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Taistelut	

Vehkajärven	I	taistelu	26.2.1918	
 

 
161
 

Kuhmoisten kunta muodosti alueen, jonka hallussapito oli tärkeää niin valkoisille kuin punaisillekin. 

Pitämällä  Kuhmoisten  hallussaan  valkoiset  saattoivat  pitää  sitä  sivustatukenaan  ja  lähtöruutunaan 

kohti Tamperetta. Punaisille oli tärkeää pitää tie Hämeen sydämeen suljettuna.162 

Helmikuun 14.‐25. päivien välillä alkoi Kuhmalahdelle kokoontua punaisten joukkoja muista kunnis‐

ta. Määränpäänä  joukoilla  oli  Vehkajärven  kylä  ja  edelleen  sieltä  käsin  Kuhmoisten  kunta.  Tavoit‐

teena oli  ajaa  valkoiset pois  Kuhmoisista.  Suuren  joukon  saapuminen  kuntaan ei  ollut  kuntalaisille 

mikään  miellyttävä  kokemus.  Luopioisten  piirin  nimismies  toteaakin,  että  Aitoosta  Vehkajärvelle 

helmikuun  14.  päivä  matkanneet  toista  sataa  punakaartilaista  kulkivat  “ryöstäen  siellä  ja  täällä 

matkallaan”.163 

164 
 
Kun  punaisten  aikeista  koota  joukkoja  Padasjoelle,  Vehkajärvelle 

ja Eräjärven ‐ Längelmäen suunnalle oli saatu tieto, päätti kapteeni 

Hans  Kalm  hyökätä  joukkoineen  punaisten  keskimmäiseen 

pesäkkeeseen  Vehkajärvelle  katkaisten  samalla  yhteydet 

laidoille.165 

                                                            
161 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/2c/Va_ve.pdf 
162 Raitio 1996, 290 
163 Raitio 1996, 290 
164 Kansan Lehti nro 43, s. 3, 25.2.1918; taistelu käyty Padasjoella 21.2., väitetään, että nuo 50 kaatunutta 
olisikin olleet venäläisiä (Kaukovalta 1921, 150) 
165 Raitio 1996, 290 
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Kuhmalahden  itäosassa  sijaitsevan  Vehkajärven  kylän  samannimisen  järven  pohjoisrannalla,  olivat 

miehittäneet Kuhmalahden, Pälkäneen, Luopioisten ja Kangasalan komppaniat sekä Valkeakosken I. 

Viimeksi  mainitun  päällikkö  entinen  tarkk´ampuja  Kustaa  Estlin  johti  noin  500‐miehistä  joukkoa. 

(Valkeakoskelta  tuli  1  komppania,  Pälkäneeltä  2  komppaniaa,  Viialasta  35  miestä,  Kangasalta  64 

miestä ja Sahalahdelta 2 plutoonaa).166 On väitetty, että tällä olisi yhdessä Padasjoen ja Längelmäen 

joukkojen kanssa ollut aikomus yrittää uudestaan Kuhmoisiin. Vastoin valkoisten  luuloa Estlinillä ei 

ollut ainakaan välitöntä hyökkäystehtävää.167 

Kalmin suunnitelma oli yksinkertainen.  Punaiset olisi saatava luuloon, että valkoiset aikoivat hyökätä 

ja  että  hyökkäys  tehtäisiin  idästä  suoraan  Kuhmoisten  kirkolta  tulevan  tien  suunnasta.   Todellinen 

tarkoitus oli  kuitenkin  toisenlainen.  Kalmilla oli  juuri perustetussa Pohjois‐Hämeen  I pataljoonassa 

kolme komppaniaa, joista hän saattoi ottaa hyökkäykseen kaksi.  Niistä toisen oli kyllä määrä edetä 

sillä tavalla kuin punaisten toivottiin olettavan, mutta toinen kiertäisikin etelän kautta järven ympäri 

Kalmin itsensä johtamana ja iskisi sitten yllättäen lännestä punaisten selkään. 

