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Rata oli rakennettu ennen kaikkea Venäjän 
nationalismin levittämiseksi ja turvaamiseksi.

Rakennettiin 1912  - 1917/1918.

Raudun taistelua tuskin olisi ollut ilman 
Raasulin rataa.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Alpo Juntunen: Valta ja rautatiet



Tilanne Kannaksella vuodenvaihteessa
1917-1918

• Levottomuudet olivat kärjistyneet. 
• Punaiset ryöstelivät ja terrorisoivat siviilejä myös 

Raudussa. Lakkorettelöitä ratatyömaalla.
• Jo ennen sodan alkua aseellisia yhteydenottoja 

Luumäellä, Pyhäjärvellä, Viipurissa, Säiniöllä, 
Kämärällä ym.

• Pietarin vallankumoukselliset toimittivat runsaasti 
aseita Suomen vallankumouksellisille, punaisille ja 
keskittivät reservejä Lempaalaan.

• Raasulin rata oli tärkeä kummallekin osapuolelle.
• Valkoiset onnistuivat räjäyttämään Kiviniemen sillan 

juuri ennen sodan alkua 26. tammikuuta.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Jallu Kaipainen ja Heikki Kaljunen



Sodan alettua

• Raudussa ei varsinaisia sotatoimia ennen 
helmikuun loppupuolta. 

• Punaiset aloittivat helmikuun lopulla 
Kannaksella laajamittaisen offensiivin 
venäläisten tuella. 

• Tarkoituksena edetä Kiviniemen kautta 
Antreaan valkoisten  Karjalan rintaman 
selustaan, mutta myös Hiitolaan ja 
Lappeenrannan-Imatran alueelle ja päästä ja 
yhteyteen punaisten pääjoukkojen kanssa.



Kannaksen rintama maaliskuussa (Teemu Keskisarja)



Rintamalinja maaliskuun alussa



Yllätys Raasulin suunnasta

• Valkoisten johto Antreassa ja Kiviniemessä ei tiennyt 
punaisten hyökkäyssuunnitelmasta. 

• Pietarista saapui 20.2. panssarijuna Raasuliin ja 40-
vaunuinen juna täynnä aseita ja Pietarin 
vallankumouksellisia (venäläisiä ja suomalaisia). 

• Hyökkäsivät seuraavana päivänä.

• Yllätys valkoisille, joilla oli panna vastaan aluksi vain  
83 Raasulin omaa ja Kiviniemestä tullutta miestä.

• Punaisilla oli n. 1 000 miestä ja runsaasti raskasta 
aseistusta. 

• Valkoiset saivat lisäjoukkoa Veikko Läheniemen
johdolla määrän kohotessa pian n. 250:een. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Progorovski, Jeremejev, Heikki Kaljunen ja Oskar Rantala.



Valkoiset alakynnessä

• Valkoiset joutuivat 23.2. perääntymään asemalta 
Mäkrän suuntaan, mutta muodostivat vähitellen 
puoliympyrän muotoista saartoryhmitystä  aseman 
ympäristöön ja varmistivat kirkonkylän, Leinikkälän, 
Mäkrän ja Orjansaaren suunnan.

• Aseman seutu jäi punaisille ja he linnoittautuivat sinne.

• Punaiset ampuivat tykeillä 24.-26.2. lähikyliin, mutta 
eivät lähteneet etenemään, vaan odottivat Pietarista 
apuvoimia, joita saapui 600 miestä ja kk-komppania.

• Punaisten vahvuus oli tässä vaiheessa n. 1800, joista 
suomalaisia n. 350.

• Valkoisia oli n. 500.



Taistelut jatkuvat…

• Punaiset yrittivät vallata kirkonkylän 27.-28.2., mutta 
eivät onnistuneet. Maaliskuun alussa hyökkäykset 
hiljenivät, mutta alkoivat pian uudelleen mm. 
Leinikkälän järven rantaan ja panssarijunalla Mäkrän
suuntaan.

• Punaisten hyökkäysinto vaimeni hetkeksi tappioiden 
jälkeen, mutta alkoi uudestaan 5.3. Leinikylän
suuntaan ja yrityksenä edetä kirkonkylään. 

