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Vetterkullan	taistelu	Eräjärvellä	17.3.1918	
 

 
313
 

Länkipohjan punaisten tappion jälkeen valkoisten Wilkman jakoi joukkonsa Pohjoiseen‐ ja Eteläiseen 

kolonnaan sekä reserviin.314 

Eteläisen  kolonnan  oli  eversti  Bergströmin  johdolla  (Seinäjoen  pataljoona,  Wingen  pataljoona, 

Uudenmaan  rakuunarykmentti  –  paitsi  yksi  eskadroona  –,  2.  patteri  ja  yksi  kenttälennätinjaosto) 

määrä  kokoontua  (17.3.)  klo  9  Västilässä  ja  lähteä  Eräjärven  kautta  Orivedelle  päin.  Västilästä 

lähetetään komppania Kalmin pataljoonasta Pohjaan päin,  jossa  se  liittyy Kalmin pataljoonaan sen 

käytettäväksi. Tarkka tiedustelu ylläpidetään Pohjaa kohti.315 

Tämän  kolonnan  vasemman  kolonnan  etujoukko  pääsi  taisteluitta  Hirtolahden  tienhaaraan  asti. 

Sinne  tultua  lähetettiin  Grönbergin  komppania  valtaamaan  Eräjärven  kirkonkylää,  missä 

vihollisjoukkoja  oli  tiedotettu  liikehtivän,  muun  komppanian  jatkaessa  matkaa  Vetterkullaa  kohti. 

Tämän kartanon länsipuolella olevan salmen kohdalla törmättiin viholliseen, jolloin kehittyi taistelu. 

Kun  Wingen  pataljoona  oli  liiaksi  heikko  murtamaan  vihollisen  vastarintaa,  täytyi  sen  jäädä 

odottelemaan  päävoimien  tuloa.  Sittenkuin  tämä  oli  klo  17  tienoissa  ennättänyt  taistelupaikalle, 

pakotettiin  vihollinen  pian  peräytymään.  Kolonnan  pääosa  majoitettiin  nyt  Vetterkullaan  ja 

edellämainittu  komppania  Wingen  pataljoonasta  Eräjärvelle,  josta  vihollisen  oli  täytynyt  lyhyen 

taistelun  jälkeen  peräytyä;  etuvartiopalvelusta  Orivettä  kohti  hoitivat  Wingen  muut  komppaniat, 

jotka peräytyvää vihollista takaa‐ajaessaan olivat tulleet Päilahteen asti. Niiden partiot ehtivät  illan 

tullen Vehkajärven‐Pajukannan linjalle saakka.316 

                                                            
313 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/2c/Va_ve.pdf 
314 Donner et al. 1925, 224 
315 Donner et al. 1925, 224 
316 Donner et al. 1925, 230 
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317
 

Kalmin tarkoituksena oli, että kun Pohjanpalo lähtee Vehkajärveltä päin Pohjaan ja Sigell Eräjärveltä, 

he kahdelta taholta tullen saavat varmasti tienristeyksen haltuunsa.318 

Sigellin valkoinen  joukko,  johon kuului ainoastaan 76 miestä 1 konekiväärin kera, pääsi edetessään 

Västilästä Pohjaan päin klo 15 korvissa Järvenpään kylään, joka sijaitsee Eräjärven kaakkoiskulmassa. 

Siellä  katkaisi  etenemisen  vihollisvoima,  joka  oli  valinnut  asemansa  tämän  jokseenkin  laajan  ja 

avonaisten  peltojen  ympäröimän  kylän  eteläpäässä.  Koska  punaisilla  oli  muiden  etujensa  ohella 

tykkikin  käytettävänään  sekä  edulliset  asemat,  oli  Sigellin  heikkoine  voimineen  mahdotonta 

ajatellakaan etenemistä. Hän päätti siis saamansa tehtävän mukaisesti asettua puolustusasemaan ja 

levitti  komppaniansa ketjuun maantien molemmin puolin kylän pohjoisosaan. Samalla hän  tiedotti 

asemastaan  osaston  päällikölle  sekä  lähetti  yhteyspartion  Eräjärven  kirkonkylään.  Molemmilta 

puolilta ylläpidettiin vilkasta tulta, niin kauan kuin oli valoisa; tällöin lasketaan vihollisen ampuneen 

kolmisenkymmentä tykinlaukausta saamatta niillä kuitenkaan vahinkoa aikaan. Pimeän tultua voitiin 

todeta vihollisen yhä pitävän asemiaan hallussaan.319 

Varhain  seuraavana  aamuna  voitiin  todeta,  että  punaiset  olivat  yön  kuluessa  vetäytyneet  takaisin 

Pohjaan ja Sigell oli etelään päin tiedustellessaan päässyt kosketuksiin Eräjärveltä käsin lähetettyjen 

rakuunapartioiden kanssa. 

