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Haagan miehitys
Saksalaiset saapuivat Haagaan huh-
tikuun 11. päivän illalla kello 19:30. 
Alueella maasto laskeutui niitty-
notkelmaksi, jonka pohjalla kulki 
Haagan puro. Puron vastarannalla 
kohosi paljas rinne, jolla sijaitsivat 
vuonna 1914 rakennettuja Ilmalan 
ja Ruskeasuon kenttälinnoitettuja 
asemia. Huopalahden punakaar-
ti oli menettänyt taisteluhalunsa. 
Perimätiedon mukaan vartiossa 
oli vain kaksi miestä, jotka hekin 
tilanteen tajuttuaan päättivät siir-
tyä siviiliin. Saksin karabinieeriryk-
mentin 2. eskadroona oli ottanut 
asemat ja varmistanut Helsingin 
suuntaan ja asettanut kaksi kone-
kivääriä asemiin. Grejuksen (Rei-
jolan) talon kohdalla eteneviä sak-
salaisia kohtaan avattiin voimakas 
kivääri- ja konekivääritulitus, jossa 
surmansa sai kaksi karabinieeria: 
Kurt Seibt ja Arthur Beugert. Pime-
än laskeutuessa, välttääkseen tappi-
oita divisioonan komentaja pysäytti 
hyökkäyksen noin kello 20. Alueella 
olleesta venäläisestä tykkivarikos-
ta saksalaiset saivat sotasaaliiksi 56 
tykkiä sekä runsaasti ammuksia. 
Rykmentti jäi hälytysvalmiudessa 
Haagaan. Esikunta sekä 3. ja 4. es-
kadroona olivat jääneet taakse ja 
menettäneet kosketuksen kärkijouk-
koihin. Majuri Godert von Reden 
kokosi joukot maantielle Mäkkylän 
kohdalla ja jatkoi marssia kohti Hel-
sinkiä. Rykmentti sai käskyn, että se 
on alistettu Prikaati Tschirskylle ja 
että sen tuli ottaa haltuunsa Vähä-
Huopalahden kylä ja majoittua siel-
lä. Marssittuaan 19 kilometriä, ka-
rabinieerit saapuivat Haagaan kello 
22:00.

Saksalaiset joukot yöpyivät Lep-
pävaaran, Konalan ja Vähä-Huo-
palahden alueella. Saksalaisten 
päällystöä majoittui Albergan kar-
tanoon, Kilon kartanoon ja muihin 
taloihin. Haagaan edenneet joukot 
majoitettiin Grejuksen tilan alueelle 
sekä Haagan alueen yksityistaloi-
hin. Samalla aloitettiin alueen puh-
distus punaisista sekä paikallisen 
suojeluskunnan perustaminen. Yö 
Huopalahdessa oli rauhaton. Yksit-
täistä laukaustenvaihtoa tapahtui 
punaisten ja Haagan asettautunei-
den saksalaisten välillä. Saksalaisten 
esikunta sijoitettiin Huopalahden 
työväenyhdistyksen taloon, John 
Henriksson toimi Haagan suojelus-
kunnan päällikkönä ja asemapaik-
kana valkoisilla oli Haagan poliisi-
asema. Huopalahden työväentalon 
ovi murrettiin auki ja Kuninkaalli-
sen Saksin karabinieerirykmentin 
esikunta sijoitettiin sinne.

Saksalaiset kohtasivat selustassa, 
Vanhan viertotien varrella olevassa 
C. T. Wardin kauppapuutarhan kel-
larista toista sataa henkilöä, jotka 
ilmaisivat rauhantahtonsa valkoista 
lippua heiluttamalla. Heidän jou-
kossaan oli mitä ilmeisimmin sekä 
punaisia ja valkoisia siviilejä. Pian 
ammuttiin kaksi laukausta ja kaksi 
saksalaista sotilasta sai surmansa. 
Ampujat saattoivat olla lähistöllä 

olleita punaisia, ampumisen jälkeen 
heittivät kiväärit pois ja kätkeytyi-
vät joukon sekaan. Muistinvaraiset 
kertomukset kuvaavat, miten sak-
salaisten väitetään ottaneen joka 
kolmannen kellarissa olleen miehen 
ja lyhyen kuulustelun vieneen hei-
dät läheisen suon reunaan ammut-
tavaksi. Teloitettuja oli 45 henkeä. 
Saksalaisten joukkojen sotapäivä-
kirja toteaa päivän tapahtumista 
vain, että ”useaan otteeseen piti pu-
naisten vastarinta murtaa, sillä he 
olivat piiloutuneet kadun varrelle ja 
tekivät tuliylläköitä eteneviä 1. Kaar-
tinulaaneja vastaan.” Erään muiste-
lijan mukaan ”2. eskadroonassa ei 
ollut tappioita, mutta viholliselle, 
jolle armoa ei annettu, aiheutettiin 
huomattavaa vahinkoa”. Seuraava-
na aamuna valkoiset hoitivat ruu-
miit haudattaviksi linnoitustöiden 
maakuoppaan, joka sijaitsee nykyi-
sen Pohjois-Haagan rautatieaseman 
eteläpuolella.

Hyökkäys Helsinkiin
Aamulla 12.4. aloittivat saksalaiset 
varsinaisen hyökkäyksen Helsin-
gin kaupunkiin. Aamulla oli sakea 
sumu, pilvistä ja lämpötila oli 2 as-
tetta. Divisioonan käskyn mukaan 
Helsinkiin hyökkää 1. Kaartinulaa-
nirykmentti, karabinieerirykmentti, 
Jääkäripataljoona 4 ja Osasto Röder, 
johon kuuluivat Jääkäripataljoona 
4:n 1. polkupyöräkomppania, Upsee-
rikaukopartio 3. Kyrassierirykmne-
tin 2. eskadroona, pioneeriräjäytys-
partio, puhelinpartio, radioasema, 
2. Vuoritykistön 7. patteri. Hyökkä-
ystä tuki 2. Vuoritykistöosaston 8. 
ja 12. patterit. Prikaati oli valmiina 
kello 4:30. Kolonnan kärjessä oli 1. 
Kaartinulaanirykmentti. Jääkäri-
pataljoona oli koottuna Talin alu-
eelle. Kyrassieeripartiot lähetettiin 
tutkimaan päätien varressa olevia 
kukkuloita. Tiedustelijat ilmoittivat 
kello 5:00 että edessä olevat kallio-
mäet olivat vihollisista vapaat. Yksi 
3. Jääkäripataljoonan komppania lä-
hettiin sivustavarmistukseksi Munk-
kiniemeen.

Kärki lähti etenemään päätietä 
pitkin, 2. eskadroonan luutnantti 
von Versenin johtama sivustapartio 
tien oikealla puolella ja kersantti 

Hyökkäys 
Helsinkiin

Helsingin valloitus 1918 osa 3

Saksalaiset joukot 
yöpyivät Leppävaa-
ran, Konalan ja Vähä-
Huopalahden alueella. 
Saksalaisten päällys-
töä majoittui Alber-
gan kartanoon, Kilon 
kartanoon ja muihin 
taloihin. 
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Saksalaisia joukkoja Huopalahden tykistövarikolla, josta saksalaiset saivat runsaan sotasaaliin. Kuva lienee otettu linnoitus 

numero XXIV:n alueelta, joka sijaitsee nykyisen Sentnerinkujan päässä olevalla metsäalueella.

Huopalahden, Ruskeasuon ja Meilahden alueen kartta vuodelta 1915. Reijola eli Grejus on kartan vasemmassa yläkulmassa. 

Keskellä kulkeva tie seuraa pääosin tämän päivän Koroistentien ja Mannerheimintien linjausta.
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Paulin johtama partio vasemmal-
la puolella. Kello 5:45 esikunta sai 
tiedon, että Grejuksen (Reijolan) 
kaakkoispuolella olevat kallioiset 
kukkulat olivat miehitetyt (likimain 
nykyinen Tenholantie – Tilkan seu-
tu). Vihollisen määrää ei pystytty 
sumun takia arvioimaan. Kaartinu-
laanit saivat hyökkäyskäskyn, mui-
den joukkojen piti seurata maantiel-
lä. (Hyökkäysreitti seurasi likimain 
nykyistä Koroistentietä.) Kello 8:00 
Jääkäripataljoona 4:n kärkikomp-
pania, 4. komppania saa käskyn 
hyökätä Ilmalan leija-asemalle, joka 
sijaitsi korkealla kallioisella mäen-
harjanteella.

