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Vehkajärven	kahakka	9.3.1918	
 

 
205
 

Tästä tapauksesta en ole löytänyt mitään lisätietoa. Liittyisikö sittenkin huomisiin tapahtumiin? 

                                                            
205 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 



64 
 

Vehkajärven	puhdistus	10.3.1918	
 

 
206
 

Rintaman  muodostuminen  Kuhmalahdelle  oli  tullut  paikkakuntalaisille  yllätyksenä.  Punaisten 

jouduttua lähtemään pois Vehkajärveltä helmikuussa, he  levittäytyivät palatessaan Vehkapuntariin, 

Tervaniemeen  ja  Pohjaan.  Vehkajärven  taistelun  jälkeen meni  kuitenkin  lähes  kaksi  viikkoa  ennen 

kuin  punaiset  saivat  jälleen  joukkonsa  koolle.  Punaisten  keskuudessa  tavoiteltiin  Haapamäki‐

Jyväskylä‐Pieksämäki rautatielinjan katkaisemista. Valtaamalla valkoisille elintärkeän radan punaiset 

katsoivat  saavansa  etulyöntiaseman.  Valkoisten  rintamaan  oli  heidän  suunnitelmansa  mukaan 

puhkaistava aukko Kuhmoisten kohdalta. Punaiset aikoivat käydä kolmelta suunnalta parintuhannen 

miehen  voimalla  Kuhmoisten  kimppuun.  Ajatuksena  oli  iskeä  Längelmäeltä,  Vehkajärveltä  ja 

Padasjoelta  Kuhmoisiin  hyökäten  kaikilla  rintamilla  samanaikaisesti  ja  edeten  edelleen  Jämsään.207 

Punajohdon tarkoituksena oli  lyhentää rintamaa oikaisemalla se kulkevaksi Vilppulasta Länkipohjan 

ja  Jämsän  pohjoispuolitse  Päijänteeseen.208  Tätä  varten  alettiin  koota  miehiä  Padasjoelle, 

Vehkajärvelle  ja Luopioisiin. Maaliskuun 5.  ja 18. päivien välillä  liikkui Luopioisten kautta vähitellen 

punakaartilaisjoukkoja  Kuhmoista  ja  Kuhmalahtea  kohti,  jossa  rintaman  pääesikunta  maaliskuun 

keskivaiheilla oli sijoitettuna Yli‐Hinkkalan taloon.209  

Punaisten  Tampereen  yleisesikuntaan  saapui  5.3.  Oriveden  esikunnalta  seuraava  ilmoitus  joka 

osoitti,  ettei  operaatiota  vielä  oltu  saatu  käyntiin:  “Oriveden  rykmentin  esikunta  on  saanut 

Eräjärvellä  majailevilta  joukoilta  seuraavia  tietoja:  Ei  ole  vielä  saatu  yhteyttä  niiden  joukkojen 

kanssa,  jotka  lähtevät Kangasalta  ja  joitten piti yhtyä Vehkajärven edustalla  ja  lähteä marssimaan 

Grönroosin  johdolla  Kuhmoisiin.  Tänään  saimme  Eräjärveltä  V.  Lahtoselta  tiedon,  että  heillä  on 

jonkun  verran  yhteyttä Grönroosin  joukkojen  kanssa, mutta  ei  vielä  varmaa  yhteyttä.  Kuhmoisista 

                                                            
206 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/2c/Va_ve.pdf 
207 Raitio 1996, 293 
208 Lappalainen 1981/II, 43 
209 Raitio 1996, 294 
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olemme saaneet lähetin kautta tiedon, että siellä on lahtareita yli 1 000 miestä. Kuhmoisissa pitäisi 

lahtareilla  olla  käytettävissään  1‐2  tykkiä  ja  useita  kuularuiskuja. Mikäli  käsitämme asioita,  pitäisi 

Kuhmoisiin  saada  hyökkäämään  sellainen  joukko  meikäläisiä,  että  sieltä  olisi  lahtarien  varmasti 

lähdettävä…”210 

Salmelan suunnitelma (päiväkäsky) kuului:  

 
211
 

7.3. oli  jo  saatu aikaan yksityiskohtaisempi hyökkäyssuunnitelma Kuhmoisten  valtaamiseksi. Orive‐

den esikunnan ilmoitus oli ollut: “Suunnitelmiemme mukaan pitäisi hyökkäyksen alkaa Kuhmoisissa 

9.3.  klo  7  aamulla  kahdelta  taholta,  nimittäin  noin  500  miestä  kulkee  Vehkajärven  maantietä 

Kuhmoisiin. Toinen osasto lähtee Padasjoen maantietä Alho ‐nimisestä paikasta, kumpikin osasto klo 

7  aamulla.  Mutta  sama  suunnitelma  vaatii  ehdottomasti,  että  Längelmäen  ja  Kuhmoisten  välillä 

oleva Leppäkoski on meikäläisten vallassa. Jos edellä oleva paikka ei ole vielä otettu huomioon, on se 

heti  järjestettävä.  kun  asia  on  järjestetty,  antakaa  Kuhmalahden  ylipäällikölle  Grönroosille  siitä 

tieto.”212 

Samaan  aikaan  edellä  olevan  ilmoituksen  kanssa  vaati  Grönroos  Kuhmalahden,  Vehkajärven  ja 

Kuhmoisten  rintamille  kiihkeästi  apujoukkoja,  aseita  ja  ampumatarvikkeita,  myös  tykistöä,  “koska 

tuntuu että on jotenkin lujat varustukset.”213 

On huomattava, että vaikka Oriveden esikunta 7.3. kiinnitti huomiota Längelmäen – Kuhmoisten tien 

puolivälissä  olevan  Leppäkosken  tiesolmun  miehittämiseen  Grönroosin  joukkojen  vasemman 

sivustan turvaamiseksi ja vaikka Grönroosin itsensäkin samaan aikaan esittämät lisävoimien pyynnöt 

ilmentävät levottomuutta samasta syystä, jäi Leppäkoski miehittämättä. Ilmeisesti Salmelalla ei ollut 

joukkoja  käytettäväksi  tähän  tarkoitukseen,  eikä  Grönrooskaan  suunnannut  varmistus‐  ja 

                                                            
210 Tiede ja Ase 1952, 32 
211 Kaukovalta 1921, 205‐206 sekä Ignatius et al. 1923, 351 
212 Tiede ja Ase 1952, 33 
213 Tiede ja Ase 1952, 33 
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tiedusteluosastoja vasemmalle sivustalleen, joka näin ollen jäi avoimeksi. Tämä seikka muodostuikin 

kohtalokkaaksi Kuhmoisten operaatiolle.214 

Punaiset  näyttävät  epäilleen  Kuhmoisista  päin  tapahtuvia  sotatoimia,  vaikka  he  toisaalta  pitivät 

Länkipohjaa  hyvin  vahvana  paikkana,  “Tampereen  lukkona”,  jossa  oli  Hurrin  johtama  vahva 

varusväki. Hurrin kirjallisen raportin mukaan hänelle vielä 9.3. tuli vahvistukseksi 1 kpl 3” tykkiä ja 10 

tykkimiestä sekä 3 konekivääriä ja 15 konekiväärimiestä. Vahvuutensa hän ilmoitti Länkipohjassa 552 

mieheksi.215 

 
216
 

Vihdoin saapui Kuhmalahdelta 8.3. seuraava ilmoitus: “Täältä lähti juuri joukko, johon kuului noin 2 

pataljoonaa miehiä Vehkajärvelle ja sieltä aloitetaan hyökkäys Kuhmoisiin ensi yönä. samoin lähtee 

Längelmäeltä  ja Padasjoelta samaan aikaan  liikehtimään sinne.  Lähetän  lisätietoja niin paljon kuin 

mahdollista,  menen  itse  mukaan  ja  koetan  olla  hyödyksi  niin  paljon  kuin  mahdollista.  –  Otto 

Vartiainen.”217 

Kuhmalahdelta  edennyt  Lambert  Grönroos  sekä  Eräjärveltä  edennyt  V.  Lahtonen  yhdistivät 

suunnitelman mukaisesti  joukkonsa 8.‐9.3. Vehkajärvellä  ‐  tosin vasta eräiden yhteysvaikeuksien  ja 

valkoisten partioiden karkottamisen  jälkeen. Voimassa oli  edelleen Salmelan  jo 1.3. antama käsky, 

jota hän 6.3. kuitenkin tarkensi tähdentämällä, että ennen hyökkäystä piti yhteys välttämättä saada 

sekä Padasjoelle 6.3. saapuneisiin Hämeenlinnan  joukkoihin että Länkipohjan Vihtori Hurriin,  jonka 

piti  katkaista  Jämsän  ‐  Kuhmoisten  tie.  Grönroosin  piti  yhteisessä  ketjussa  Padasjoen  joukkojen 

kanssa  vallata  Kuhmoinen  ja  jäädä  sinne  odottamaan  jatko‐ohjeita.  Oriveden  esikunnan  7.3. 

tähdentämä Leppäkosken varmistaminen ei näy ehtineen Salmelan antamiin ohjeisiin.218 

Edelleen  oli  Kuhmoisten  hyökkäyssuunnitelmassa  se  vika,  että  hyökkääjät  marssivat  kolmena  eri 

rivistönä,  Länkipohjasta,  Vehkajärveltä  ja  Padasjoelta,  joiden  välillä  ei  ollut  tarpeellista  yhteyttä. 

