
Suomessa suunnitellut pst-tykit – 

liian myöhään syntyneet 

100 PstK 

75 K/44 



ENSIMMÄINEN VIRHE 

57/76 Pst 
• 37 ja 45 mm tykkien tehottomuus => uusi ase ja a-tarvike tarpeen => Tampellan 

ehdotus 57/76 Pst –kanuuna vuodelta1942 

 

Hans Otto Donner, 

ideoija, ”isä” 

Erik Fabritius, 

suunnittelija 



57/76 Pst:n a-tarvike 

• esikuvana merivoimien käyttämän 57/58 H:n hylsy 

• syntyi 76 K/02:n hylsystä juottamalla siihen 57 mm:n kaulaosa 

• odotettu v0 yli 1000 m/s, toteutunut 1100 m/s 



57/76 Pst:n speksi 



Tuliputken vastaanottoammunta 

Niinisalossa kesällä 1943. 

Lay-out piirros vuoden 1942 lopulta. 

 Tykki konkretisoituu 

HOD 



57/76 Pst –proto 

Myllysaaressa kesällä 1943 



Maalina oli Siilinkari ja ampumapaikkana Myllysaari, lähes keskellä Tamperetta. 

57/76 Pst:n koeammuntaa 



Ampumatarvikekysymys 

DI Eino Ilmosen tekemä vertailutaulukko 14.01.1944 



75 K/44 

Armeijan vaatimuksesta 57/76 Pst muunnettiin saksalaisen 75 K/40:n 

ampumatarvikkeelle. Näin syntynyt uusi 75 K/44 ampui Myllysaaressa 

keväällä 1944; huomaa 75 K/40:n a-tarvikkeen suora hylsy. 



75 K/44:n rakenteen erikoisuuksia 

•kaksikerroskilpi 

•akselointi 

•suuntauskoneistot 

•sulkulaite / pa-koneisto 

•lavettihaarat  

•ss-tähtäinkiikari 

Hans Otto Donner 

•purettavuus 



75 K/44:n a-tarvike 

Saksalainen Panzergranate 40 oli kaliiperin tehokkain pst-ammus;  

75 K/44:llä saavutettiin v0 = 1146 m/s. 



Tampellan panssariammus 

Tampellan panssariammus on tarkka kopio saksalaisesta Pz. Gr. 40:stä; 

tehtiinkö näitä, ei ole tiedossa. 



Kestävyysongelmia 

Niinisalossa talvella 1944 suoritettiin aseen pa-koneiston korjausta;  

huomaa 300 Krh/42:n ammuksen pyrstö. 



Kenraaliesittely elokuussa1944 

Paikalla esittelyssä oli mm. Ase-esikunnan päällikkö kenrmaj Svanström. 



Tuliasemaongelma 

Edestä ase on matala... jopa niin, että 

edessä olevia ammunnan esteitä ei 

ehkä huomaa... 

...ja takaa ase on liiankin 

matala, jolloin miehistön on 

kaivauduttava. 



KV-1E maalina 

Erik Fabritius näytti huolestuneelta, 

mutta läpäisyssä löytyi.  

Erik Fabritius 



Ei hevosvetoon 

 

Tykki oli hevosvetoon raskas, olisi tarvittu nelivaljakko, perän ylitys oli liian pitkä 

ja maavara siten liian pieni. 



75 K/40 vs. 75 K/44 

Saksalainen 7,5 cm  

Panzerjägerkanone 40 

eli 75 K/40 oli Suomessa 

jo palveluskäytössä ja 

todettu hyväksi. 



Sinkojen aika 

Tampellakin suunnitteli HOD:n ideoiden pohjalta ”rekyylittömiä kranaatinheittimiä” 

sekä 81 mm että 120 mm versioina ja niitä koeammuttiinkin jo syksyllä 1944. 



Parannuksia sodan jälkeen 



Valmis maailmalle? 

Aseeseen suunniteltiin mm. sähkölaukaisu 

(purututilla!) ja peräkappaleen luisusuoja. 

 

A-tarvikkeiden parannuksiin kuului 

kovametalliytimellä varustettu alikaliiperi-

ammus (APDS). 

 

Ase esiintyi Jämijärvellä 1953 kuvatussa 

saksalaisessa filmissä ”08/15”. 



 

 Solel Boneh + Tampella =  



75 K/44 =>  

malli 46 
1950-luvun alussa 75 

K/44...46 –materiaalia 

laivattiin Israeliin Soltamille 

– turhaan, sillä vienti-

kauppoja ei tullut 

-sota-ajalta periytynyt 

prototykki jäi Israeliin. 



Suorituskyky 



Sherman-panssarivaunuun? 

 



Uusiokäyttöön 

Vuonna 1967 Tampella otti jäljelle jääneistä sarjaosista kootun 75 mm pst-

tykin käyttöön 1:2 -mittakaavaisena koeaseena 152/155-tykkejä kehitettäessä. 



Vanha ongelma 

Kokeiltavana ollut Broadwell -tyyppinen rengastiiviste rasitti takaa avointa 

peräkappaletta liikaa ja sitä oli vahvistettava erillisellä laipalla. 



Sotasalaisuus?  

Tiivistease esiteltiin tuoreeltaan Neuvostoliiton (sic!) sotilasasiamiehelle 



Tykistömuseoon 
Tykistömuseota perustettaessa Tampellan 

Aseosasto tuki asiaa ja tykki lainattiin 

Tykkimiehet ry:lle. 