Kovien taisteluiden jälkeen saksa-
laiset saivat vallattua Tilkan seudul-
la olevat kukkulat kello 9:00. Maan-
tiellä jyräsi edestakaisin punaisten 
panssariauto, mutta se ajettiin pa-
kosalle vahvan konekivääritulen ja 
vuoritykin suorasuuntausammun-
nalla. Seuraavaksi joukot pääsivät 
etenemään noin 500 metriä, kun 
vastaan tuli jälleen punaisten vah-
vat asemat. (nykyisin Pihlajatien ja 
Mannerheimintien risteys sekä Leh-
tikuusentie) Kuten eräs saksalainen 
myöhemmin muisteli, "yritys järkyt-
tää noissa asemissa oleva vihollinen 
tykkitulella ei onnistunut, koska 
kaikki havaintojenteko kävi aivan 
mahdottomaksi sumealla säällä ja 
vaikeassa metsä- ja kalliomaastossa. 
Siksipä täytyi molempien eskadroo-
nan matkassa olevien konekiväärien 
tyytyä pitämään vihollista aloillaan, 
sillä aikaa kun eskadroona ponnis-
teli suunnattomien vaikeuksien val-
litessa puron yli maantiepenkereelle 
asti". Kello 9:45 nämäkin asemat 

saatiin vallattua. Kello 10:00 ilmoitti 
majuri Halling, 1. Kaartinulaaniryk-
mentin komentaja, että hänen hyök-
käysryhmityksensä vasen sivusta 
on uhattuna Pasilan taholta, jonne 
vihollinen saa apujoukkoja. Vasem-
malle sivustalle lähetettiin karabi-
nieerien ratsumestari Albrecht von 
der Bussche-Streithorstin johtama 
3. eskadroona sekä ratsumestari 
Walter von Ehrenkrookin johtama 4. 
eskadroona, molemmissa oli vahvis-
tuksena kaksi konekivääriä.

Koska 4. jääkärikomppanian ete-
neminen Pasilan suuntaan oli vaival-
loista, prikaatinkomentaja käski kel-
lo 12:00 Osasto Röderin tukemaan 
hyökkäystä. Kovien lähitaisteluiden 
jälkeen kello 13:00 von der Bussche 
saattoi ilmoittaa puhelimitse Tie-
donantojoukkueen rakentamaa kaa-
pelilinjaa pitkin, että Pasilan asema 
oli vallattu ja että vihollinen oli pa-
ennut työläiskaupunginosiin. Jäljel-
lä oli ratkaiseva eteneminen Helsin-
gin keskustaan. Taistelut muuttuivat 
kaupungin keskustan alueella seka-
viksi katutaisteluiksi. 
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Haagalainen taiteilija Alexander 

Federley maalasi kuvasarjan Vähä-

Huopalahteen ja Haagaan majoittuneis-

ta saksalaisista sotilaista. Kuva esittää 

lepohetkeä Reijolan eli Grejuksen tilalla 

12.4.1918.

Saksalaiset joukot poseeraamassa propagandatarkoituksiin. Valokuva on yksittäinen kuva fi lminpätkästä, joka on kuvattu Haaganpuron ja Haagaan kulkeneen raitiolinjan 

maastossa. Hyvin usein kuvassa väitetään virheellisesti olevan rautatie. Katukyltti, jossa lukee Ladugården viittaa vanhan Haagan Latokartanontiehen, joka tänään on 

nimeltään Vespertie.

Kuva Reijolan talon mailta Ruskeasuolle päin. Kuvassa näkyvää tietä pitkin saksalaiset marssivat kohti Helsinkiä. Kuvan 

paikalla on tänä päivänä Mannerheimintien ja Hämeenlinnantien, Hakamäentien ja Vihdintien risteys. Kuvassa näkyvä silta on 

edelleen paikallaan.

Kuva Mannerheimintie 166 kohdalta Koroistentien suuntaan. Näillä kallioilla oli punakaartin ensimmäiset asemat, joissa he 

puolustautuivat eteneviä saksalaisia vastaan aamulla 12. huhtikuuta 1918. Alapuolella kulkee Mannerheimintie, jota rakennet-

taessa suuri osa kalliota louhittiin pois.

Punakaartin toinen puolustusasema 12. huhtikuuta 1918 oli nykyisen Lehtikuu-

sentien ja Pihlajatien välisellä kalliolla. Kuvassa vasemmalla alkaa Ratsastie. 

Ratsastien jonka paikalla vapaussodan aikaan kulki pieni puro, joka näky vuoden 

1915 kartassa.