• Valkoiset saivat vahvistuksia. Venäläiset vetivät 
joukkojaan pois korvaten ne nopeasti uusilla miehillä. 

• Punaiset yrittivät vielä hyökkäystä kirkolle Vakkilan 
suunnasta 15.3.

• Valkoiset organisoivat joukkojaan uudelleen. Georg 
Elfvengren Karjalan 1. Rykmentin komentajaksi. 
Esikunta Kiviniemessä.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Punaisilla luutn Prigorovski ja kenr Jeremejev



Valkoisten ote vahvistuu

• Punaiset aloittivat maaliskuun lopulla uuden 
offensiivin Leinikylän, kirkonkylän ja Mäkrän suuntiin. 
Kirkko ja kirkonkylän kansakoulu paloivat. 
Hyökkäykset torjuttiin. 

• Aloite siirtyi valkoisille. Yritykset aseman 
valtaamiseksi punaisilta alkoivat 24.3., mutta siinä ei 
onnistuttu. Lempaalanjärven pohjoispäässä oleva 
Viisjoen silta käytiin tuhoamassa. 

• 29.3. räjäytettiin rata Raudun aseman eteläpuolelta.

• Jääkärikapt Oeschin komentama JP 8 saapui 1.4. 
Maanselkään sulkemaan etelän suuntaa.

• Asema motitettiin 1.4.1918. 

• Tykkipatteri Leinikylän järven taakse niemeen 3,5 
km:n päähän asemasta.



Ratkaiseva taistelu 4.-5.huhtikuuta

• Raasulin ja Raudun välillä suistunut punaisten 
panssarijuna vallattiin ja estettiin venäläisten 
ja apujoukkojen tulo. 

• Aseman valtaus aloitettiin 4.4.1918 tykkitulella 
klo 12 ja klo 17 rynnäköllä.  Ei onnistunut. 

• Epätoivoiset punaiset lähtivät murtautumaan 
motista 5.4. Maanselän suunnalle. Murskaava 
tappio Kylmänojan notkossa. Osa pääsi 
pakenemaan Venäjälle. Keskeneräinen asema 
muine rakennelmineen paloi.

• Valkoisten sotasaalis oli huomattava, mm. 
panssarijuna, 15 tykkiä, 43 konekivääriä, 2000 
kivääriä, runsaasti ampuma- ja ruokatarpeita.



Aseman
motti
4.4.1918



Osapuolet ja tappiot

Valkoiset

Vahvuudet kaikkiaan noin 
2000, josta rautulaisia 298

Tappiot

• 270 kaatunutta, joista 12 
rautulaista.

• Yli 300 haavoittunutta

Punaiset

Vahvuudet kaikkiaan 
noin 3550, josta 
suomalaisia noin 850

Tappiot

• 860-1200 kaatunutta 
tai teloitettua



Raudun taistelun merkitys

• Raudusta muodostui este punaisten etenemiselle 
lännemmäksi Suomeen, sillä
Ø selusta Viipurin valtausta varten turvattiin.
Ø poisti uhan myös Vuoksen suunnalla.

• Merkittävä moraalinen vaikutus oli sekä valkoisille että 
punaisille.

• Karjalan rintaman murruttua sota olisi kestänyt  
kauemmin ja ollut verisempi. 

• Karjalan kannaksen taistelut (Antrea, Rautu, Viipuri) 
päättivät Vapaussodan suuret taistelut. (Helsingin 
valtauksessa kaatui n. 400 punaista ja 60 saksalaista ja 
20 valkoista suomalaista.)



Sodan tuloksena

• Poistettiin Suomesta kymmeniä tuhansia sotilaita 
käsittävät venäläiset joukot.

• Estettiin Pietarista tulevat apuvoimat punaisille 
(joukkoja, aseita, ruokaa ja huoltotarvikkeita). Venäjän 
bolsevikit näkivät Suomen valkoiset 
vastavallankumouksellisina, jotka oli lyötävä.

• Punaisten voittaessa valkoisiin kohdistuneen terrorin 
määrää voi vain arvailla (vrt. Venäjän sisällissodan 
jälkipyykki).

• Punaisten voitto olisi merkinnyt Suomen itsenäisyyden 
mitätöitymistä nopeasti.



Kannaksen rataverkko



Raudun
taistelu
4.-5.4.1918
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