, missä
joukko-osastot 
liikkuivat», Tauno
Tukkinen selittää.

�
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Sisällissodan sekava saldo
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Kansalaissodan uhritiedoissa 
on yhä paljon aukkoja. Suomen
totuuskomissioksi mainostettu
sotasurmaprojekti teki 
käsittämättömiä laskuvirheitä,
väittää kansalaissotaa tutkinut
matemaatikko Tauno Tukkinen.
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� Kansalaissodan taisteluissa
kaatuneet Helsingin puna-
kaartilaiset haudattiin Töölön
Mäntymäelle. Surusaatto
Koleraparakiksi kutsutulta 
ruumishuoneelta on juuri 
saapunut.



Tietokirjailija Tauno Tukkiselle nämä-
kään luvut eivät kuitenkaan kelpaa. Tukki-
nen on eläkkeellä oleva matematiikan-
opettaja, joka on tutkinut pitkään kotikun-
tansa Karjalohjan ja sen ympäristön pai-
kallishistoriaa. Sotasurmaprojektin aloit-
tamisen jälkeen hän on julkaissut kym-
menkunta erillistä selvitystä kansalaisso-
dan punaisten henkilötappioista eri puo-
lilla Hämettä, Varsinais-Suomea ja Uutta-
maata.

»Tämähän on aivan raivostuttavan, us-
komattoman huono esitys», Tukkinen pu-
hisee.

Matemaatikkona hänestä on käsittämä-
töntä, miten historiantutkijat suhtautuvat
numeroihin.

»Tässä he ilmoittavat yhden hengen tark-
kuudella kuolleiden määrän. Se on mah-
dotonta. Punaisten puolelta heillä ei ole
tarkkoja henkilötietoja edes viidestätu-
hannesta kaatuneesta.»

Tukkista ei lepytä edes Roseliuksen esit-
tämä varaus, että kuolleiden lukumäärä on
»lukuisten rajausten ja arviointien tulos»,
eikä sitä pidä käsittää absoluuttisena.

»Miten he voivat sanoa noin? Hehän ni-
menomaan käsittävät luvut absoluuttisina
eivätkä edes kerro tarkemmin, mitkä hei-
dän rajoituksensa ovat. Kun käsitellään lu-
kuja, pitäisi olla jonkinlainen käsitys siitä,
kuinka matematiikassa ja tilastotieteessä
tulokset ilmoitetaan: millä tarkkuudella ne
on annettu ja mitkä ovat virhelähteet.»

Tukkinen ihmetteleekin, miksi sotasur-
maprojektissa ei käytetty lainkaan mate-
maattista asiantuntemusta, jolloin täl-
laisilta kömmähdyksiltä olisi vältytty.

Tiedot puuttuvat tuhansista
Sotasurmaprojekti on Paavo Lipposen (sd)
ensimmäisen hallituksen 1990-luvun lo-
pulla aloittama suurhanke, jonka päätar-
koituksena on ollut selvittää kansalaisso-
dan uhrit niin kattavasti kuin mahdollista.
Sen johtoryhmään on kuulunut joukko
eturivin historiantutkijoita Ohto Manni-
sesta ja Heikki Ylikankaasta alkaen.Valtio
rahoitti sitä viitenä vuonna yhteensä va-
jaalla 1,3 miljoonalla eurolla, minkä lisäk-
si se sai noin 170 000 euroa yksityistä ra-
haa.

Tähän mennessä projektissa on julkais-
tu yhdeksän ensimmäistä maailmansotaa,
kansalaissotaa ja itsenäisyyden ajan alun
heimosotia käsittelevää tutkimusta. Muu-
tama hanke on yhä kesken; työn alla ovat
muun muassa vankileirien kuolleisuutta ja
vuoden 1918 surmaajia koskevat selvityk-
set. Mahtipontisimmissa juhlapuheissa
projektia on verrattu jopa Etelä-Afrikan to-
tuuskomissioon ja toivottu sen purkavan
samalla tavalla historian traumoja.

Tukkinen hymyilee vertaukselle.
Hän myöntää kyllä, että projektin arvio

kaikista taisteluissa, vankileireillä, teloi-
tuksissa ja murhissa kuolleista on toden-
näköisesti lähellä oikeaa. Sen mukaan kan-
salaissodassa olisi saanut surmansa 38 500
ihmistä, joista punaisia oli noin 29 600.