Päivän valjetessa Sigell  ilmoitti:  ”3. komppania yhdessä ratsuväen kanssa valloitti klo 5.45 aamulla 

Järvenpään ja Vihasjärven kylät, joista punaiset, luvultaan n. 400, yöllä pakenivat lounasta kohti.”320 

                                                            
317 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/20/J.pdf 
318 Kalm 1919, 68 
319 Donner et al. 1925, 230‐231 
320 Kalm 1919, 68 
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Kuva 10. Maaliskuun punaisten joukkojen vahvuudet.
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321 Lappalainen 1981/II, 315 
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322
 

Tampereen  punaisen  esikunnan  päällikön  Hugo  Salmelan  apulaisesta,  sotilaalliseen  järjestykseen 

tottuneesta  everstiluutnantti  Bulatselista,  kaaos  luonnollisesti  oli  täysin  sietämätön.  Hän  kirjoitti 

punaisten yleishyökkäyksen viimeisinä päivinä konseptin rintaman uutta järjestelyä varten ja sai sen 

puhtaaksikirjoitetuksi  16.3.  Suunnitelmassaan  Bulatsel  aluksi  totesi  Svetsnikoville,  ettei  rintamalla 

ollut kunnollista joukkojen hallintoa, ei niiden aseistuksen eikä kaluston systemaattista kirjanpitoa, ei 

yhteyttä  joukkojen  ja esikuntien välillä eikä  lujuutta  “johtavaa osaa esittävissä”. Koko organisaatio 

piti uusia. 

Rintama piti jakaa neljään vastuualueeseen: 

1) Läntinen, Pori ‐ Lavia, johto Porissa; 

2) Pohjoinen, Lavia ‐ Kuru, johto Hämeenkyrössä; 

3) Itäinen, Kuru ‐ Längelmäki, johto Lylyssä; 

4) Kaakkoinen, Längelmäki ‐ Päijänne, johto Vehkajärvellä. 

Suunnitelman  toteuttamisesta  ei  koskaan  tullut mitään.  Siinä mainituista  rintamista  kaksi  itäisintä 

olivat jo kahta päivää myöhemmin hajonneet, ja ongelmana oli Tampereen puolustaminen.323 

Valkoisten  eteneminen  Hämeen  läänissä  alkoi  siis  maaliskuun  puolivälissä.  Valkoisten  hyökätessä 

Kalmin  tehtäviksi  tuli  sitoa  vihollisen  voimia  ja  turvata  sivusta.  Joukot  saivat  tehtäväkseen  17.3. 

sitoutua taisteluun Eräjärven Järvenpään ‐ Kuhmalahden Pohjan ‐ Vehkajärven välisillä rintamilla  ja 

sieltä edelleen Päijänteeseen.324 

                                                            
322 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/2c/Va_ve.pdf 
323 Lappalainen 1981/II, 108 
324 Raitio 1996, 295 sekä Kalm 1919, 66‐67 
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Kalm  oli  omalla  tahollaan  antanut  joukoilleen  käskyn  lähteä  Kuhmoisista  klo  8  aamupäivällä.  Hän 

otaksui tällöin, että Bergström puolestaan lähettäisi samanaikaisesti edeltään komppanian Västilästä 

pohjoiseen  päin.  Mutta  kuultuaan  puhelimitse,  ettei  tämä  komppania  vielä  ollutkaan  päässyt 

matkaan, muutti  hän  suunnitelmaansa  ja  päätti  jäädä  paikoilleen.  Kun  sitten  oli  päästy  yhteyteen 

osaston  esikunnan  kanssa  ja  sieltä  käsin  saatu  kuulla,  että  Sigellin  komppania  todellakin  oli  jo 

lähtenyt  Pohjaa  kohti,  saattoi  Kalm  klo  12  aikaan  lähettää  Pohjanpalon  komppanian  ynnä  hiihto‐

osaston näille joukoille niin tuttua tietä Vehkajärven kautta samalle taholle.325 

 
326 
 

Kalm  jakoi  siis  miehensä  kolmeen  osaan.  Kolmannen  komppanian  mennessä  Eräjärvelle,  toisen 

komppanian  Pohjaan  ja  ensimmäisen  komppanian  (Holopainen)  toimiessa  Päijänteen  rannalta 

länteen  päin  äärimmäisenä  vasempana  laitana.  Toinen  komppania  (Pohjanpalo)  puhdisti  jälleen 

Vehkajärven iltapäivällä 17.3. noin klo 16 tienoissa ja vihollispartiot häädettiin tiehensä.327 Mutta kun 

tiedustelijat  olivat  saaneet  vihiä,  että  vihollisella  oli  Pohjan  seuduilla  käytettävissään  noin  kolme 

komppaniaa  kahden  konekiväärin  ja  yhden  tykin  kera  ja  että  komppanianpäälliköllä  oli  tiedossa 

Sigellin asema Järvenpäässä, niin tuntui enempi eteneminen ilmeisesti mahdottomalta, jonka vuoksi 

sijoittauduttiin Vehkajärvelle. Hiihtäjät lähetettiin ylläpitämään yhteyttä Sigellin joukon kanssa.328 

Aamulehti uutisoi asiaa näin koskien 17.3. tapahtumia.. 

                                                            
325 Donner et al. 1925, 231 
326 Donner et al. 1925, 152 
327 Raitio 1996, 295 sekä Donner et al. 1925, 231 
328 Donner et al. 1925, 231 

Kuva 11. Valkoisten sotaliikkeet maaliskuun 15.‐20. päivinä. 
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329 Aamulehti nro 35, s. 6, 19.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta – Mielenkiintoisia paljastuksia VIII, 
      Maaliskuun 17 p:n keskusteluja” 


