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Kansalla ei ole tulevaisuutta,
ellei se osaa kunnioittaa menneisyyttään

Suomen sodasta oli ehtinyt kulua yli sata vuotta ennen kuin
Kuopiossa alettiin keskustella siitä, ettei tästä Savon läpi vyöryneestä sotatapahtumasta ollut yhtään muistomerkkiä Kuopion
seudulla. Iisalmen Koljonvirran taistelu oli saanut muistomerkkinsä jo vuonna 1885. Muut muistomerkit ilmestyivät vasta Suomen
itsenäistyttyä, kun omaa, kansallista historiaa haluttiin korostaa.
Itäiseen Suomeen pystytettiin Porrassalmen taistelun muistopatsas Mikkeliin vuonna 1923 ja Tohmajärvelle saatiin Lahdensillan
taistelun muistomerkki 1928.

Kuopion tyttölyseon rehtori Edvard
Vaarama, joka toimi Kuopion Isänmaallisen Seuran puheenjohtajana
vv. 1927-1938, oli muistomerkkihankkeen isä. Vaarama oli Kuopion
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja
kansanedustaja vv. 1933-1938. Hänen
kuoltuaan v. 1938 muistosanoissa lausutaan: Hän pystytti Toivalan patsaan.
Kuva: Kuopion museo.
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Samana vuonna, 1928, Kuopion Isänmaallisessa Seurassa virisi
keskustelu Suomen sodan muiston kunnioittamisesta jollakin tavoin, sillä sodan 125-vuotisjuhlavuosi lähestyi. Seuran puheenjohtaja Edvard Vaarama katsoi, että oli häpeällistä, ettei Kuopiossa
ollut muistettu mitenkään sotatapahtumia täällä eikä tiedostettu
sodan merkitystä Suomelle. Asia oli nyt viimeistään korjattava.
Hänen johtoajatuksensa oli: Kansalla ei ole tulevaisuutta, ellei se osaa
kunnioittaa menneisyyttään.
Näin laaja hanke edellytti tukea myös muilta tahoilta ja Kuopion
Isänmaallinen Seura kutsui vuonna 1932 kokoon laajemman
muistomerkkitoimikunnan patsaiden saamiseksi Jynkkään ja Toivalaan, joissa oli käyty merkittäviä viivytystaisteluja. Toimikuntaan
tulivat Pohjois-Savon Rykmentin edustajiksi komentaja, eversti
Hannes Olkkonen ja kapteeni Einar Hämäläinen. Kuopion Suojeluskuntapiirin edustajina olivat piiripäällikkö, ev. luutn. Pietari Autti ja valistusohjaaja, luutn. Reino Merimaa. Isänmaallisesta Seurasta mukana olivat puheenjohtaja Edvard Vaarama ja tarkastaja
Emil Tolonen. Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto ei kutsusta
huolimatta tullut mukaan. Toimikunnan kokoonkutsujana toimi
apteekkari Kalervo Killinen Isänmaallisesta Seurasta.
Seura päätti perustaa erityisen muistomerkkirahaston taistelumuistomerkkien saamiseksi. Hankkeesta kerrottiin sanomalehdissä ja siihen toivottiin tukea. Suurimmat lahjoitukset saatiin
Kansallis-Osake-Pankin Kuopion konttorilta, Kuopion säästöpankilta ja Kuopion matkailijayhdistykseltä. Liikkeellä oli myös
keräyslistoja, mutta niillä ei rahastoa sanottavasti kartutettu. Oppikoululaisetkin kantoivat kortensa kekoon järjestämällä juhlatilaisuuksia, joiden tuotto annettiin rahastoon. Vuonna 1930 lyseon
ja tyttölyseon yhteinen juhla tuotti 764,60 mk ja yhteiskoulun juhla 765 mk. Isänmaallinen Seura järjesti itsekin iltamat rahaston
kartuttamiseksi, mutta sen tuotto oli perin vaatimaton. Seuran
puuhamiehet, puheenjohtaja Vaarama ja sihteeri Väinö Karvinen,
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kävivät esitelmöimässä ja kirjoittivat hankkeen merkityksestä
sanomalehtiin.
Jynkän taistelun 125-vuotispäivänä 15.3.1933 päätettiin toimeenpanna yleinen juhla patsasrahaston kartuttamiseksi. Pääsymaksua
perittiin 10 mk, lapsilta 3 mk. Ohjelma muodostui seuraavanlaiseksi: alkajaisiksi soitti Pohjois-Savon rykmentin soittokunta, sitten seurasi avauspuheenvuoro, Suojeluskunnan laulajien esitys,
Väinö Karvisen esitelmä, laulutrio, tyttölyseolaisen Martta Hyvärisen lausuntaesitys ja lopuksi yhteisesti laulettu Savolaisen laulu.