Mutta sitten Tukkinen kaivaa esiin pro-
jektin johtajan Lars Westerlundin vuonna
2004 toimittaman tilastoraportin. Siinä
kerrotaan, että 5 000:n sotaoloissa kuol-
leen suomalaisen henkilöllisyys on edel-
leen vahvistamatta.

Tukkisen mielestä koko tämä joukko pi-
täisi poistaa nykyisestä sotasurmatiedos-

tosta ja siirtää erilliseen sivutiedostoon
odottamaan tarkempia selvityksiä.

»Luvut ovat toiveajattelua»
Sotasurmaprojektin päälähteitä ovat olleet
muun muassa papiston vuotta 1918 koske-
va tilasto, seurakuntien kuolleiden ja hau-
dattujen luettelot, Sdp:n tilasto sekä jääkä-
rimatrikkeli. Niissä on kuitenkin paljon
puutteita.

»Projektin  päätehtävä oli laskea tarkas-
ti kansalaissodassa kuolleet, ja siinä tehtä-
vässä he minusta epäonnistuivat. Heidän
esittämänsä luvut ovat pelkkää toiveajatte-
lua. Kun on satsattu seitsemän ja puoli mil-
joonaa vanhaa markkaa, olisihan se vähän
noloa, jos ei löydettäisi kovin paljon lisää
kuolleita», Tukkinen tykittää.

Hän on itse käyttänyt paljon lähteinään
seurakuntien rippikirjoja, joista löytyy tie-
toja kuolleeksi julistetuista kansalaissodan

uhreista vielä vuosikymmenien päästä. Edes
valtiollisen projektin resurssit eivät riittä-
neet niin valtavan aineiston systemaatti-
seen läpikäyntiin. Tukkisen mielestä tutki-
jat olisivat silti voineet saada kuolleiden
määrästä tieteellisesti pätevän arvion.

Hän muistuttaa, että tilastotieteessä on
omat konstit juuri tällaisia epävarmoja ti-
lanteita varten. Siinä tutkitaan ensin tar-
kemmin jokin pienempi otos, ja sitten
määritellään haarukka, jonka sisään tulos
tietyllä todennäköisyydellä asettuu.

Tällä tavalla tulee rehellisempi kuva ko-
konaisuudesta, mutta samalla paljon yksi-
tyiskohtaista tietoa.

»Kävin heti alkuvaiheessa kysymässä
Westerlundilta, ovatko he ottaneet rippi-
kirjoista koeotoksia. Eivät olleet. Ei kukaan
eksaktin luonnontieteen edustaja toimisi
samalla tavalla», Tukkinen sanoi.

Hän arvostelee sotasurmaprojektia mui-
denkin tärkeiden lähteiden sivuuttamises-
ta. Omissa tutkimuksissaan hän on löytä-
nyt kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien
pöytäkirjoista ja jopa vanhoista lehdistä
paljon sellaisia kuolleita, joista virallisilla
tutkijoilla ei ole ollut aavistustakaan.

»Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön ar-
kisto olisi ollut Kansallisarkistossa aivan
heidän vieressään, ja sieltä olisi löytynyt
kymmeniä uusia tapauksia. Minusta on kä-
sittämätöntä, ettei sitäkään ole käytetty.»

»On tärkeä tietää, keitä kuoli»
Westerlund selitti aikoinaan STT:lle, että
kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien ar-
kistojen läpikäynti teettäisi kohtuuttomas-
ti työtä eikä toisi oleellista lisätietoa. Re-
sursseja tähän jättiurakkaan ei löytynyt,
vaikka itse Lipponen toivoi, että vuoden
1918 uhrit saisivat taustaan ja osallisuu-
tensa laatuun katsomatta viimein nimen ja
henkilöllisyyden.

»Historiantutkijat ovat kiinnittyneet suu-
riin linjoihin. Se, mitä minä teen, on hei-
dän mielestään vain jotain aputiedettä. He
eivät ymmärrä, että tälläkin on itseisarvo.
Ei riitä, että selvitetään, missä joukko-osas-
tot liikkuivat. Yhtä tärkeää on tietää, keitä
kuoli. Suuret linjat ja yksityiskohdat pitää
sitoa yhteen», Tukkinen väittää.

Hän näyttää esimerkin vuoksi yhden kaa-
tuneeksi tilastoidun, Helsingin Fennian
sairaalaan tuodun K. Mäntylän, josta sota-
surmaprojekti on saanut sukunimen li-
säksi selville vain etunimen alkukirjaimen.

