1910-LUKU
Ensimmäisen maailmansodan sytykkeenä oli Itävalta-Unkarin arkkiherttuan
murha Sarajevossa kesäkuussa 1914, ja muutaman viikon kuluttua Eurooppa
oli siihen astisen historiansa tuhoisimman tapahtumaketjun näyttämönä.
Vuosikymmenen loppuun tultaessa Euroopan kartta oli muuttunut oleellisesti,
useita uusia valtioita oli itsenäistynyt, miljoonia ihmisiä kuollut ja
Suomessakin käyty sisällissota, jonka verinen jälkinäytös tapahtui Lahdessa.

EUROOPPALAINEN MAAILMANSOTA
Kun maailmansota syttyi, ajateltiin yleisesti, että sodasta tulisi lyhyt. Euroopan
valtiot olivat erimielisyyksistään huolimatta taloudellisesti toisistaan niin
riippuvaisia, ettei kellään ollut järkevästi ajatellen mahdollisuuksia pitkään
sotaan. Sodan alkaessa talous takeltelikin, mutta pienen hetken jälkeen sotaa
käyvät maat alkoivat ostaa entistä enemmän tarvikkeita ja raaka-aineita.
Suomikin hyötyi hetkellisesti, sillä Venäjän markkinat vetivät lähes kaikkea,
mitä viemään kyettiin.
Suomi ei ollut mukana täysimittaisessa sodassa, mutta maassa olivat
voimassa Venäjän sotalait. Vuoteen 1917 tultaessa levisivät yhteiskunnalliset
levottomuudet Venäjältä Suomeen. Tsaari kukistui helmikuun

vallankumouksessa ja Venäjä irtautui maailmansodasta. Venäläinen
varusväki syyllistyi Lahdessakin ryöstelyihin, mikä entisestään lisäsi
epävarmuutta.

SUOMI AJAUTUU KOHTI SISÄLLISSOTAA
Lahden Työväen Järjestyskaarti perustettiin syyskesällä 1917 Selänmäen
(nyk. Radiomäki) työväentalolla pidetyssä kokouksessa. Syksyyn tultaessa
järjestyskaartit eri puolilla Suomea alkoivat hankkia aseita. Myös Lahdessa
käytiin ajoittain kovaakin keskustelua aseiden hankkimisesta ja sitä kautta
järjestyskaartin muuttamisesta punakaartiksi. Lopulta kovemman linjan
kannattajat voittivat ja Lahden punakaarti syntyi loppuvuonna 1917.
Loppukesällä 1917 Lahteen syntyi myös Suojeluskunta. Heinäkuussa
urheilumiehenä tunnetuksi tullut Lauri ”Tahko” Pihkala kävi agitaatiomatkalla,
ja elokuussa pidettiin Kärpäsenmäen raviradalla kokous, jossa perustettiin
Lahden vapaaehtoinen järjestyskunta. Ensi vaiheessa Lahden molemmat
kaartit olivat järjestysjoukkoja, joita vaivasi puute aseista.
Marraskuun 1917 lopussa tilanne Suomessa ja Lahdessakin kiristyi
äärimmilleen, kun maassa puhkesi suurlakko, jonka aikana punakaartit ottivat
vallan Etelä-Suomen asutuskeskuksissa. Lahdessakin kaartilaiset miehittivät
postin, puhelinkeskuksen ja poliisiaseman. Suurlakko päättyi kestettyään vain
viikon, mutta sen jälkeen sekä punakaartit että suojeluskunnat aktivoivat
aseiden hankintaansa. Maan itsenäistyminen 6.12. tuntui pieneltä
ilmoitusasialta kuohuvassa yhteiskunnassa.

SOTA 1918
Sisällissota syttyi tammikuun 27.päivänä yhtä aikaa punakaartien
vallankumouksella Etelä-Suomessa ja Suojeluskuntien toimeenpanemalla
venäläisten varuskuntien tyhjentämisellä Pohjois-Suomessa. Tapahtumat
laajenivat kaartien keskinäiseksi sodaksi, jossa punaiset saivat apua
Venäjältä ja valkoiset Saksasta. Lahti kuului punaiseen Suomeen ja välttyi
sodan alkuvaiheessa taisteluilta.
Huhtikuuhun tultaessa oli selvää, että punakaartien alulle panema
vallankumous ei tule onnistumaan, vaan sota tulee päättymään valkoisten
voittoon. Alkoi punakaartilaisten ja heihin liittyneiden siviilien joukkopako kohti
itää, Venäjää. Samaan aikaan olivat saksalaiset nousseet maihin Hangossa

ja Loviisassa, ja heidän tehtäväksi annettiin punaisten pakotien
katkaiseminen Lahdessa.
Saksalaiset valloittivat Lahden punaisilta päivän kestäneiden ankarien
taistelujen jälkeen 20.4. Sen jälkeen alkoivat punaisten vimmatut
vastahyökkäykset. Lännestä tuli jatkuvasti lisää punakaartilaisia, jotka eivät
päässeet kaupungin läpi, vaan jumiutuivat Salpausselän harjulle, nykyisen
Urheilukeskuksen maastoon. Taistelu Lahden hallinnasta kävi erittäin kovana
yli viikon ajan ja kaupungin keskusta oli punaisten ankaran tykkitulen
kohteena. Saksalaiset aloittivat punaisten saarrostusoperaation ja
vastahyökkäyksen vapun aattona. Vapun päivänä punaisten taistelutahto
romahti ja joukkoantautumiset alkoivat.

LAHDEN SOTAVANKILEIRI
Arviolta 20 000 – 30 000 punakaartilaista ja siviiliä koottiin aluksi Lahden
kartanon eli Fellmanin pelloille sekä eri teollisuuslaitoksiin keskustassa. Noin
viikon kuluttua alettiin naisia ja lapsia vapauttaa ja vangeiksi jäävät siirrettiin
Hennalan varuskunnan rakennuksiin, jotka olivat jääneet tyhjiksi venäläisen
varusväen jäljiltä. Pääosa lahtelaisista punakaartilaisista jäi vangeiksi
Kymenlaaksossa ja valtaosa Hennalan vangeista oli länsisuomalaisia
kaartilaisia. Hennalan vartijoina oli aluksi pahamaineisen Hans Kalmin
johtaman joukko-osaston miehiä Keski-Suomesta, mutta myöhemmin myös
lahtelaisia.
Hennalan vankileiri oli toiminnassa vuoden 1919 loppuun saakka. Kesällä
1918 leirillä oli noin 10 000 vankia. Vapautusten, teloitusten ja siirtojen myötä
vankimäärä väheni, kunnes marraskuussa 1919 leirin lopettaessa
toimintansa, vankeja oli enää alle sata.

Hannu Takala

FAKTA: KAARTIT SYNTYVÄT
-Punakaartit ja suojeluskunnat syntyivät Suomessa ensimmäisen kerran vuoden
1905 suurlakon aikana.
-Kaartit perustettiin uudelleen syksyllä 1917 levottomuuksien pelossa.
-Molemmat puolet alkoivat aseistautua vuodenvaihteessa 1917–1918.
-Punakaartin Lahden rykmenttiin kuului noin 4000 miestä ja naista.
-Lahden piirin Suojeluskuntaan kuului noin 1000 miestä.
	
  

KAINALOJUTTU
SOTATALOUS
Sodan alettua ryhdyttiin Pietarin turvaksi rakentamaan valtaisaa
maalinnoitteiden ketjua etenkin Helsingin seudulle, mutta linnoituslaitteita
tehtiin lähes koko Suomeen Lappia lukuun ottamatta. Rakennushanke työllisti
noin 100 000 suomalaista.
Sodan aiheuttama taloudellinen nousu tuntui Lahdessakin. Muiden muassa
Rautateollisuus myi Venäjälle sotatarviketilauksina ammussorveja ja
kenttäkeittiöitä – työntekijämäärä liki kaksinkertaistui sodan aikana. Toisaalta
puuteollisuus ajautui koko maassa vaikeuksiin ja Lahdessakin Tornatorin
lankarullatehdas joutui ongelmiin, kun vienti Venäjälle loppui.