                                                            
214 Tiede ja Ase 1952, 34 
215 Kaukovalta 1921, 206 
216 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 203‐250 
217 Kaukovalta 1921, 210 
218 Lappalainen 1981/II, 56 
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Joukot voivat yhtyä vain vihollisen miehittämässä kohdassa. Edellytettiin siis, että vihollinen odotti 

Kuhmoisissa rauhassa saarroksiin joutumistaan, mutta ei otettu huomioon, että vihollinen, joka ehkä 

oli heikompi kuin kaikki hyökkäävät osastot yhteensä, voi olla vahvempi kuin kukin näistä erikseen. 

Valkoisilla  oli mahdollisuus  lyödä  kukin  osasto  erikseen,  ennen  kuin  ne  voivat  yhtyä  –  ja  ihan niin 

kävikin.219 

Kuhmoisissa olleen valkoisen vihollisen määräksi tiedettiin aluksi noin 1 000, mikä tiedon saapuessa 

5.3.  oli  liioiteltu,  mutta  hyökkäyksen  alkaessa  suunnilleen  oikea  luku,  sillä  valkoiset  olivat  8.3. 

onnistuneet sieppaamaan Salmelan 1.3. antaman käskyn hyökkäyksestä kohti Kuhmoista ja aikeista 

selvillä  ollen  ehtivät  vahvistaa  joukkojaan.  Vehkajärvellä  9.3.  käydyn  kahakan  jälkeen  saatu  vanki 

kertoi toisaalta punaisille tarkat tiedot valkoisten asemista.220 

Jämsässä  olevat  valkoiset  saivat  9.  maaliskuuta  tietoja  punaisten  liikkeistä,  kun  Kuhmoisten 

esikunnasta  soitettiin  Jämsän  seudun  joukkojen  komentajalle,  eversti  Karl  Wilkmanille.  Tiedot 

perustuivat  punaisten  päiväkäskyyn.  Vahvistamattoman muistitiedon mukaan  kuhmoislaiset  saivat 

käskyn haltuunsa  ampumalla punaisten  lähetin.  Punaisten  käskyn  olivat  allekirjoittaneet Pohjoisen 

rintaman  yleisesikunnan  nimissä Hugo  Salmela  ja  K.M.  Evä.  Määräys  Kuhmoista  kohti  marssiville 

joukoille oli annettu maaliskuun ensimmäisenä päivänä:221 

 
222
 

Kyseessä  oli  siis  aivan  tavanomainen  rintamanoikaisu,  joka  piti  toteuttaa  alun  perin  jo  2.‐3.3.223 

Punaiset  keskittivät  Kuhmoisiin  etelästä  yhteensä  800 miestä  ja  lännestä  600 miestä.  Valkoisia  oli 

Kuhmoisissa everstiluutnantti Bergströmin ja Kalmin johtamina ainoastaan noin 330 miestä. 

                                                            
219 Kaukovalta 1921, 210‐211 
220 Lappalainen 1981/II, 56 
221 Viita 2000, 53 
222 Kaukovalta 1921, 201 sekä Ignatius et al. 1923, 350 
223 Lappalainen 1981/II, 43 sekä Ylikangas 1993, 57 
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Kun  saatiin  tietää,  että  punaisilla  oli  Vehkajärvellä  noin  tuhat  miestä  jalkaväkeä,  sekä  tykistöä  ja 

suunnilleen  samankokoinen  vihollisjoukko  oli  miehittänyt  Padasjoen,  voitiin  päätellä  punaisten 

päällikön  Salmelan  antaman  käskyn  toteutuneen  ja  hyökkäyksen  kohti  Kuhmoista  olevan  pian 

odotettavissa.  Eversti  K.F.  Wilkman  antoi  majuri  E.A.  Wingen  tehtäväksi  Kuhmoisten 

puolustuksen.224 

Saatuaan tiedon punaisten hyökkäyksestä Jämsän seudun valkoisten komentaja eversti Karl Wilkman 

epäröi,  sillä  seuraavaksi  päiväksi,  sunnuntaiksi,  oli  Jämsään  valmisteltu  juhlajumalanpalvelusta  ja 

sotilasparaatia. Tarkoituksena oli, että eversti vihkisi Jämsän naisten ompeleman, valkoisille joukoille 

lahjoitettavan  lipun.  Sotilas  päätti  juhlia  myöhemmin  ja  ryhtyi  töihin.  Ensin  hän  lähetti  jääkäri‐

luutnantti Östmanin johdolla konekiväärikomppaniasta huomattavan osan Kuhmoisiin. Tämäkään ei 

vielä hänen mieltään rauhoittanut. Eversti  istahti  lopulta rekeen  ja  lähti  lauantai‐iltana Kuhmoisiin, 

noin 40:n kilometrin matkalle. Kyytimiehenä oli sappeelainen maanviljelijä Kalle Joutsimatka, jonka 

mukaan Wilkman oli ollut matkan aikana hyvin hermostunut: “Hakin harjulla haukahti joku koira ja 

Wilkman melkein hypähti reessä ylös.”225 

Konekiväärijoukkojen  lisäksi  ennen everstiä Kuhmoisiin  ehti  saapua osa  ruotsalaisen majurin Allan 

Wingen  johtamasta  Pohjois‐Hämeen  rykmentin  III  pataljoonasta  ja  yksi  eskadroona  Jyväskylässä 

koulutettuja Uudenmaan rakuunoita, jotka majoittuivat Väkkärlään. Valkoisia oli Kuhmoisissa näiden 

joukkojen siirron jälkeen eri arvioiden mukaan 850:sta 1 000:een miestä. Wingen joukkojen mukana 

omaa  kotipitäjäänsä  pääsivät  puolustamaan  Jyväskylässä  koulutusta  saaneet  kuhmoislaiset,  joita 

johti  Väinö  Koskela.  Kun  Wingen  joukot  saapuivat  Kuhmoisiin  9.  maaliskuuta  iltapäivällä  viiden 

aikoihin,  he  joutuivat  heti  Kalmin  miesten  tilalle  etuvartioon  Kuhmamyllylle,  missä  he  ketjussa 

vartioivat läpi hyisen pakkasyön.226 

Wilkmanille  ei  ollut  mitään  hyötyä  eversti  Bergströmistä,  joka  pelkäsi  aivan  liikaa.  Eversti  päätti 

pelastaa  oman  nahkansa  ja  lähti  ennen  taisteluja  Puukkoisille.  Wilkman  tukeutuikin  kapteeni 

Kalmiin,  jota  hän  vielä  lähes  30  vuoden  päästä  ylisti  täydellä  laidalla:  “Kuhmoisten  kirkonkylässä 

tapasin  lauantai‐iltana  urhean  ja  kokeneen,  monessa  taistelussa  kärventyneen  kapteeni  Kalmin.” 

Sekä Wilkman että Kalm ymmärsivät, ettei kysymys ollut vain yhdestä yksittäisestä taistelusta vaan 

koko keskisestä  rintamasta. Mikäli punaiset voittaisivat Kuhmoisissa, ovet aukenisivat etenemiselle 

kohti  pohjoista  ja  elintärkeää  Haapamäki  ‐  Jyväskylä  junarataa.  Lisäksi  miehet  halusivat  turvata 

kutsuntojen pidon Kuhmoisissa 11. maaliskuuta.227 

Wilkmanin  ja  Kalmin  kylmähermoisuutta  osoittaa  se,  että  vaikka  tilanne  oli  uhkaava  ja  vaati 

tarkkojen suunnitelmien laadintaa, sotilaat marssivat ensin saunaan. Sen jälkeen sovittiin taktiikasta. 