»Minä ajattelin: onko ketään K. Mäntylää
julistettu kuolleeksi? Löytyi kaksi. Sitten
menin kaupunginarkistoon katsomaan,
löytyisikö Helsingin poliisilaitoksen osoi-
tetiedoista lisää tietoja. Osoitekortin mu-
kaan 1889 syntynyt Kaarlo Mäntylä oli kaa-
tunut 4.4.1918 rintamalla.»
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MMiinnkkää  ttaakkiiaa  iillmmooiittaattttee  kkaannssaallaaiissssooddaassssaa  rriinnttaammiillllaa  kkaaaattuunneeiiddeenn  mmäääärräänn  yyhhddeenn
hheennggeenn  ttaarrkkkkuuuuddeellllaa,,  vvaaiikkkkaa  ttuunnnnuussttaattttee,,  eettttää  ttaarrkkkkoojjeenn  ttaappppiioolluukkuujjeenn  aannttaammii--
nneenn  oonn  oonnggeellmmaalllliissttaa,,  ttuuttkkiijjaa  AAaappoo  RRoosseelliiuuss??

»Olen saanut luvut sotasurmaprojektin tietokannasta. Teen aivan selväksi,
että nämä eivät ole mitään absoluuttisia lukuja. Jos ne olisi pyöristetty, siinä
olisi ollut omat ongelmansa myös.»

MMiittää  oonnggeellmmiiaa??
»Millä tavalla niitä lukuja pitäisi pyöristää? Jos esittää, että sieltä ja sieltä

lähteestä on ilmoitettu 12 kaatunutta, pyöristääkö sen 10:een vai miten? Minusta
oli jotenkin parempi tapa ilmoittaa luvut niin kuin ne esiintyvät tietokannassa.»

KKooeetttteekkoo,,  eettttää  ttiillaassttoottiieetteeeelllliinneenn  eessiittyyssttaappaa  ––
lluuoottttaammuussvväälliitt  jjaa  lluuoottttaammuussttaassoott  ––  oonn  tteeiillllee
hhiissttoorriiooiittssiijjaannaa  vviieerraass??

»En tietenkään. Se on oikeastaan ihan hyvä
tapa myös. Mutta siinä on aina omat ongelmansa,
miten suuren haarukan valitsee. Tutkimuksessani
esitetään kyllä tavallaan noin-lukuja, vaikka ne
esitetään eksaktisti. Ongelma on, että kun tekee
lukuihin perustuvan tutkimuksen, yleensä sieltä
poimitaan luvut sellaisenaan ja käytetään ilman
selityksiä. Kansalaissodan kuolinluvut ovat sen
verran epäselviä, että esimerkiksi yksittäisten
taistelujen eksakteja lukuja on mahdoton saada
selville. Minä esitän ne luvut, jotka ovat tulleet
esiin käytössäni olleesta materiaalista, enkä siinä

mielessä näe syytä ruveta pyöristämään niitä lukuja.»
MMiikkssii  eettttee  kkääyynneeeett  sseeuurraakkuunnttiieenn  rriippppiikkiirrjjoojjaa  ppeerruusstteeeelllliisseemmmmiinn  llääppii,,  ssoottaassuurr--

mmaapprroojjeekkttiinn  jjoohhttaajjaa  LLaarrss  WWeesstteerrlluunndd??
»Tämä aineisto käsittäisi todennäköisesti satojatuhansia sivuja. Seurakuntia

oli vuonna 1922 yhteensä 632. Tarvittaisiin ihan toisen luokan organisaatio, jotta
täydellinen seulonta onnistuisi. Nyt tehtiin niin, että seulottiin etupäässä
vapaaehtoisten avustajien avulla tiettyjen seurakuntien rippikirjat. Kun resurs-
seja on rajoitetusti, on myös ajateltava tutkimuksen ekonomiaa.»

TTaauunnoo  TTuukkkkiinneenn  oolliissii  hhaalluunnnnuutt,,  eettttää  oolliissiittttee  oottttaanneeeett  rriippppiikkiirrjjooiissttaa  ssaattuunnnnaaiissoo--
ttaannnnaallllaa  kkooeeoottookkssiiaa..

»Näin voidaan tehdä, jos halutaan tutkia tätä aihetta nimenomaan tilasto-
tieteen kannalta.»

