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Tapahtui helmikuusta joulukuuhun 1918

Lähtökohta: Kun kaksi niinkin suurta laivaa kuin Venäjän 

tsaarinvalta ja Saksan keisarikunta upposi, siitä syntyvät 

pyörteet olivat aikamoiset

Joulukuun 6. päivänä 1917 itsenäiseksi julistautuneen 

Suomen tulevaisuus oli erittäin epävarma

Tilanne ratkesi lopullisesti vasta 17. heinäkuuta 1919, kun

valtionhoitaja Gustaf Mannerheim allekirjoitti tasavaltalaisen 

hallitusmuodon

Vuosina 1917-1919 Suomelle oli tarjolla vähintään seitsemän 

eri tulevaisuusskenaariota 



Teema: Saksalaisen Itämeren divisioonan interventio 

Suomeen huhtikuussa 1918 valkoisten avuksi, punaisten 

selustaan

Merkittävä osuus siinä, että sisällissota päättyi toukokuun 

alussa 1918 valkoisten voittoon 
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Interventio numeroina:

Miehistö: 

• Ahvenanmaalle 4.3. maihin noussut pataljoona käsitti noin 

1 000 miestä

• Kenraalimajuri Rüdiger von der Goltzin komentama 

pääjoukko, noin 12 000 miestä nousi maihin Hangossa 3.4.

• Loviisassa 7.-13.4. maihin noussut osasto Brandenstein, 

käsitti noin 3 000 miestä

Aluksia: 171

Oli suuria kuljetusalaivoja miehistöä varten, miinanetsijöitä ja -raivaajia 

ja kymmenittäin muita aluksia juomaveden, hiilen, polttoöljyn, 

bensiinin, elintarpeiden ja hevosten rehun kuljettamista varten. 



Hevosia: noin 4 000

Lehmiä: 84



Café Liebesgabe
Tammisaaressa

Kahvihetki Hangon-
Karjaan radalla



Helsinki 12.-13.4.1918 – voitonparaati 14.4.

Lahti 20.4.

Hyvinkää – Riihimäki – Hämeenlinna 21.4.-26.4.

Valkoisten voitonparaati Helsingissä 16.5.



Miksi saksalaiset tulivat Suomeen?

Eivät suinkaan auttaakseen Suomen valkoisia 

punakapinan kukistamisessa vaan estääkseen 

ympärysvaltoja muodostamaan uutta rintamaa 

Muurmannin rannikolta käsin

Vaikka Suomessa ei olisi puhjennut kapinaa, olisivat 

saksalaiset joka tapauksessa tulleet, eivätkä he olisi 

lähteneet, ellei sotaonni länsirintamalla olisi kääntynyt 

loppukesällä 1918 saksalaisten tappioksi

Saksalaiset halusivat rakentaa Suomen armeijasta 

itselleen apuarmeijan (työnimi ”Pohjolan teräsnyrkki”)

Suomen hallituksen kanssa maaliskuun alussa 1918 

tehdyillä sopimuksilla saksalaiset saivat kontrolliinsa 

Suomen ulkomaankaupan ja alkoivat inventoida 

maamme metsä-, malmi- ja vesivoimavaroja



Kun Suomi lisäksi vielä lokakuussa 1918 valitsi 

kuninkaakseen saksalaisen prinssin Friedrich Karl von 

Hessenin, Suomesta oli käytännössä tullut poliittisesti 

Saksan protektoraatti ja taloudellisesti sen siirtomaa

Ympärysvaltojen  voitto maailmansodassa esti tämän 

skenaarion toteutumisen

Voidaan sanoa, että valkoinen Suomi pelastui ensin 

Saksan avulla ja koko Suomi lopulta Saksan avulta

Miksi Suomen poliittinen johto luovutti maansa Saksan 

haltuun?

Kolme syytä: usko Saksan varmaan voittoon, ’ryssän’ 

pelko ja haave Suur-Suomesta Saksan tuella