 

Tykki esiteltiin ”Tykistömuseon 78 tykkiä” 

-kirjassa vuonna 1988, hyväkuntoisena. 

 

Tykistömuseon siirtyessä Hämeenlinnaan 

tykki oli purettu ja siirretty pihalle trukki- 

lavoille ruostumaan. 



Tykistömuseosta Sotamuseolle 

Tykin kohtelusta närkästynyt Sotamuseo otti tykin haltuunsa. 

25.01.1999 Vammas Oy luovutti tykin lopullisesti Sotamuseolle. 

Sotamuseo varastoi tykin Vilppulan varastoalueelleen. 



Restaurointi 

Tykkimestari Antti Lindroos teki miehen työn talvella 2010 



TOINEN VIRHE 

100 PstK 



Idea & vaatimukset 1986 
1. suuri osumistodennäköisyys 1000 m:iin 

ja kyky lamauttaa tstpsv 

2. suunniteltavissa ja valmistettavissa 

Suomessa 

3. sovelluttava kokoonpanoihin ja 

taktiikkaamme 

4. monipuolinen halpa a-tarvikevalikoima 

=> 

1. alikaliiperiammus APFSDS-T; tarkka ja 

tehokas 

2. aseena pst-tykki; kotimainen, 

pitkäikäinen, huolto yms. tuttua 

3. paino minimoitava, liikuntakyky 

apumoottorilla 

4. jo käytössä oleva putki/ a-tarvike 

 

 



Alustava speksi 



Esikuvia?  
Venäläinen 100 mm:n 

pst-tykki 2A29;  

ei apumoottoria 

 

Venäläinen 125 mm:n 

pst-tykki 2A45M ”Sprut-B”; 

apumoottori 



100 PsvK:n ampumatarvike 
Useita venäläisiä 

vaihtoehtoja jo Pv:ien 

palveluskäytössä 

Parempia länsimaisia 

APFSDS-T –laukauksia (Mecar 

SA) tarjolla ja jo Pv:ien 

käytössäkin T55M-projektin 

myötä 



Lay-out 



Spesifikaatio täsmentyy 



Aikataulu 



Rakenne selkiytyy 



Konstruktio valmistuu 







Prototyyppi 30.03.1989 

T-54-vaunun 100 PsvK D10-T-tykin putki, peräkpl ja sulkulaite 

Tampellan suuhidastin, ylälavetti, hidastin ja palautin 

Sisu-Auton alalavetti voimalaitteineen 

Reijo Landstedt, Ari Talvenheimo, Reijo Perälä, Keijo Lindroos 



Suunnittelijat 

Koeammunnassa Niinisalossa elokuussa 1989 Tapio Kärki, Teuvo Koljonen, 

Erkki Lammi ja Keijo Partanen 



Liikkumisongelmia 

•mäennousukyky huono = alitehoinen (tilavaraus!) voimakone 

•suuntavakavuus olematon 



Mittausammuntoja 

Niinisalon Koeasemalla suoritettiin laajat mittausammunnat venymäliuskoilla 

instrumentoidulla tykillä 



Kenttäkokeita 
Kokeilut LapJP:ssä 01.01.-30.06.1990 

• käynnistysnaru katkeili, mm. jalkaväen tarkastajan esittelyssä 

• moottori alitehoinen 

• öljyvuoto tuulettimen hihnalle => moottori leikkasi kiinni 

• polttoaineenkulutus korkea 

• ei mitään varaosia 

• vetoaisa murtui toistuvasti 

• aseen suorituskyky korkea 

• ammuttaessa stabiili 

• huono mäennousukyky 

• ampumakorkeus voisi olla korkeampi 

• vapaasti pyörivän kannuspyörän takia tykki vaikea ajettava 

• sabotin palat rikkoivat suujarrun 

 



Varastoon 

11.07.1991 tehtiin kehitysprojektin virallinen lopetuspäätös. 

Tykki vietiin Pikku-Parolaan varastoon. 

kuva EMu 



Mikä meni pieleen? 
75 K/44 
• paino 

• mataluus; tuliasemaongelmat 

• huono maastoliikkuvuus, maavara, perän ylitys 

• kestävyys; suunnitteluaika loppui kesken 

• parempi kilpailija 75 K/40 

• ajoitus; sota loppui, singot tulivat tykkien tilalle 

• joutui arvioitavaksi keskeneräisenä 

100 PstK 
• huono maastoliikkuvuus 

• huono kestävyys; alalavetti olisi vaatinut uusintasuunnittelukierroksen 

• kilpailevia asejärjestelmiä monia 

• ajoitus; itäblokki hajosi ja massiivisen panssarisodan uhka poistui 

• joutui arvioitavaksi keskeneräisenä 



Mitä saavutettiin? 
75 K/44 
• ensimmäinen täysin kotimainen tykki => kokemusta 

• koease 155K -perheen kehittelyyn 

100 PstK 
• maailman viimeinen pst-tykkikehitelmä? => kokemusta 

• myöhemmin AMOS- ja Nemo-aseisiin sovelletut hidastin ja palautin 

 

Mitä opittiin 40 vuodessa?  

Kaikkiaan hyvin vähän! 



Pst-tykkien tulevaisuus? 

Vesa Toivonen 

asejärjestelmätestauspäällikkö 

Patria Land Systems Oy 

vesa.toivonen@patria.fi 

 