Kalmilaiset lähtivät yöllä kuhmoislaisen Toivo Rantasen opastamina kiertämään punaisten selustaan. 

Kierto  olikin  tarpeellinen,  sillä  odotettavissa  oli  sunnuntaiaamuna  punaisten  hyökkäys,  jota 

tuettaisiin  tykkitulella.  Grönroosin  ja  Lehtosen  johtamat  punaisten  joukot  olivat  suunnitelmien 

mukaan yhtyneet Padasjoen joukkoihin. Punaisilla oli näin ylivoima, kun heitä oli noin 1 400.228  

                                                            
224 Raitio 1996, 294 sekä Donner et al. 1925, 85 
225 Viita 2000, 55 
226 Viita 2000, 55 
227 Viita 2000, 55 
228 Viita 2000, 55 
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Kalmin joukot lähtivät siis jälleen Vehkajärvelle maaliskuu 9.  ja 10. päivien välisenä yönä noin klo 2 

saapuen aamuksi perille. Mukanaan hänellä oli pataljoona (kolme komppaniaa, yksi hiihtäjäjoukkue 

ja  kolme  konekivääriä miehistöineen)  sekä  joukkue  af  Forsellesin  johtaman Uudenmaan  rakuuna‐

rykmentin rakuunoita ja telefoonikomennuskunta.229 

Samaan  aikaan  Grönroos  aamuyöllä  10.3.  marssitti  joukkonsa  Vehkajärveltä  suoraan  Kuhmoista 

kohti.  Kalmista  mitään  tietämättä  Grönroos  sai  aamulla  klo  8:n  aikoihin  kosketuksen  valkoisten 

etuvartioihin Vehkajärven tien ja Kuhmoisten ‐ Padasjoen tien risteyksessä. Tässä vaiheessa häneen 

yhtyivät myös Hämeenlinnan pataljoonan joukot, niin että Kuhmoisiin marssineiden vahvuudeksi tuli 

hieman toistatuhatta miestä. 230 

Ensin  Kalm  kulki  Längelmäelle  johtavaa Västilän  tietä,  poiketen  siitä Hahmajärven  itäisen  perukan 

kohdalta Kangasjärven  ja Vierulan kautta menevää  talvitietä Taipaletta kohti. Kangasjärvelle  tultua 

sai jalkaväki nousta reistä ja lennätinjaosto kävi rakentamaan yhdistysjohtoa Kuhmoisiin päin.231  

Kalm ei vienyt pataljoonan kokonaisuudessaan vihollisen selkään, vaan hajotti sen lähettäen joukot 

katkaisemaan  aluksi  kaikki  tieyhteydet.  Vierulasta  hän  lähetti  hiihto‐osaston  suoraan  länteen 

Mattilan  kylään  eristämään  Vehkajärven  pohjoisesta  ja  luoteesta.  Kun  pääjoukko  saapui 

Taipaleeseen aamulla klo 7,  toinen komppania  (Pohjanpalo)  lähetettiin yhden konekiväärin kanssa 

puhdistamaan itse kylän keskusta ja varmistamaan tilanne siellä.232 

 
Kuva 6. Valkoisten joukot ryhmittyivät etukäteissuunnitelman mukaisesti 10. maaliskuuta taisteluun.

233
 

                                                            
229 Raitio 1996, 294 sekä Donner et al. 1925, 86‐87 
230 Lappalainen 1981/II, 56 
231 Donner et al. 1925, 87 
232 Raitio 1996, 294 
233 Viita 2000: 54 
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Kalm  pysähtyi  itse  aluksi  Vehkajärven  sahan  tienhaaraan,  mutta  lähetti  klo  8.30  1.  komppanian 

jääkärivääpeli  Holopaisen  johdolla  Lummennen  yli  vievää  talvitietä  pitkin  Harmoisiin  ottamaan 

tienristeyksen  haltuunsa.234  Sillä  välin  levähti  kolonnan  päävoima  Taipaleessa,  asetettuaan  vartion 

puolentoista km idempänä olevaan tienristeykseen. Sinne sai Kalm hiukan ennen klo 9 Pohjanpalolta 

tiedotuksen, että edellisen yön seutuvilla oli noin 1 000 miehen suuruinen vihollisvoima kolmen tykin 

ja  lukuisten  konekiväärien  kera  majaillut  Vehkajärvellä  ja  sieltä  sitten  edennyt  Kuhmoisiin  päin. 

Vehkajärvellä oli ainoastaan heikkoja vihollisvartioita tavattu ja tehty vaarattomiksi.235 

Lähetettyään  vielä  3.  komppaniasta  yhden  joukkueen marssimaan  talvitietä  Kuhmoisiin  päin  läksi 

hän  saman  komppanian  toisen  joukkueen  kanssa  suoraan  maantietä  pitkin  sinne  klo  10.  Toisen 

komppanian tuli Vehkajärveltä kiirehtiä hänen perässään.236 

237 

                                                            
234 Raitio 1996, 294 
235 Donner et al. 1925, 87‐88 
236 Raitio 1996, 294 
237 Kansan Lehti nro 56, s. 1, 12.3.1918 
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238 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
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239 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDc, Punaisetkaartit Sahalahden punakaarti 1918 2 
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Sappeen	taistelu	Kuhmoisissa	10.3.1918	
 

 
240
 

Parin tunnin marssin jälkeen, Sappeen kylän sivuutettuaan, jäi Kalm odottelemaan 2. komppanian ja 

hiihto‐osaston  saapumista,  ennen  kuin  etenemistä  käytiin  jatkamaan.  Siihen  saakka  ei  vihollisesta 

oltu  huomattu  jälkeäkään.  Mutta  ennätettyään  pari  kilometriä  Sappeen  itäpuolelle,  noin  3‐4  km 

päässä siitä, missä Vehkajärvelle menevä tie yhtyy Kuhmoisten ‐ Padasjoen tiehen, kohdattiin klo 13 

tienoissa  äkisti  vihollisen  kuormastokolonna,  joka  alkoi  laskettaa  aika  vilakkaa  pakoon  itäänpäin 

Kuhmoista  kohti.  Tällöin  lähetettiin  rakuunat  sitä  takaa‐ajamaan.  Kornetti  af  Forselles  asettui 

ratsujoukkonsa  etunenään,  mutta  juuri  kun  tämä  nuori  upseeri  ennätti  kohottaa  miekkansa 

antaakseen rynnäkkömerkin,  iski kuolettava  luoti häntä sydämeen. Huutaen “Eteenpäin,  rakuunat” 

vaipui hän alas ratsunsa selästä.241 

Mutta  tällöin  joudutti  Kalm  väkensä  rientomarssiin,  sillä  kaikin  mokomin  oli  ehdittävä  mukaan 

Kuhmoisissa paraikaa riehuvaan taisteluun, jonka kulusta ei oltu saatu mitään tietoja.242 

Punaisten kuormasto syöksyi sekasorrossa tiehensä, jättäen jälkeensä kaatuneita kuormia, kuolleita 

hevosia  ja  miehiä.  Lopulta  saivat  punaisten  joukot  kuormastomiehiltä  sanan,  että  valkoiset  olivat 

heidän selkäpuolellaan. 243 

244 

                                                            
240 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/2b/Sa_si.pdf 
241 Donner et al. 1925: 94 
242 Donner et al. 1925: 94 
243 Ignatius et al. 1923, 355 
244 Ilkka nro 29, s. 1, 13.3.1918 
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Rajalan	torpan	taistelu	Kuhmoisissa	10.3.1918	
 

 
245
 

Valkoisten  pääasema  oli Myllyjärven  ja  Päijänteen  välisen  puroaukean  takana metsäisellä  mäellä. 

Sen  murtamisyritykset  alkoivat  klo  11.30,  jolloin  punaisten  mukana  tullut  tykki  avasi  tulen 

kirkonkylää  kohti.  Puolustajan  tehokas  tuli  teki  kuitenkin  puroaukean  ylityksen  mahdottomaksi. 

Vaikka  sitkeitä  yrityksiä  jatkettiin  tulitaistelun  kestäessä  runsaan  kilometrin  levyisellä  rintamalla, 

valkoisten reservit palauttivat tilanteen.246 

Punaiset  kahlasivat  syvässä  lumihangessa  eteenpäin  valkoisten  tulittaessa.  Kuhmoisiin  Jämsästä 

lähetetyt  Seinäjoen  konekiväärimiehet  ja  osa  Uudenmaan  Lagerspetzin  rakuunoista  tekivät 

uhkarohkean  vastahyökkäyksen.  Silti  punaisten  voitto  näytti  iltapäivällä  aika  selvältä. Wingellä  oli 

rintamavastuu.247  Wilkman  johti  kymmentuntista  taistelua  Kuhmoisten  apteekista  uhaten  ampua 

jokaisen, joka pakenisi. Vastaavalla tavoin hän oli toiminut ensimmäisessä maailmansodassa Saksan 

rintamalla  Venäjän  armeijan  everstinä.  Jälkeenpäin  hän  korjaili  sanontaansa  ja  määritteli 

patistuksensa  vain  jyhkeäksi  kehotukseksi:  “On  seistävä  paikoillaan  tai  kaaduttava.”  Nyt Wilkman 

piti uhkauksillaan valkoisten taistelumoraalia yllä, mutta varsinaisesti apua Wingelle antoi Kalm.248 

Hänen joukkonsa yllättivät selustasta kello yhdeltä taakse  jääneen punaisten Grönroosin  joukkojen 

kuormaston.249 

Tahtomatta  jäädä  Kuhmoisten  kirkonkylän  edustalla  saarroksiin  päättivät  Vehkajärveltä  tulleet 

punaiset murtautua  takaisin  Vehkajärvelle.  Punaiset  olivat  juuri  päässeet  Putkiston  talon  ohi,  kun 

                                                            
245 Internet: Kansallisarkisto – Sisällissodan taistelupaikkakortisto http://wiki.narc.fi/portti/images/2/22/R.pdf 
246 Lappalainen 1981/II, 57 
247 Viita 2000, 56 
248 Ylikangas 1993, 58 
249 Viita 2000, 56 



75 
 

vihollinen  painautui  vastaan  Vehkajärven  suunnasta.  Toiset  punaisista  olivat  kääntyneet 

peräytymään Harmoisten tietä pitkin etelään päin.250 

Rajalan  torpan  luona  Kalmin  molemmat  komppaniat  levittäytyivät  tien  kummankin  puolen,  3. 

vasemmalle ja 2. oikealle, ja lyhyen laukaustenvaihdon jälkeen kävi pataljoona hyökkäämään. Aluksi 

saavutettiin  menestystä:  vihollinen  peräytyi,  ja  valkoiset  ajoivat  sitä  takaa  Putkiston  taloa  kohti. 

Tällöin  lähetettiin  hiihto‐osasto  edeltä  kaakkoiseen  suuntaan  yrittämään  tulihyökkäyksellä  häiritä 

vihollisen mahdollista perääntymistä Padasjoelle päin.251 

 
Kuva 7.

252
 

                                                            
250 Ignatius et al. 1923, 355 
251 Donner et al. 1925, 94 
252 Donner et al. 1925, 91 
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Molempien  komppanioiden  etujoukot  olivat  väistyvää  vihollista  takaa‐ajaessaan  ehtineet  vähäisen 

laaksonotkelman takana sijaitsevan Putkiston talon kohdalle ja kokoontuivat juuri sen pihalla jälleen 

yhteen, kun ylivoimaisia vihollisparvia alkoi levittäytyä kartanoa vallitsevalle harjulle.253 

Kun  Grönroosille  huhujen  jälkeen  kesken  taistelun  iltapäivällä  selvisi  saarrostus,  hän  lähti  itse 

ottamaan selvää tilanteesta mutta karkasikin hevosella Päijänteelle.254 Oman ilmoituksensa mukaan 

Grönroos  jätti  joukot  Hämeenlinnan  kaartin  päällikön  alaisuuteen  ja  lähti  tiedustelemaan 

ulosmurtautumistietä.  Hän  ratsasti  aina  Padasjoen  pappilaan  saakka  apua  hakemaan  ja  jatkoi 

edelleen Hämeenlinnaan ja Tampereelle.255 

 
Kuva 8. Kalmin pataljoonan koukkaus punaisten taakse ratkaisi Kuhmoisten taistelun voiton 10. maaliskuuta valkoisille.

256
 

                                                            
253 Donner et al. 1925, 94 
254 Lappalainen 1981/II, 57 
255 Haapala et al. 2009, 179 
256 Donner et al. 1925, 93 sekä Ylikangas 1993, 59 
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Grönroosin pako taas laukaisi joukkojen jo kyteneen levottomuuden vetäytymiseksi klo 14‐16 välillä. 

Osa  hajaantui  Päijänteelle  ja  harhaili  jäitse  Padasjoelle  välillä  valkoisilta  tulta  saaden.  Osa  lähti 

perääntymään katkaistua Vehkajärven tietä pitkin.257 

 
Valkoisten sieppaamia punaisten puhelinsanomia Tampereelta Helsinkiin 10.3.1918.

258
 

Punaiset oli tungettu Rajalan torpan ympärillä olevasta metsästä aina Putkiston taloon saakka, kun 

he  kääntyivät  vastaan.  Kalm  oli  hajottanut  liikaa  joukkojaan,  joten  hänellä  ei  ollut  kylliksi  voimia 

pysäyttää peräytyviä punaisten joukkoja.259  

                                                            
257 Lappalainen 1981/II, 57 
258 Internet: Kansan Arkisto: Valkoisten sieppaamia punaisten puheluja Tampereelta Helsinkiin 9.3.1918 sekä 
      Internet: 1918 – Kansalaissota asiakirjojen kertomana: http://www.narc.fi/1918verkkonayttely/pdf/puheluja.pdf 
259 Raitio 1996, 294 
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Salmelan punainen esikunta  sai  Tampereella  klo 12.30  tiedon  saarrostuksesta:  ilmeisesti  sen  välit‐

tivät  Vehkajärveltä  pakoon  päässeet  lähetit  tai  kuormastomiehet.  Uusi  tieto  tuli  klo  15.50 

puhelimella,  ja  sekavia  uutisia  tippui  sittemmin  pitkin  iltaa.  Salmela  ehti  käskeä  Kuhmalahdella 

Puntarin  työväenyhdistyksen  talolla  olleet  172  Oriveden  ja  Kangasalan  miestä  apuun,  kehottaa 

Hurria  katkaisemaan  saarrostajain  yhteydet  sekä  osoittaa  suunnalle  lisäavuksi  550  Uudenmaan  II 

pataljoonan miestä (Vihti ‐ A. Jalava), kun yöllä tuli tieto saarrostuksen murtamisesta.260  

Aamulehti uutisoi asiaa näin koskien 10.3. tapahtumia.. 

 
 
261 
..ja 11.3. tapahtumia: 

   

 

 

262 

                                                            
260 Lappalainen 1981/II, 57 sekä Kaukovalta 1921, 218 
261 Aamulehti nro 33, s. 4, 17.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta mielenkiintoisia paljastuksia – IV” 
262 Aamulehti nro 33, s. 4‐5, 17.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta mielenkiintoisia paljastuksia – IV” 
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263
 

 
264
 

                                                            
263 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
264 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
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265
 

Salmela siis ryhtyi aivan oikein järjestämään apua Kuhmoisten joukoille lähimpänä olevista voimista. 

Tampereelta  ei  apu  olisi  missään  tapauksessa  ehtinyt  aikanaan  perille,  vaikka  apua  sieltäkin 

                                                            
265 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
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puuhattiin.  Kuvaava  on  seuraava  puhelinvastaus  Oriveden  esikunnan  tiedusteluun,  onko  apua 

Tampereelta lähetetty Kuhmoisiin:266  

267 

 
268
 

Salmelalle  oli  Luopioisten  päällikön  Salmisen  kautta  10.3.  iltayöstä  saapunut  seuraava  ilmoitus: 

“Taistelu  on  Kuhmalahdella.  Meidän  joukkomme  ovat  lyöty  hajalle.  Yksi  pieni  osa  Luopiolaisia, 

Valkeakoskelaisia  ja  Kuhmalahtelaisia  yhdessä.  Punainen  risti  ja  kuormasto  ovat  kadoksissa.  – 

                                                            
266 Tiede ja Ase 1952, 39 
267 Aamulehti nro 32, s. 7, 16.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta – Mielenkiintoisia paljastuksia V, Maaliskuun 
      11 p:n keskusteluja” 
268 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
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Pyydetään  ilmoittamaan,  ettei  saa  lähettää  mitään  Hämeenlinnan  joukoille.  Jos  sais  tykin  pois 

Padasjoelta.” 269 

Läpimurtoyritykset  keskittyivät  klo  18  viimeksi  mainitulle  taholle  Putkisten  talon  luona  sellaisella 

rajuudella,  että  Kalmin  kahden  vajaan  komppanian  oli  hajanaisina  vetäydyttävä metsiin.  Punaiset 

pääsivät  kahdessa  osassa  purkautumaan  länteen  päin.  Myös  Kalmin  erilleen  ja  hajalle  joutuneet 

komppaniat palasivat kaukaa Päijänteen kautta kiertäen illalla ja yöllä Kuhmoisiin.270 

271 

Orivedeltä  lähti  lähetti  Kuhmalahdelle  11.3.  klo  4.40  aamulla  viemään  tietoa,  että  päämajan 

muonasto  on  vietävä  varmaan  talteen.  Oriveden  päällikkö  ilmoitti  klo  8.45,  että  Kuhmalahdella 

saarroksissa  olevien  asema  ei  ollut  kovinkaan  vaikea.  “Ovat  puhkaisseet  selkäpuoleltaan  lahtarien 

saarroksen”. Pietarinen, joka vastaanotti raportin, piti tulosta hyvänä!272 

Maaliskuun  11.  päivänä  valkoiset  lähetti  vahvoja  partioita  Sappeelle  ja  Harmoisiin.  Tällöin  voitiin 

aluksi  todeta,  että  vihollinen  oli  mennyt  menojaan  ja  varsin  tulisella  kiireellä.  Kuolleensa  ja 

haavoittuneensa olivat punaiset kuitenkin ennättäneet enimmäkseen korjata mukaansa. Ainoastaan 

monia  kaatuneita  tavattiin  myllyn  eteläpuolisella  niemekkeellä  ja  Harmoisissa  otettiin  noin  40 

haavoittunutta  vangiksi.  Sen  sijaan  voitiin  kerätä  melkoinen  voittosaalis  hevosia  ja  täysiä 

tavarakuormia, mm. kaksi kenttäkeittiötä.273 

 
274
 

                                                            
269 Kaukovalta 1921, 218 
270 Lappalainen 1981/II, 57 
271 Aamulehti nro 32, s. 6, 16.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta – Mielenkiintoisia paljastuksia V, Maaliskuun 
     11 p:n keskusteluja” 
272 Tiede ja Ase 1952, 39‐40 
273 Donner et al. 1925, 96 
274 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 01‐200 
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275
 

Hämeenlinna tiedusteli klo 10.20, oliko Tampereelta lähetetty apua Kuhmalahdelle surkeassa tilassa 

oleville  saarretuille  – Hämeenlinna  luuli  taistelun  vielä  jatkuvan – niin Tampereen esikunta  vastasi 

näin humoristisesti:276 

277 

Salmela  antoi  puhelimitse  Helsinkiin  11.3.  klo  10.50  seuraavan  tilanneselostuksen  (ote  selostuk‐

sesta): “Kuhmalahdella joutuivat eilen meidän joukkomme, n. 800 miestä piiritykseen, ollen siinä 12 

tuntia.  Lahtareita  on  sanottu  olleen noin  5 000. Me  lähetimme  sinne apujoukkoja Orivedeltä  päin, 

samoin  lähetimme  sinne  lähetin  mukana  tietoja  sekä  täältä  että  Hämeenlinnasta,  että  apua 

lähetetään,  mutta  ei  yksikään  lähetti  päässyt  perille,  vaan  joutuivat  kaikki  lahtarien  käsiin.  Omin 

apuinsa oli joukkomme sitten kuitenkin murtanut piiritysketjun, jossa menettivät kaatuneina noin 30 

                                                            
275 Internet: Kansan Arkisto: Suomen luokkasota, HDb, Punainenkaarti raportit rintamilta 1918 251‐292 
276 Kaukovalta 1921, 219 
277 Aamulehti nro 32, s. 7, 16.4.1918; ”Punaisten pääesikunnasta – Mielenkiintoisia paljastuksia V, Maaliskuun 
     11 p:n keskusteluja” 
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miestä.  Meidän  sanitäärijoukkomme  on  siellä  kokonaan  joutunut  lahtarien  käsiin.  Lahtarien 

mieshukka oli tietysti paljon suurempi. Hyökkäystä ei vielä osattu sieltäpäin odottaakaan ja siksi se 

tuli näin yllätyksenä…”278 

“Pohjoisen  rintaman”  ylipäällikkö  tässä  punaisten  tavalliseen  tapaan  koetti  kaunistaa  omaa 

osuuttaan.  Kuhmoisiin  lähetettiin  muka  apua,  vaikka  sitä  puuhattiin  vasta  klo  7  aikaan  illalla  ja 

tappion selitykseksi sanotaan vastustajia olleen 5 000 (todellisuudessa noin 400).279 

Punaisten  taholta  saaduista  kuvauksista  voi  saada  jokseenkin  hyvän  käsityksen  taistelun menosta. 

Näyttää siltä kuin olisi Holopaisen äkillinen esiintyminen Harmoisissa iskenyt punaisten johtoon niin 

kuin salama pilvettömältä taivaalta aiheuttamatta kuitenkaan aluksi mitään vastatoimenpiteitä. Kun 

sitten  kohta  perästä  saapui  viestejä  valkoisten  joukkojen  tunkeutumisesta  toisellekin molemmista 

punaisten käytettävinä olevista peräytymisteistä, näyttävät asianomaiset päättäneen heti keskeyttää 

taistelun ja pyrkiä murtautumaan Vehkajärvelle päin. Tykistö vedettiin takaisin asemastaan ja kaikki 

mitä  jalkaväkeä  suinkin  oli  käytettävissä,  pantiin  puskemaan  vimmatusti  Putkiston  notkon  kautta. 

Kun tässä yrityksessä sitten oli onnistuttu, hävisivät kuitenkin kaikki joukkoja koossapitävät siteet ja 

peräytyminen  muuttui  silmittömäksi  paoksi,  joka  pysähtyi  vasta  Luopioisiin  tultua.  Pienempiä 

osastoja pyrki  etelään päin Padasjoelle. Niiden  joukossa oli  isonpuoleinen kuormastokolonna,  joka 

kuitenkin Harmoisten tiellä  joutui valkoisten hiihtäjäin hyvin suoritetun tulihyökkäyksen alaiseksi  ja 

tuhoutui  melkein  kokonaan.  Etelään  päin  pakenevat  tapasivat  Holopaisen  rintaman  vastassaan 

eivätkä  sen  vuoksi  voineet  käyttää  sitä  tietä,  vaan  koettivat  pujahtaa  ohitse  Unnaslahden  kautta 

Päijänteelle  tai  metsien  ja  rämeiden  läpi  Välkkälän  harjulta  Lummennen  jäiden  yli  Sumiaisten  ja 

Kokkolan talojen ohi Vehkajärven poikki Luopioisiin.280 

Yritys  murtaa  valkoisten  linja  oli  epäonnistunut.  Kärsittyään  melkoisen  tappion  punaiset  eivät 

halunneet enää ilman tykkejä  ja riittävää määrää konekiväärejä lähteä hyökkäämään Länkipohjasta 

eikä myöskään Padasjoelta. Punaisten  sotapropagandassa valkoiset oli  jälleen  lyöty  takaisin  suurta 

mieshukkaa kärsien.281 

Kolmesta valkoisten sankarista Kalm oli tehnyt selviä virheitä. Hän oli hajottanut joukkojaan liikaa ja 

siksi joutunut perääntymään Putkiston luona. Selvää kuitenkin oli, että Kalmin miesten kiertoliike sai 

aikaan  ratkaisevan  paniikin  punaisten  riveissä.  Luonnollisesti  Kalm  muisteli  näitä  tapahtumia 

mielellään. Yöllinen retki vihollisen selustaan oli ollut raskas. Matkaan Vehkajärvelle meni useampi 

tunti. Vehkajärven tiellä, kilometrin päässä kirkolta, Kalm sitten lähetti komppaniansa eri tehtäviin. 

