
https://helda.helsinki.fi

Sisällissodassa tappoivat aseet, nälkä ja taudit

Vuorinen, Heikki S.

2018

Vuorinen , H S 2018 , ' Sisällissodassa tappoivat aseet, nälkä ja taudit ' , Suomen lääkärilehti

, Vuosikerta. 73 , Nro 15 , Sivut 958-959 . <

http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL152018-958.pdf >

http://hdl.handle.net/10138/301362

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Maailmassa

Suomi oli vuoden 1917 aikana 
ajautunut kaaokseen, jossa 
yhteiskunta alkoi hajota ja 
valtiovallasta tuli taistelun 
kohde. Maa itsenäistyi, mutta 
ratkaisematta oli, ketkä maa-

ta hallitsevat. 
Alueellisesti epätasaisesti jakautunut 

ja kaupunkeihin keskittynyt harvalukui-
nen lääkärikunta ja muu terveydenhuol-
to joutuivat huonosti valmistautuneina 
vastaamaan ylivoimaisiin haasteisiin, 
kun vuoden 1918 tammikuun lopussa al-
koi sisällissota. Valtaosa resursseista oli 

Etelä-Suomessa, joka jäi punaisten val-
taan. Muun sivistyneistön tavoin lääkäri-
kunta tuki aatteellisesti valkoisia. Punai-
sella hallinnolla ja lääkäreillä oli ilmeisiä 
syitä suhtautua toisiinsa epäluuloisesti. 

�������������������������

Molemmat osapuolet joutuivat järjestä-
mään taisteluissa haavoittuneiden hoi-
don enemmän tai vähemmän improvi-

SISÄLLISSODASSA TAPPOIVAT 
ASEET, NÄLKÄ JA TAUDIT
Sisällissodassa 1918 molemmat osapuolet joutuivat 
enemmän tai vähemmän improvisoimaan taisteluissa 
haavoittuneiden hoidon. Sodan jälkeen vankileireillä kuoli 
enemmän kuin taisteluissa kaatui.
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soiden. Haavoittuneita hoitamassa oli 
hyvin erilaisia tahoja: punaisten puolel-
la omat ensiapuyksiköt ja venäläiset so-
tilaslääkärit, valkoisten puolella kenttä-
lääkintäyksiköt ja Pohjoismaista saapu-
neet ambulanssit. Punaisen ristin rooli 
oli esimerkiksi Tampereella keskeinen. 

Valkoisten sotilas- ja siviilihallinto oli 
paremmin organisoitu, ja aseelliset jou-
kot alkoivat sodan loppua kohti muistut-
taa yhä enemmän armeijaa järjestettyi-
ne lääkintähuoltoineen. Punainen sota-
väki pysyi sen sijaan koko sodan ajan 
puolisotilaallisena kansanmiliisinä, jon-
ka lääkintähuolto oli huonosti orga-
nisoitu. 

Tilannetta kuvaa, että punakaartilaiset 
saattoivat kieltäytyä isorokkorokotuksis-
ta, joita jotkut kunnanlääkärit yrittivät 
järjestää. Punakaartin johto ei näytä ym-
märtäneen, että tautien leviämisen estä-
minen rokottamalla oli hyvin tunnettu 
keino sodankäynnin turvaamisessa.
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Sota päättyi valkoisten voittoon touko-
kuun alussa. Sodan sato oli karmea, 
 eikä uhrien määrää ole pystytty täysin 
selvittämään, mutta on arvioitu, että yli 
38 000 ihmistä sai surmansa. Heistä 
noin 36 000 oli suomalaisia, joista tais-
teluissa kaatui noin 9 500. Taistelujen 
ulkopuolella surmattiin runsaat 11 000 

Punaisen ristin rooli oli 
esimerkiksi Tampereella 

keskeinen. 

��� ��������������������������




