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SISÄLLISSOTA JA 
MÄNTYHARJU 1918



Mistä sodassa oli kyse?

•Kaksi erilaista maailmankuvaa

•Sisäinen valtataistelu

•Osa ensimmäistä maailmansotaa, 
suurvaltapolitiikkaa ja Venäjän 
hajoamisprosessia

•Neuvosto-Venäjän intressit



Miksi Mäntyharju oli tärkeä?

•Sodankäynnissä tarvittiin rautateitä
•Punaiset tukikohdat valkoisten selustassa
•Mikkelin/Pieksämäen ja Kouvolan läheisyys 
painoi
•Valkoisille sodan aikana ehkä vielä tärkeämpi 
kuin punaisille
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Sisällissota syttyy

•Karjalassa kahakoidaan tammikuussa

•Luumäen kahakka 21.1.1918

•Punaiset aloittavat kapinan Helsingissä 26.-27.1.

•Valkoiset ryhtyvät venäläisten aseistariisuntaan 
Pohjanmaalla 27.-28.1.1918



Sodan alku Mäntyharjulla

•Sodan syttyessä paikkakunta valkoisilla
•Punaisten eteneminen alkaa 1.2.
•Venäläisen panssarijunan tukemana punaiset 
hyökkäävät 7.2.
•Valkoiset jättävät Mäntyharjun, Kiepin silta 
räjäytetään
•Kirkkoherra Petrell pidätetään 8.2. 



Valkoisten vastahyökkäys

•Punaisilla uusi rintamapäällikkö 13.2.

•Teloitukset Mäntyharjun Toivolassa 13.2.

•Valkoiset hyökkäävät 14.2. jopa 1 400 miehen voimin

•Punaiset jättävät Mäntyharjun – uusi rintama 
Mouhulle. Valkoisten apujoukot pois.

•19.2. valkoisten hyökkäys Mouhulle epäonnistuu

•Vaasalaisia syytetään pelkureiksi



Kohtalon päivä 3.3.

•Valkoisten uusi hyökkäys Mouhua vastaan
•Katastrofi Paljakanlahdella
•Mouhu jää 3.3. valkoisille – punaisten 
panssarijunan valtaus epäonnistuu
•Punaisten vastahyökkäys panssarijunan tuella 
5.3.
•Valkoisten tappiot 3.3.
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Asemasotaa ja hyökkäyksiä

•29.3. punaisten yritys vallata Mouhu

•6.4. valkoiset yrittävät vallata Västäräkin

•14.4. punaisten viimeinen hyökkäysyritys

•29.4. viimeiset taistelut

•Mäntyharjun asevelvolliset Viipurin 
valtaustaisteluissa
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KANSAINVÄLISIÄ
SANKAREITA, 

SEIKKAILIJOITA JA KONNIA?



Aleksei OSIPOV

”Mikäli minä sotilaana näitä asioita 
ymmärrän, niin huomenna olemme 
Mikkelissä eikä tässä välillä mitään 
sairaalaa tarvita.”



Gabriel CRONSTEDT

Erään Kajaanin sissin mielipide:

”Miksikähän meille suomalaisille omassa 
vapaustaistelussamme tyrkytetään 
ruotsinmaalaisia upseereita, nuoria 
pojanhuitukoita, jotka ovat tänne tulleet 
harjoittelemaan sota-asioissa ihmishengillä.”



Vieraileva tähti ”von Zedtwitz”

Arne Broberg:

”Kerran hän tuli raivoissaan Mäntyharjun 
asemalle. Hänellä oli revolverikotelo auki ja käsi 
aseen perällä. Hän etsi esimiestään, joka 
välttämättä piti ammuttaman… Myöhemmin 
Löfström sai sähkeen, jossa von Zedtwitz ilmoitti 
erottaneensa esimiehensä ja ottaneensa 
päällikkyyden omiin käsiinsä.”



Sodan hinta

•Rintamatappiot Mäntyharjun taisteluista 
vaikeasti määriteltävissä

•Sodassa ja terrorin uhrina kuoli yli 130 
mäntyharjulaista (noin 100 punaista ja yli 30 
valkoista)

•Työväenyhdistyksen talo ja omaisuus 
takavarikossa toukokuuhun 1919 saakka
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