Putkiston  taistelua  virolainen  piti  'oivana  leikkinä':  “Punaisten  kuormastoa  edellämme  ajaen 

pääsimme hyvin  lähelle  tienristeystä,  jossa  toivoin  voivani  yhtyä Harmoisista  päin  lähteneeseen  1. 

komppaniaani.  Taistelemalla  saavuimme  aina  lähelle  erästä  Putkiston  taloa.  Mutta  siinä  tuli 

punaisille,  jotka  olivat  yhteen  sulloutuneina  pienellä  alueella,  semmoinen  hätä,  että  he  kääntyen 

takaisin  rupesivat  tulvimalla  tulvimaan  meidän  päällemme.  He  älysivät  olevansa  satimessa  ja 

tiesivät,  että  heidän  on  vaarallisempaa  hyökätä  Kuhmoisiin  ja  tulla  siellä  eristetyiksi  ja  kenties 

kokonaan  muserretuiksi  kuin  koettaa  murtautua  pakoon  meidän  linjamme  läpi.  Harmoisista 

hyökkäävän 1. komppanian kiivaaseen taisteluun  joutumisen takia meitä oli kovin vähäinen  joukko 

                                                            
278 Kaukovalta 1921, 219 
279 Kaukovalta 1921, 220 
280 Donner et al. 1925, 95 
281 Raitio 1996, 294‐295 



85 
 

ottamaan vastaan elämästä ja kuolemasta kamppailevaa tuhantista punaisten laumaa. Vihollisia tuli 

niin  paljon  ettemme  miesten  hidastelun  takia  päässeet  mäen  harjanteelle,  jossa  oli  tarkoitukseni 

ottaa punaiset vastaan ja jolle nyt punaiset pääsivät ennen meitä. Meidän täytyi tulvan tieltä siirtyä 

sivuun  oikealle,  jolloin  punaiset  lopulta  pääsivät  ohitsemme  pakoon.  Mutta  tätä  ennen  käytiin 

ankarin taistelu mitä koko sodan aikana kävimme. Illan ruvetessa hämärtämään verileikki vähitellen 

taukosi.''282 

Kalmin  muistelmateokseensa  kirjaama  taisteluraportti  oli  seuraavanlainen:  ”Eversti  Wilkmanin 

minulle  antama  tehtävä  oli  eristää  Kuhmoisiin  odotetut  vihollisvoimat  sivusta‐  ja  selkäpuolen 

yhteydestään  kolmelta  taholta,  nim.  luoteesta,  lännestä  ja  etelästä  ja  samalla  mahdollisuuden 

mukaan ahdistaa niitä Kuhmoisiin päin. 

Käytettävänäni  oli  paitsi  pataljoonan  kolme  komppaniaa  ja  hiihtäjäjoukkuetta,  3  konekivääriä 

miehistöineen,  joukkue  Uudenmaan  Rakuunarykmentin  rakuunoita  ja  telefoonikomennuskunta. 

Nämä  mukanani  lähdin  rekihevosilla  liikkeelle  yöllä  10  p.  vasten  klo  2  e.  p.  p.  Kuhmoisista 

Längelmäelle johtavaa tietä, josta Hahmajärven eteläpuolella poikettiin länsi‐lounaaseen ja jatkettiin 

matkaa Kangasjärvelle saakka, mihin telefonistit  järjestivät puhelinyhteyden. Siellä miehistö päivän 

koittaessa nousi reistä ja asettui marssijärjestykseen. Ratsumiehet, jalkaväki ja kuularuiskut etenivät 

Liehun, Vierulan  ja Nuottajärven  kautta  Taipaleen  tienhaaraan Vehkajärven pohjoispään  kohdalla. 

Vierulasta  hiihto‐osasto  erkani  suoraan  länteen  Mattilan  kylään  eristämään  Vehkajärven 

rukoushuonekylän pohjoisesta ja luoteesta. 

Heti  Taipaleen  tienhaaraan  saavuttua  noin  klo  7  e.  p.  p.  lähetin  2.  komppanian  kuularuiskun  kera 

Vehkajärven  kirkolle,  josta  pitkin  matkaa  saatujen  tietojen  mukaan  vihollinen  oli  aikaisemmin 

samana  aamuna  lähtenyt  liikkeelle  Kuhmoista  kohti.  Komppania  ei  siellä  tavannutkaan  kuin 

muutamia vihollisen vartijoita, jotka se teki vaarattomiksi. 

Samaan aikaan kuin 2. komppania  lähti  taholleen,  lähetin 3. komppaniasta patrullin miehittämään 

Vehkajärven sahan tienhaaraan, missä Kuhmoisista ja Toritusta tulevat tiet yhtyvät. Kello ½ 9 lähetin 

1. komppanian, 2 kuularuiskua ja 20 ratsua Lummenejärven yli Harmoisiin siellä varmistamaan tiet 

Toritusta  Kuhmoisiin  ja  Vehkajärveltä  Kauppilaan.  Vähän  myöhemmin  lähetin  1  joukkueen  3. 

komppaniasta sulkemaan ja tarkastamaan Joutsimatkasta Lummeneen yli Sappeeseen kulkevan tien. 

Saatuani klo 10 puhelimen ja kuriirin kautta eversti Bergströmiltä tiedon vihollisen suunnitelmamme 

mukaisesta  saapumisesta Kuhmoisten edustalle,  lähetin 1.  komppanialle  käskyn edetä Harmoisista 

Kuhmoista kohti ja lähdin itse 3. komppanian kahden joukkueen ja 20 ratsun kanssa Sappeen kautta 

Kuhmoista  kohti,  toimittaen  samalla  2.  komppanialle  ja  hiihtäjille  käskyn  tulla  pikamarssissa 

jäljessämme. 

Noin  klo  1  aikaan,  jolloin  2.  komppania  jo  oli  tavottanut  3.  komppanian  osastot,  jouduimme 

kosketukseen vihollisen kanssa pari km Sappeen tällä puolen  (siis Kuhmoisten puolella). Kuormasto 

pakeni suinpäin meidän edetessämme nopeasti jäljessä, kunnes n. 1 ½ km Kuhmoisten tienhaarasta 

saimme vastaamme vihollisvoimia. Komppaniat  järjestettiin ketjuun  ja vihollinen tungettiin Rajalan 

torpan  ympärillä  olevasta  metsästä  aina  Putkiston  taloon  saakka.  Siellä  vihollinen  sai  runsaasti 

lisävoimia, jotka luultavasti olivat Kuhmoisista pyrkiviä, peräytymistiestään huolestuneita pakolaisia. 

                                                            
282 Kalm 1919, 46‐47 sekä Viita 2000, 56 
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Nämä alottivat metsästä niin kiivaan tulen, että meidän etenemisemme sitä vastaan olisi tuottanut 

turhaa  mieshukkaa,  etenkin  kun  komppaniain  välisen  taisteluyhteyden  säilyttäminen  tiheässä 

metsässä kävi mahdottomaksi.  Senvuoksi  komppaniamme katsoivat parhaaksi  pyrkiä edullisempiin 

asemiin.  3.  komppania  suoritti  kaartoliikkeen  Sappeen  tien  eteläpuolitse  ja Harmoisten  tien  poikki 

Päijänteen  jäälle  ja  kotiin,  Kuhmoisiin,  minne  se  saapui  klo  8  aikoihin.  2.  komppania  vetäytyi 

metsästä  ensin  taaksepäin  edullisempaan  puolustusasemaan  ja  sitten  etelään,  Harmoisten  tien 

poikki ja laajempaa kiertotietä Päijännettä pitkin kotiin, tullen perille klo 11. 

Heti  kun  päävoiminemme  olimme  joutuneet  kosketukseen  kuormaston  kanssa,  määräsin  hiihtäjät 

poikeamaan Sappeen tieltä kaakkoon ja valitsemaan sopivan yllätysaseman vihollisen todennäköisen 

peräytymistien  varrella  Harmoisiin.  Osasto  teki  tehtävänsä  ja  tuhosi  tai  teki  liikuntakyvyttömäksi 

suuren osan vihollisen kuormastoa. 

1. komppania, joka myöskin vaikeutti vihollisen peräytymistä, joutui ensin kaikilta tahoilta vihollisen 

ahdistamaksi,  mutta  siitä  huolimatta  pääsi  ilman  mieshukkaa  marssimaan  Päijänteelle  ja 

Kuhmoisiin, mihin se saapui klo ½ 6 seuraavana aamuna. 