Käydessään  hiihtäen  tiedustelemassa  paikan  päällä  (yhdessä  Eonsuun,  Sigell:n  ja  joukon  hiihtäjiä 

kanssa)168  Kalm  tavoitti  Vehkajärvellä  punaisten  kolmen  miehen  partion.  Kalm  ampui  kaksi 

tarpeettomana, mutta  yhden hän  lähetti  viemään punaisille  viestiä,  että  ’seuraavana päivänä hän 

tulee  ja  tappaa  kaikki  punaiset’.169  Tällä  ennakkotiedolla  oli  tarkoituksena  saada  punaiset 

varustautumaan puolustukseen Kuhmoisten puolelta kylää tulevaa vihollista vastaan.170 Toiveena oli, 

että tieto menisi punaisille, ja näin ilmeisesti kävi, sillä vastustaja ei osannut varautua etelän kautta 

tapahtuvan kiertoliikkeen suhteen. Hätääntyneet punaiset repivät aidat ja hajottivat lantatunkiotkin 

hävittäen näin Kalmin joukoilta näkö‐ ja ampumasuojia.171 

Valkoisten  pääjoukko  oli  lähtenyt  26.  päivän  vastaisena  yönä  liikkeelle  ja  varhain  aamulla  oli 
Vehkajärven kylä  jo kaikkialta piiritetty. Osa  joukoista,  jääkärivänrikki  I. Pohjanpalon 2. komppania, 
meni  maantietä  pitkin  Perkiön  taloon,  jossa  se  järjestäytyi  rintamaketjuun.  Toinen  osa, 
jääkärialiupseeri A. Eonsuun 3. komppania, kiersi tiedustelun jälkeen järven poikki Vehkajärven kylän 
eteläpuolelle,  jossa Kalm otti  johdon. Pieni hiihtojoukko erosi vielä Perkiöstä Mattilan kylän kautta 
Vehkajärven kylän pohjoispuolelle. Kun oli tärkeää, etteivät Padasjoen punaiset pääsisi Vehkajärven 
avuksi,  lähetettiin  yksi  komppania  konekiväärin  kera  Toritun  Harmoisten  suunnalle  suojaamaan 
valkoisten liikkeitä.172 
 
Punaisten  juhlittua  ja  pidettyä  tanssit  Rantalan  talossa  25.  päivän  illalla  he  olivat  vielä  täydessä 

unessa  kun  valkoiset  yllättivät  heidät  seuraavana  aamuna.173  Punaisilla  oli  seudun  mökeissä 

maanantaina  25.2.  käyneiden  valkoisten  tiedustelijain  jäljiltä  käsitys,  että  Kuhmoisista  tultaisiin 

hyökkäämään  suoraan Vehkajärvelle.  Tiistaiaamuna  26.2.  klo  4.30  Kuhmoisten  suunnan  etuvartiot 

hälyttivätkin  ja  taistelut alkoivat  tien varrella. Neljännestä myöhemmin alkoi  taistelun melu kuulua 

myös pohjoisesta Mattilan suunnalta, jota kuhmalahtelaiset vartioivat. Estlin veti joukkonsa ketjuun 

Vehkajärven harjulle ja määräsi Vehkajärvellä olleen suurehkon kuormaston siirtymään lännemmäksi 

                                                            
166 Ignatius et al. 1923, 329 
167 Lappalainen 1981/II, 42 
168 Kalm 1919, 25 
169 Ylikangas 1993, 56 
170 Raitio 1996, 290 
171 Ylikangas 1993, 56 
172 Raitio 1996, 291 sekä Ignatius et al. 1923, 326 sekä Kalm 1919, 26 
173 Raitio 1996, 291 
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turvallisemmalle alueelle  tietämättä,  että Kalm oli  juuri  ennättänyt  vetäytymistielle  johtaen  toisen 

vahvennetuista komppanioistaan Vehkajärven eteläpuolitse kylän selustaan Vehkajärven kappelista 

hieman  länteen. Vetäytyvä yli 70  (liioiteltu) ajopelin  ja 40 miehen kuormasto  ja ambulanssi ajoivat 

suoraan  ansaan  ja  joutuivat  valkoisten  saaliiksi.174  Kuormaston  sisältämillä  elintarvikkeilla  Kalmin 

pataljoona tuli pitkään toimeen.175  

Pääosasto  piti  kivääreillään  Vehkajärven  kylässä  aluksi  puolensa  hiljaa  vetäytyen,  mutta  kun 

saarrostus ratsutiedustelulla selvisi, miehet alkoivat karkailla konekivääritulesta. Noin kolmen tunnin 

kuluttua  Estlin  antoi  patruunansa  kuluttaneelle  joukolleen  perääntymiskäskyn.  Koko  osasto  hajosi 

kylän  länsipuolisiin metsiin  ja  etsiytyi  pieninä  porukoina mm.  Pajulan  selän  poikki, millä  suunnalla 

valkoisia  oli  vähän,  Pälkäneelle,  Kangasalle  ja  Orivedelle.176  Kalm  tiesi  “punaisten  alin  omaan 

pelkäävän saartoa” ja juuri tuon pelon ruokkimiseen hän psykologisella sodankäynnillään tähtäsi.177 