JJaa  ssee  eeii  oolllluutt  tteeiiddäänn  ttooiimmeekkssiiaannttoonnnnee  mmuukkaaiinneenn  lläähheessttyymmiissttaappaa??
»Saimme kyllä itse päättää, millä tavalla tämä tutkimus toteutettiin. Tukkinen

on nyt tyytymätön siihen. Jos hänellä on parempi menetelmä, käyttäköön sitä.»
EEiikköö  mmaatteemmaaaattttiisseenn  aassiiaannttuunntteemmuukksseenn  kkääyyttöössttää  oolliissii  oolllluutt  hhyyööttyyää??
»Tämä tutkimus olisi varmasti voitu tehdä toisella tavalla, ja nimitiedosto olisi

voitu rakentaa toisista lähtökohdista. Meillä on siinä mielessä erinomainen
menetelmä, että jokainen sirpaletietokin perustuu johonkin mainittuun lähtee-
seen. Tukkinen ei erittele lähteitään, joten on mahdoton tietää, mistä tiedot ovat
peräisin. Se on hänen menetelmänsä.» �

Kaikkia uhreja ei silti saada Tukkisen-
kaan menetelmin koskaan selville.

»Jos papereissa lukee, että Nieminen
kaatui, nostan kyllä kädet pystyyn. Noin vä-
hillä tiedoilla ei millään pääse eteenpäin.»

»Kauhein sota mitä voi olla»
Tukkisen mukaan sotasurmaprojektin ra-
porteista löytyy tilastollisten heikkouksien
lisäksi aivan alkeellisiakin kömmähdyksiä.

Hän näyttää malliksi tilastoa, jossa on
luetteloitu sodan uhrien kuolintapoja. Yh-
dessä ainoassa taulukossa on seitsemän
yhteenlaskuvirhettä. Sen mukaan sodassa
olisi esimerkiksi hukkunut yksi punainen,
viisi valkoista ja neljä osapuoleltaan tunte-
matonta, yhteensä kahdeksantoista hen-
keä.

Toisessa taulukossa on tietoa kaatunei-
den ikäjakaumasta. Siinäkin on tuntemat-
tomina kuolleiden luvuissa pieni ja pu-
naisten kohdalla useiden kymmenien heit-
to.

»Voiko historiantutkimus Suomessa to-
siaan olla näin matalalla tasolla? Jos tästä
pitäisi antaa kouluarvosana, antaisin kuu-
si ja puoli, jonka voisi armosta korottaa
seiskaan. En yhtään enempää.»

Miten kansalaissodassa kuolleiden mää-
rä sitten hänen mielestään pitäisi esittää?

Valkoisten kohdalla ei ole ongelmaa, sil-
lä heidän vainajansa tilastoitiin alun pe-
rinkin huolellisemmin, Tukkinen selittää.
Punaisten arvioiminen on hankalampaa,
sillä monet heistä katosivat jäljettömiin. 

»Tilastotieteilijä Kari Djerf laski tutki-
mieni 32 kunnan perusteella kaksi vuotta
sitten koko maan punaisten henkilötap-
piot vuonna 1918. Hänen mukaansa pu-
naisia kuoli todennäköisimmin 29 800 ja
95 prosentin varmuudella 26 000–33 600.
Sotasurmaprojektilla on tarkat henkilötie-
dot 25 500 punaisesta.»

Taisteluissa kaatuneita punaisia on Tuk-
kisen arvion mukaan 6 000 plus miinus tu-
hat, eikä heidän määräänsä saada kos-
kaan edes sadan tarkkuudella selville.

»Kansalaissota on kauhein sota mitä voi
olla. Kun tuhansia punaisia katoaa, se ker-
too, että jotain hirveää on tapahtunut. Su-
kulaisetkaan eivät aina halunneet tietää
heistä mitään, sillä he pelkäsivät joutuvansa
itse vaaraan. Jos useammista kadonneista
olisi tehty ilmoitus, uhrien määrä voitaisiin
arvioida paljon tarkemmin.» SK
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� Varkaudessa helmikuun 1918
lopussa toimeenpannut »Huruslahden
arpajaiset» olivat yksi kansalaissodan
kammottavimmista veriteoista.
Punaiset komennettiin kaupungin 
valtauksen jälkeen riviin jäälle ja joka
kymmenes ammuttiin.