Katsoen  siihen  että  vihollisen  peräytyminen  hyökkäyksestään  Kuhmoista  kohti  alkoi  kohta  sivusta‐

hyökkäyksemme alettua, voitaneen päätellä, että manööverimme teki tarkoitetun vaikutuksen.”283 

Karstulan  Pääjärveltä  kotoisin  oleva,  Kalmin  saarrostusjoukkoihin  kuulunut Alpo  Koskinen  kirjoitti 

tuntemuksiaan ylös  ruutuvihkoonsa taistelujen  tauottua. Rivimiehen pohdinnat olivat varsin paljon 

erilaiset kuin komentajan. Raskaasta päivästä selviytyminen oli entistä raskampaa, kun yöunet jäivät 

vähäisiksi ja ruokaa ei ehditty syödä. Miehistö oli ollut autuaan tietämätön vaarallisesta tehtävästä: 

“Meidät ajettiin ylös klo 2:lta aamulla. Kiire oli kova. Annettiin eilistä illallista evääksi. Pojat komen‐

nettiin  rekiin,  ja  pian  oltiin  matkalla.  Kylmänä maaliskuun  yönä  värjöttelimme  reessä  istuen  noin 

kolmen  tunnin ajan. Aamun  sarastaessa  saavuimme  järvelle,  jonka nimen  saan  tietää  jälkeenpäin. 

Siellä komennettiin ylös reestä. Komea näky oli edessä; oli ratsuja, suksimiehiä, ja jalkaväkeä liikehti 

aamun  sarastuksen  valaisemalla  aukealla  lumikentällä.  Miehet  komennettiin  riveihin  ja  lähdettiin 

marssimaan  ruodussa  Vehkajärvelle.  Määränpää  selvisi  vasta  siellä.  Pojat  pistettiin  jakoon,  kuka 

meni  Vehkajärven  kirkkoon,  kuka  punaisten  kestiin.  Marssiessa  tuntui  kuin  kaikkien  mieliala  olisi 

kevennyt,  sillä  juuri  nousi  keväinen  aurinko  himmentäen  öiset  varjot  valollaan.  Eräässä  talossa 

pysähdyimme. Päällystö kuulusteli talon väkeä. Sen jälkeen ilmoitettiin kaikille pojille, että vihollinen 

on  melkein  umpikujassa;  sen  tuhoaminen  riippui  yksin  meistä.  Sitten  järjestettiin  tunnustelevat 

joukot,  jotka kulkivat 200 m edellä.  Jouduin Vehkajärven  tielle  etuvartioston  jälkijoukkoon  ja  sinne 

käännyttäessä  aivan  etummaiseksi.  Oli  jonkin  verran  jännittävää  kulkea  kivääri  laukaisuvalmiina 

tietoisena  siitä,  että  vastapuoli  oli  valmis  aloittamaan  kuolonleikin.  Tyynenä  kävimme  edellä 

kuitenkin 3 km. Poikkesin erääseen pieneen mökkiin,  josta saimme tietää, että punaiset ovat kaikki 

menneet  Kuhmoisiin.  Siitä minulle  selvisi  koko  juoni. Me  hyökkäisimmekin  niiden  selkään,  samalla 

kun  toiset  hyökkäsivät  edestä.  Ilmoitin  päällikölleni  kuulustelun  tuloksen,  minkä  hän  näkyi  jo 

tietävän.  Sanoi  vain  tyynesti,  että  ottaisimme  heidän  kuormastonsa.  Samalla  huomautin 

puhelinlangan katkaisemisesta. Sainkin määräyksen panna johdot poikki. Tapasimme Vehkajärvellä 

yksitoista  punaista  ja  muutamia  harvoja  paikkakuntalaisia.  Punaisten  kanssa  oli  muutamia 

                                                            
283 Kalm 1919, 47‐50 
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laukaustenvaihtoja, jonka jälkeen välit tehtiin selväksi. Oli kolkkoa katsella kirkonkylää; ei näyttänyt 

sunnuntailta, eivät soineet kirkonkellot, ei näkynyt juhlapukuista kansaa, kaikki oli kuollutta.”284 

Myös  Koskisen  mukaan  kovin  rähinä  alkoi  kuitenkin  vasta  Putkiston  talon  kohdalla.  Käskyt  eivät 

menneet joukkojen lävitse ja 1. komppania joutui tukalaan tilanteeseen. Kalmin vastaavasta, kylmän 

asiallisesta selostuksesta ei tullut esiin tavallisten rivimiesten hätä: “Etenimme aina Putkiston talon 

kohdalle,  jossa  alkoi  päiviin  ehkä  kuumin  kahakka.  Punaisille  oli  komennettu  lisävoimia  ehkä 

Kuhmoisista  ja  samalla  määrätty  aukaisemaan  tie  hinnalla  millä  hyvänsä.  Meikäläiset  koettivat 

saada  mahdollisimman  hyvät  paikat,  joskin  onnistumatta.  Huolimatta  siitä  kiihtyi  ammunta 

tavattoman  kuumaksi.  Kaikki  oli  yhtenä  räminänä.  Puista  sinkoili  oksia.  Erääseen  kellariin  oli 

piiloutunut punaisia,  joita ei kuitenkaan ammuttu, vaan komennettiin pysymään siellä.  Joukkomme 

kesti  painostusta  pari  tuntia.  Ylipäällikkö  oli  antanut  perääntymiskäskyn, mikä  jäi  kuitenkin  välille. 

Oikea  sivustamme  oli  kuitenkin  jo  aikaisemmin  perääntynyt  jonkin  verran.  Nyt  meitä  uhkasi 

kiertoliike.  Sen  takia  saimme  käskyn  perääntyä  Putkiston  pellon  Vehkajärven  puolelle  ja 

valmistauduimme  ottamaan  punaiset  vastaan.  Komppanian  päällikkö  havaitsi  asemamme 

vaarallisuuden  ja  saimme käskyn vetäytyä kohti Päijännettä,  jolta puolelta  tie oli avoinna. Olimme 

kuluttaneet melkein kaikki ampumatarvikkeet ja olimme olleet syömättä 24 tuntia, marssineet noin 

kolme  peninkulmaa  ja  kahlanneet  vahvassa  lumessa  5  km.  Miehet  värisivät  vilusta  ja  nälästä, 

melkein  saarrettuina.  Toiset  pojat  olivat  niin  uuvuksissa,  että  jäivät  suorastaan  lumelle  istumaan, 

vaikka  takaa  tuli  varma  kuolema.  Samat  ongelmat  oli  punaisella  armeijalla  ‐  se  ei  kyennyt 

tuhoamaan komppaniaamme, niin helppoa kuin se olisi ollut. Vihollinen eteni Vehkajärvelle päin  ja 

jätti  perin  väsyneenä  meille  tien  avoimeksi  Päijänteen  länsirantaa  pitkin  Kuhmoisiin.  Tietämättä 

tovereistamme  mitään  saavuimme  klo  1  yöllä  60‐miehisenä  joukkona  kunnalliskotiin.  Paluu 

muodostui kurjaksi, koska pakkanen oli yöllä äitynyt kovaksi.”285 

Valkoistenkin  kuvaukset  osoittavat,  että  punaisten  läpimurrossa  oli  kiivautta  ja  voimaa.  Punaisten 

propaganda  liitti  siihen  yhden  sodan  ajan  harvoista  sankaritarinoista,  kertomuksen  16‐vuotiaasta 

konekiväärikoulun oppilaasta Arvo Järvisestä, joka aseellaan raivasi 200 punaiselle tien turvaan ja sai 

myöhemmin  apulaisylipäällikkö  A.  Vasténilta  500  markan  palkkion.286  Myöhemmin  valkoiset 

ampuivat Järvisen Länkipohjassa.287 

Punaisten  alkuperäisen  tehtävän  kannalta  lopputulos  oli  katastrofaalinen.  Osa  kuormastoa  oli 

menetetty  ‐  etupäässä  Harmoisten  tiellä  ‐  ja  joukot  olivat  läpimurron  jälkeen  täysin  hajonneet, 

erityisesti  hämeenlinnalaiset. Hajanaisina osastot  etsiytyivät  eri  teitä  Luopioisiin,  Kuhmalahdelle  ja 

Padasjoelle, jonne mennessä pakokauhu sieppasi mukaansa myös pääjoukon sekä paikallisesikunnan 

ja  laantui  vasta  Vääksyssä.  Lopullinen  tappio  ei  ole  selvitettävissä:  se  näyttää  kuitenkin  nousevan 

ainakin 50 kaatuneeseen. Valkoisia kaatui 23.288  

Putkiston luona kaatuneet 27 punaista haudattiin viereiselle Varismäen maalle.289 

Valkoisten voitto oli silti niin suuri, että Kalmin joukot saivat nimen 'Kuhmoisten Pirut'.290 

                                                            
284 Viita 2000. 56‐58 
285 Viita 2000, 58 
286 Lappalainen 1981/II, 57 
287 Viita 2000, 56 
288 Lappalainen 1981/II, 57‐58 
289 Viita 2000, 59 
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Kuva 9. Putkiston talon tienoilla käytiin kovat taistelut 10. maaliskuuta 1918.