Nopeimmin  pakoon  pötkineet  rohkenivat  Luopioisissa  pysähtyä  ja  tiedottaa  Tampereelle  klo  7.30 

että oli kiireesti lähetettävä apua, sillä “lahtarit” olivat täydellisesti piirittäneet sikäläiset kaartilaiset. 

Vihollisen  piti  olla  korkeintaan  Kuhmoisissa.  Kymmenen  minuuttia  myöhemmin  Luopioinen  soitti 

uudelleen,  että  valkoiset  olivat  valloittaneet  Vehkajärven  ja  vastarintaan  ei  kannattanut  lainkaan 

ryhtyä.  Vähän  myöhemmin  tiedotettiin  uudelleen  tapahtuneessa  taistelussa  ampumavaraston 

joutuneen  viholliselle,  satakunta  henkeä  kaatuneen  ja  haavoittuneita  tuodun  Tampereelle  ja 

miehistön  hajaantuneen  kokonaan.  Kyseessä  oli  jokseenkin  perinpohjainen  tappio.  Esikunta  ärjäisi 

takaisin, että päällikön oli haettava miehet “vaikka helvetistä”.178 

179 

 

 

 

 

Taistelu oli ohi nopeasti ohi, jo klo 9. Lopputuloksena oli, että Kalmin noin 80 miehen iskujoukko oli 

saanut hajalle noin 600 miestä käsittäneen punaisten joukon kärsien itse vain neljän miehen tappiot 

kaatuneina.  Lisäksi  seitsemän  oli  haavoittunut.  Taistelun  jälkeen  kasalle  kerättiin  Kalmin  mukaan 

ainakin 100 punaisten kaatunutta.180 (Kalm tunnetusti liioittelee punaisten kaatuneiden määriä).  

Suomen kansanvaltuuskunnan Tiedonantajassa 28.2. antamien tietojen mukaan yhteenotto päättyi 

valkoisten täydelliseen tappioon.   Viisi  tuntia kestäneessä taistelussa punaiset olisivat menettäneet 

vain  muutamia  miehiä,  kun  taas  valkokaartilaisten  nähtiin  kuljettavan  kaatuneitaan  pois 

                                                            
174 Lappalainen 1981/II, 42 sekä Donner et al. 1924, 414‐415 
175 Kalm 1919, 30‐31 
176 Lappalainen 1981/II, 42 
177 Donner et al. 1925, 87 sekä Ylikangas 1993, 56 
178 Raitio 1996, 292 
179 Ignatius et al. 1923, 326 
180 Raitio 1996, 291 sekä Kalm 1919, 30 

Kuva 5. Vehkajärven taistelussa haavoittuneita 

valkoisia. A. Eonsuu, E. von Pfaler ja K. Wierto.
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kolmellatoista  hevosella.   Lisäksi  valkokaartilaisten  oli  pakko  perääntyä.  Mitä  totta  oli  tässäkään 

tiedonannossa?181 

Kalm puolestaan antoi ymmärtää, että punaiset olisivat  lähteneet heti hurjaan pakoon.  Taisteluun 

komppanian  varapäällikkönä  osallistunut  Niilo  Sigell  (myöhempi  kenraali  Hersalo)  sitä  vastoin 

myönsi, että osa punaisista “kamppaili epätoivoista kamppailua” ja että “urhoja tavattiin molemmin 

puolin.” Kolme tuntia kestäneen taistelun tuloksena oli punaisten hillitön pakokauhu ja katastrofi. 182 

Kalmin matkassa “neuvottelevana adjutanttina” ollut tunnettu urheilumies, maisteri Lauri Pihkala eli 

“Tahko”  sanoi  pakenijoita  katsellessaan,  ettei  hän  ollut  koskaan  nähnyt  ihmisten  juoksevan  sillä 

tavalla: “Niillä näytti olevan jalkoja kainaloihin asti.”183 Samoin oli torjuttu välitön vaara Kuhmoisten 

arkaa rintamamutkaa vastaan, sillä punaisista ei ollut toistaiseksi tekijöiksi uuteen yritykseen.184 

Kalm  joutui  suunnittelemaan  ja  toteuttamaan  Vehkajärven  operaation  yksin,  sillä  eversti  L. 

