
Leppävaaran taistelu 
11.4.1918

Thorstorp 11.4.2018
Konsta Nikkanen EKM



Itämeren divisioonan eteneminen 3.-10.4.1918

3.4. maihinnousu Hankoon

Etujoukko, Tammisaaren sillan 
taistelu 3.4.

Hamiltonin etujoukko 
Karjaalla 5.-6.4.

Röderin tiedusteluosasto 
oikaisee Fagervikiin 6.4.

Inkoo
Etujoukko 8.4.
Pääjoukko 9.4.

Kirkkonummi 
Etujoukko 9.4.
Pääjoukko 10.4.

Röder Espoon asemalla 10.4.

Hamilton Nummelaan

Wolf ja Hamilton Lohjalle 8.4.

Wolf liittyy 
pääjoukkoon 9.4.

4.4. laivojen purkua, 
5.4. pääjoukko Tammisaareen

Pääjoukko lähtee 
Karjaalta 8.4.

Thesleff Kemiöön 5.4.
Schenckin jääkärit perässä 
10.4.



Saksalaiset Espooseen 10.4.1918

Von der Goltz yöpyy 
Hvitträskissä 10.-11.4.

Pääjoukko saapuu illalla 
Espoon rajalle ja majoittuu 
välille Jorvas-Kauklahti

Tiedusteluosasto 
taistelee aamupäivällä 
Espoon asemalla

Tiedusteluosasto kohtaa 
panssarijunan iltapäivällä 
Tuomarilan seudulla

Tiedusteluosasto etenee kahtena 
kolonnana:
Röderin polkupyöräjääkärit maantietä 
pitkin
Merzin karabinieerit junarataa pitkin

Tiedusteluosasto karkottaa 
panssarijunan Kilon 
asemalla klo 18.00 aikaan 



”Skytteskeden drages ut öster
och väster om Kilo station. Invid
vägskälet där centralen är
belägen placeras tvenne
fältkanoner och våra kulsprutor
[…] Pansartåget rullar in på
stationen […] Allt och alla ge
eld, tåget viker sakta mot staden, 
söndertrasat och i ett bedrövligt
skick.”

Ivar Ståhle

”Kilon asemalla granaatti 
otti veturiin ja piti palata 
Helsinkiin josta samana 
yönä Riihimäelle, jossa juna 
korjattiin yhdessä päivässä.”

Jarrumies Sulo Laine

Kuva: Punaisten panssarijuna no 1:n miehistöä. Helsinki. Ateljeekuva. 

Kansan arkisto, 1918. Kansalaissodan kuvia.

Panssarijuna, ympärillä valkokaartilaisia
Elfelt Kgl. Hoffotograf, 1918. Museovirasto

Kilon asema 
10.4.1918
Klo 18.00



Punaisten 
puolustusasemat



11.4.1918

Klo 5.00 

Pääjoukko
liikkeelle

Kuva teoksesta Suomen Vapaussota VII, 1922



Klo 10.00

Saksalaisten 
ryhmittyminen

Röder

Merz

S.karab.
rykm.

1.Ulaani-
rykm.

Vuoristo-
tykistö

Pääjoukko 
saapumassa

Punaisten etuasema 
(Thorstorp) tulittaa 
saksalaisten 
tiedustelijoita





Klo 13.00

Tunnusteleva 
hyökkäys

4. jääkäripataljoona

Pää-
joukko

Etu-
joukko

Saksalaisten 
etujoukon kevyt 
tykistö tulittaa 
punaisten asemia

Raskas 
tykistö

Jääkäripataljoona määrätään 
koukkaamaan Linuddin
kautta (ei toteudu)



Neuvottelut klo 13.30Kuva teoksesta Helsingin valtaus, 1938



Klo 16.00

Hyökkäys alkaaRaskas 
tykistö

3.Res.jääkäri-
pataljoona 4.Jääkäripataljoona

Kyrassierit, 
soittokunta

Punaisten 
pääasema 
perääntyy 
Orolanmäelle

Ulaanit ovat 
miehittäneet 
Thorstorpin
etuaseman 
tulitauon 
aikana

Ruusutorpan 
asema tulittaa?



Klo 17.00

Taistelu ratkeaa
4.Jääkäripataljoona

Punaisten 
viimeinen 
vastarinta 
Orolanmäellä

Tarvon silta palaa



Klo 20.00

Eteneminen 
pysähtyy

Karttapohja: Helsingin kaupunki
Kuva: Museovirasto



Taistelun jälkeen

Hitaasti ja askel askeleelta menimme 
eteenpäin Kilon ohi, juoksuhaudoille asti 
Albergan kestikievarin luokse. Kaakossa näkyi 
palava silta, kauempana Helsingin himmeät 
valot. Samaan aikaan yö oli jo tullut, ja koska 
täällä lumi oli jo sulanut ja paljastanut 
harmaan maantien, tuntui päällemme 
laskeutunut Egyptin pimeys sitäkin 
epämiellyttävämmältä.

Saatuaan käskyn “Komppaniat yöpyvät 
Konalassa” tiedustelijat levittivät karttansa 
kuivaan kohtaan tielle ja taskulampun valossa 
yrittivät löytää tämän tarunomaisen Konalan 
paikkakunnan. Tuntemattomassa maassa 
harhaillen saavutimme kukkulaketjun, jonka 
päällä oli huviloita. Koputimme siellä täällä 
ovelle, mutta kukaan ei tullut avaamaan. 

Walter Repetzky, 3. reservinjääkäripataljoona

Silloin mentiin kellariin öljytuikun kanssa 
ja käytiin välillä aina raitista ilmaa 
hengittämässä ulkona. Kun ilma loppu 
siellä perunakellarissa ja sitten kun tultiin 
ulos, niin kuulu vaan se rattaitten rapina, 
kun näitä meni tuossa alhaalla tätä niin 
sanottua Vanhaa Turuntietä, koska ne veti 
niitä kuormastojaan ja mitä niitä oli. 
Hevosillahan ne silloin kulki koko yön ja 
ammuntaa kuulu sitten tuolta aseman 
seudulta ja sitten jälkeen saatiin vähitellen 
tietoja, mitä siellä oli tapahtunut. Siellä 
oli muun muassa täältä asemalta 
Leppävaarastakin. Palmun isä ja vanhin 
poika kaatuivat siellä ja tää Palmun täti 
oli semmonen ronski täti, niin kävi 
hakemassa sen miehensä ja poikansa sieltä 
ja hautasi.

Sylvia R. 



Taistelun uhrit

Lähde: Suomen sotasurmat 1914-
1922





”…de meddelade oss att
han hade tagit sitt eget liv, 
att han blivit plötslig
mycket nervös och trodde
att han inte mera skulle
orka hem och träffa sina
egna och han begrovs i 
närheten av den plats där
han hade skjutit sig.”