291
 

Yleiseen  sekavuuteen  liittyi episodina vielä Grönroosin katoaminen. Hänet  löydettiin vasta 22.3.  ja 

pidätettiin heti, sillä ylipäälliköltä tavattiin 2 125 markkaa rahaa ja naisten kello. Johtopäätös oli, että 

hän olisi myynyt miehensä valkoisille. Tampereen piirityksen vuoksi Grönroosin asia  jäi  tutkimatta, 

mutta  kyseessä  on  yhtä  hyvin  voinut  olla  vain  besorgausjuttu  (luvaton  tavaran  haltuunotto),  sillä 

valkoisille  Grönroos  myöhemmin  perinteiseen  tapaan  väitti  saaneensa  rahat  “viideltä  tuntemat‐

tomalta mieheltä”.292 

Taistelun  jälkeen  oli  Päijännettä  lähinnä  olleella  punaisten  rintamalla  tyydyttävä  joukkojen 

järjestelyyn,  uusien  odottamiseen  sekä  Kuhmalahden  ja  12.3.  uudelleen  miehitetyn  Padasjoen 

varmistamiseen.  Enempään  ei  tappiosta masentuneella  joukolla  ja  Kuhmalahden  uudella  rintama‐

päälliköllä  V.A.  Kreanderilla  ollut  mahdollisuuksia.293  Kuhmalahdelta  lisäksi  ilmoitettiin  joukkojen 

olevan haluttomia tappelemaan. 

Kreander vaati, että punaisten mahdollinen hyökkäys oli tehtävä yhtaikaisesti Päijänteen molemmin 

puolin,  mitä  myös  Salmela  13.3.  oli  painottanut.  Uuden  hyökkäyksen  piti  tapahtua  tiistaina  19.3. 

ainakin  Kuhmalahden,  Luopioisten,  Padasjoen  sekä  Heinolan  yhteisoperaationa.  Päijänteen 

länsipuolella piti 17.3. ryhmittyä linjalle Västilä – Järvenpää – Vehkajärvi – Ämmätsä – Ansio – Torittu 

– Kaurattu – Arrakoski – Kellosalmi – Virmaila.  

Kreanderin  omat  joukot  ‐  lähinnä  Jalavan  komentama  Uudenmaan  II  pataljoona  ‐  valmistautuivat 

tuona  aamuna  Järvenpään,  Tervaniemen,  Vehkapuntarin  ja  Pohjan  kylissä,  kun  edellisen  päivän 

Länkipohjan katastrofi selvisi.294 

                                                                                                                                                                                         
290 Kalm 1919, 51 ja 65 
291 Viita 2000: 59 sekä Donner et al. 1925, 95 
292 Lappalainen 1981/II, 58 
293 Lappalainen 1981/II, 58 
294 Lappalainen 1981/II, 58 
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Kuhmoisten taistelun 10.3.1918 muistomerkki on Putkiston talon luona noin puolentoista kilometrin 

päässä Lahti ‐ Jämsä –valtatien ja Tampereelle vievän tien risteyksestä Sipiläntien liittymässä. 
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297 Kansan Lehti nro 58, s. 3, 14.3.1918 
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      Saarijärven Paavo nro 32, s. 2, 16.3.1918 
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Ote osasto Wilkmanin toimintamääräyksestä No 1, annettu Jämsässä 13.3.1918.
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Maaliskuun  15.  ja  16.  päivänä,  joilta  seuraavat  puhelinkeskustelut  ovat,  tuli  punaisten  johdolle 

pelkkiä tappion sanomia. Alkoi käydä selville, etteivät punaisten organisaatio ja taktiikka soveltuneet 

suurisuuntaiseen hyökkäykseen.306 

Salmela: klo 9 il. Huonoja uut. Orivedeltä ‐ ‐ ‐ 

  Karjal. Olen kuullut että ne saatanat ovat paenneet Länkipohjaan. Orivedelle etujoukot 

ovat huonoja huonoja Porvoolankylässä ja täällä Lylyssä miehet on tyytymättömiä lomalle 

saatanat kaikki tahtovat. Urjalan II. III komp. sain pitkillä selityksillä jäämään. Panssarijuna N:o 1 

lähetän risteilemään Korkeakosken ja Oripohjan välille. Kok. lähetän järjestämään sinne Orivedelle.

  Wartiainen: Saatana kun minä olen soittanut viisikertaa, eikä apua tule. Kaikki joukot ovat 

nyt paennut Orivedelle. Etujoukko on Haaviston kylässä. L niitä kertoa miehet olevan paljo ja 

tietysti ne perässä tulee. Kyllä tämä päivä on ollut saatanan kova päivä – Ei miehiä ole voinut 

pidättää. 

16.3. klo 10 

  Wartiainen: Ei miehet jaksa, ne kai saatanat tahtoo 8 tunnin työpäivän. Ampua tarvitsi 

joka pään Lehtimäki on Väärin rintamalla ei se joudu sieltä. 

  Karjalainen: Täällä on asiat sillä tavalla että on miehiä Venäläisiä Suomalaisia ja täytyisi 

olla kasoori. Venäläiset lähtee pois ja ne on pääasiallisesti venäläisiä tykkiä ja viellä pitää maksaa 

joka 3 nes päivä palkkaa. Koettakaa järjestää tämä. 

  Kuhmal: Esik. Minkälaisia määräyksiä Orivedeltä annetaan – Onko se Piiriesik. tahtoo että 

täällä 300 miestä pitäisi lähettää Orivedelle ‐ ? Saatana. Täällä on lahtaria joka pensaantakana 

ainakin 3,000 lahtaria 10 tykkiä ja kuularuiskua. Pois laht. kuulemasta – Kirotaan perkeleesti kyllä 

menevät saatana – nyt kuuluu paremmin. 

  Salmela: Ei täällä ole annettu määräystä joukkojen siirrosta kuka saatana sitä on 

sanonut?? Ottakaa joukot pois. 

  Jalava Oriv. Esik. Te saatanat olette omavaltaisesti määrännyt meidän alaisia joukkoja 

sinne. – Sähköttäkää heti jokainen mies sinne mistä lähtivät, muuten jumalauta Teidän kaikki 

surmataan. Saatana tosi on tämä puhe – ne on heti lähet. Vetterkullari – katsokaa kartosta 

saatanat millainen paikka – Meidän täällä Kuhmolahdella täytyy luottaa että paikka on varma Se 

on ollut laht. joka ne on paikaltaan poismäärännyt.307 

 

(Salmela = Punaisten pohjoisen rintaman ylipäällikkö Hugo Salmela. 

Wartiainen =  Punakaartin yleisesikunnan vakoilija Otto Vartiainen 

Karjal. = Riihimäen komppanian päällikkö Evert Karjalainen. 

L = Tampereen itäisen rintaman päällikkö Verner Lehtimäki. 

Kok. = Helsingin tupakkatehtaan komppanian päällikkö, panssarijunan päällikkö Mikko Kokko. 

Jalava = Vihdin punakaartin ylipäällikkö Arvid Jalava) 

 

 

 

 

 

                                                            
306 Soikkanen 1969, 229 
307 Soikkanen 1969, 229‐230 (Päämajan 1918 arkisto 23, Tiedusteluosasto, Sota‐arkisto/Kansallisarkisto) 
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308 Finlands Folkkommissariats Notisblad nro 41, s. 
      2, 13.3.1918 
309 Hangon työväen neuvoston tiedonantaja nro 5, 
      s. 2, 15.3.1918 
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310 Itä‐Savo nro 32, s. 3, 16.3.1918 
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311 Keskisuomalainen nro 62, s. 2, 15.3.1918 
312 Aamulehti nro 61, s. 4, 13.3.1920 