Bergström  osoittautui  pelkuriksi  ja  juopoksi.  Vehkajärven  taistelujen  ensimmäisenä  päivänä 

Bergström  jäi nukkumaan Kuhmoisten kirkonkylän Hinskalan  taloon,  jonne valkoisten ylin  johto oli 

majoittunut. Eversti lähti vasta seuraavana päivänä kohti taistelupaikkoja, mutta tuolloinkin hän py‐

sähtyi jo Harmoisten Kauppilaan, josta taistelupaikalle oli matkaa vielä parisenkymmentä kilometriä. 

Bergström  ei  voinut  lähteä  edes  seuraamaan  taistelujen  kulkua,  koska  hän  oli  aivan  liian 

humalassa.185 

Kalm kertoo itse taistelusta seuraavasti: 

“Ensin  punaisten  kuormasta  syöksyi  suoraan  syliimme  aivan  kirkkomäen  alla.  Ammuin  etumaiset 

hevoset,  mistä  seurasi  että  tie  sulkeutui  ja  kuormasto  mäkeä  alas  liukuen  sulloutui  yhdeksi 

rykelmäksi ja joutui saaliiksemme. 

Nyt  jatkoimme hyökkäystä  kirkkomäelle. Hyökkäyksemme  tuli  punaisille  niin  äkillisenä  yllätyksenä, 

että  he  oikeastaan  heräsivät  vasta  meidän  kuularuiskujemme  ammusten  lentäessä  heidän 

esikuntansa  majapaikan  läpi.  Hätääntymys  oli  niin  täydellinen,  että  heistä  useimmat  läksivät 

pakenemaan  aivan  alusvaatteisillaan  ‐  olihan  aamuvarhainen  ‐  ja  jatkoivat  pakoaan,  kertomusten 

mukaan,  aina  Sahalahdelle  saakka.  Paossaan  myöhästyneiden  ja  eräiden  taisteluun  toipuneiden 

punaisten  joukkojen  kanssa  sitten  syntyi  raivokas  kamppailu  talojen  välissä  ja  solakoissa.  Ennen 

pitkää oli kuitenkin voitto saatu ja kylä puhdistettu. 

Pajulan  kylän  suunnalla  olivat  hiihtomiehemme  sijoittuneet  eräälle  mäelle  tarkoituksella  häiritä 

punaisten  pakoa  Längelmäelle  päin.  Maisterit  Pihkala  ja  Teivaala  johtivat  täällä  toimintaa,  ajaen 

pakosalle 60 vihollista.”186 

Punaisten raportti puoluetoimistolle tästä taistelusta kuuluu seuraavasti: 

”Vehkajärvi  1/3.  Kello  4.30  aamulla  kuului  meidän  vartioomme  hälyytyslaukaukset  Kuhmoisten 

kirkolle  menevältä  tieltä.  Heti  komennettiin  kokoon  kaikki  joukot  ketjuun  Vehkajärven  kylässä 

                                                            
181 Katso sivu 60 (lehtileike) 
182 Kalm 1919, 30 
183 Kalm 1919, 28 
184 Kalm 1919, 32 
185 Kalm 1919, 24 
186 Raitio 1996, 291 sekä Kalm 1919, 27 
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sijaitsevalle harjulle  ja odotettiin vihollista  tulevaksi Kuhmoisten kirkolta päin. Vähän ajan kuluttua 

alkoi  kuulua  kiväärin  laukauksia  Mattilan  kylästä,  jossa  oli  sijoitettuna  Kuhmalahden  punakaarti. 

Minä  annoin  kuormastolle  määräyksen  lähteä  Kuhmalahdelle  turvaan,  mutta  se  joutui  siellä 

vihollisen päävoimaa vastaan ja joutui sen saaliiksi. Joitakuita kuormia pelastui. 

Klo  5  aamulla  alkoi  varsinainen  taistelu.  Vihollinen  pääsi  hyvin  lähelle,  kun  he  huusivat:  ’älkää 

ampuko me ollaan tamperelaisia’. Vasta kun vihollinen oli 50 mtr päässä, sain miehet ampumaan, 

vaikka koko ajan käskin paukuttaa, mutta miehet  sanoivat vaan, että he ovat  tamperelaisia. Koko 

ensimmäinen  ketju  kaatui  vihollisen  puolelta,  ja  tämän  jälkeen  alkoi  ankara  ammunta molemmin 

puolin.  Vihollisella  oli  4  kuularuiskua  ja  1  tykki  sekä useampia  konekiväärejä. Heti  taistelun  alussa 

lähetin  ratsastavan  tiedustelijan  ottamaan  selvää  vihollisen  asemasta.  Tiedustelijat  ilmoittivat 

palattuaan,  että  me  olemme  piiritetyt  joka  puolelta.  Kun  oli  taisteltu  3  tuntia,  annoin  yleisen 

perääntymismääräyksen,  koska miehiä  puikki  karkuun  paljon  luvatta  ja  oli mahdoton  heitä  saada 

etumaisiksi.  Perääntyminen  tapahtui  epäjärjestyksessä,  ainoastaan  Valkeakosken  komppaniasta 

jäivät jälelle ne, joilla oli ampumatarpeita, sekä joitakuita Kangasalan kaartista ja myös Pälkäneen ja 

Luopioisten kaarteista muutamia miehiä. Heitä oli 32 miestä Valkeakosken kaartista, jotka taistelivat 

viimeiseksi, suojellen toisten pakoteitä  ja taistellen perääntyessään. Olimme yön Pälkäneen kirkolla 

ja aamulla läksimme Valkeakoskelle. Meikäläisistä haavoittui kaksi, kuoli tai on tietämättömissä 18. 

Punaisesta rististä on kateissa 5 naista. Vihollisen puolelta kaatui varmasti 100 miestä. Heidän koko 

mieslukunsa arvioimme 1 000 mieheksi. Ampuivat dum‐dum kuulilla.”187 

Valkoisten  ilmaantuminen tapahtui ennakkoviesteistä huolimatta niin  täydellisenä yllätyksenä, että 

osa punaisista pakeni  ilman  jalkineita  talveen  ja pakkaseen. “Pitäjäntuvalta eivät punaiset ehtineet 

lähteä  ollenkaan”,  kertoo Matti  Tolvanen  ja  jatkaa:  “Kalm  komensi  sieltä miehet  ulos  ja  ammutti 

siihen.” K.V. Kaukovalta ilmoittaa punaisten menettäneen 50 “kaatunutta”. Kun Kansan Lehti ei tätä 

menetystä lukijoilleen paljastanut, Kaukovalta moittii ankarasti lehteä valheellisesta tiedottamisesta. 

Kaukovalta ei yksinkertaisesti tiennyt asian oikeaa laitaa. Matti Tolvanen sen tiesi.188 

Vehkajärvellä  käydyn  taistelun  jälkeen  jättivät  punaiset  melkein  viikon  ajaksi  koko  paikkakunnan, 

alkaen keräämään ympäristökunnista  lisää  joukkoja Vehkajärvelle. Palattuaan he esiintyivät entistä 

röyhkeämmin, koettaen peitellä pelkoaan.189 

Ensimmäisen voittoisan taistelun  jälkeen Kalmin  joukot partioivat edelleen ahkerasti aina Toritussa 

ja Vehkajärvellä saakka. Jatkuvaa vartiointia pidettiin Vorikanniemestä Kuhmamyllylle. Vartiopisteitä 

oli myös Kuhmoisten kirkonkylän ja Tehinniemen välillä. 

                                                            
187 Ignatius et al. 1923, 327‐328 
188 Ylikangas 1993, 57 
189 Raitio 1996, 292 
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190 Keskisuomalainen nro 51, s. 3, 2.3.1918. 
Valkoisten tiedotteen Vehkalahdella tarkoitetaan 
Vehkajärveä. Ko. päivänä ei Oriveden Vehkalahdella 
ollut tapahtumia. 
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191 Aamulehti nro 27, s. 6, 10.4.1918, ”Punaisten 

pääesikunnasta mielenkiintoisia paljastuksia”, osa II 
192 Aamulehti nro 27, s. 7, 10.4.1918, ”Punaisten 

pääesikunnasta mielenkiintoisia paljastuksia”, osa II 
193 Aamulehti nro 28, s. 6, 11.4.1918, ”Punaisten 

pääesikunnasta mielenkiintoisia paljastuksia”, osa III 
194 Kansan Lehti nro 49, s. 3, 4.3.1918; ”Lahtarien 
julmuudet” 
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nro 28, s. 3, 5.3.1918 
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