Vuoden 1933 alussa rahastoon oli kertynyt varoja noin 7550 mk.
Se ei vielä riittänyt, jos patsas aiottiin saada toteutettua jo samana
vuonna. Seura kääntyi Kuopion kaupungin ja Kuopion maalaiskunnan valtuustojen puoleen, joilta löytyikin tukea. Kuopion valtuusto lupasi käyttövaroistaan 5000 mk ja maalaiskunta myönsi
1000 mk nimenomaan Jynkän muistomerkin aikaan saamiseksi.
Toteuttamisella on kiire, mutta tavoitteena oli vielä tuolloinkin saada vaatimattomat muistomerkit sekä Toivalaan että Jynkkään.
Muistomerkkitoimikunta oli käynyt Jynkässä ja Toivalassa katsomassa patsaille sopivaa paikkaa. Jynkässä parhaaksi paikaksi
arvioitiin Petosen lammen luona oleva alue, jonka omisti maanviljelijä Aug. Jalkanen. Jalkanen olikin valmis sen luovuttamaan
tähän tarkoitukseen. Toivalan muistopatsaan paikka ratkesi, kun agronomi Nicke Thomé toimitti Isänmaalliselle Seuralle
22.11.1932 lahjakirjan, jossa hän luovutti 375 neliömetrin alueen
Siilinjärven Hakkaralan kylästä muistomerkkiä varten. Maanmittausinsinööri Schoeder lupautui toimittamaan maa-alueiden erotuksen maksutta. Palstan jakotilaisuudessa Thomé myönsi vielä
jonkin verran lisämaata lahjoituspalstaan.
Kun molempia muistomerkkejä varten oli varattu paikat ja rahoitusta arveltiin saatavan riittävästi, uskallettiin pyytää suunnitelmia
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patsaiksi. Ehdotuksia pyydettiin Kuopiossa vaikuttaneilta arkkitehdeiltä Väinämö Killinen, Erkki Pakkala ja Eino Pitkänen. Killiseltä ja Pitkäseltä saatiinkin luonnokset muistomerkiksi vuoden
1932 lopulla. Eino Pitkänen kuvaili graniittista Toivalan muistomerkkiehdotustaan seuraavasti: ”Toivalan muistomerkin yläosaan
asetetaan 4 kpl. putkia, joiden päähän tehdään lehtikullalla päällystetyt liekit. Näin patsas saa tarvittavan korkeuden tulematta silti
hinnaltaan kalliiksi.” Luonnoksesta ei ole löytynyt kuvaa.
Myös Väinämö Killinen selittää ehdotuksiaan kirjallisesti. Toivalan
muistomerkkiluonnoksessa oli pääasiallisesti käytetty karkeaksi
louhittua kiveä ja ”näkö saadaan aikaan suurilla mittasuhteilla. Mutta
tällaisilla vapaassa luonnossa seisovilla patsailla tulee mielestäni ollakin
kokoa niin että ne maantiellä ohikulkevien silmiin pistävät jykevillä muodoillaan.” Hänen mielestään tämänlaatuisen patsaan tuli olla kyllin
suuri eikä sitä kustannusten takia pitäisi kutistaa.
Ehkä tämä mielipide sai toimikunnan luopumaan ajatuksesta
hankkia kaksi vaatimatonta patsasta. Sen sijaan päätettiinkin pystyttää ensin vain Toivalan muistomerkki ja siirtää Jynkän taistelun
muistomerkin hankkiminen myöhempään ajankohtaan. Jynkän
taistelijat saivat odottaa muistomerkkiään kauan, aina vuoteen
1992 saakka. Jynkän muistomerkin suunnitteli Pauli Saastamoinen ja sen pystyttivät Kuopion sotaveteraanit.
Saaduista luonnoksista toteutettavaksi valittiin Väinämö Killisen
ehdotus. Tavoitteena oli paljastaa muistomerkki Toivalan taistelujen 125-vuotisjuhlavuotena 1933, joten töihin oli ryhdyttävä välittömästi. Maaliskuun 30. päivän Savossa kerrottiin, että Kuopion
maalaiskunnan suojeluskunta aloittaisi Työt Toivalassa seuraavana aamuna klo 9.00 ja mahdollisimman monen suojeluskuntalaisen toivottiin osallistuvan tähän työhön. ”Siis lapiot mukaan ja
huomenna klo 9 Virtasalmen rantatörmälle.” Työ oli aluksi soran ja
kivien kuljettamista paikalle, joten sitä voitiin hyvin tehdä talkoilla.
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Väinämö Killinen vuonna 1908
19-vuotiaana. Arkkitehti Väinämö Killinen oli Kuopion kuuromykkäin koulun
rehtorin, Kuopion Isänmaallisen Seuran
ensimmäisen sihteerin Kustaa Killisen
nuorin poika. Kuva: Kuopion museo.

Töitä johtivat rakennusmestari Heikki Kokkonen ja paikallispäällikkö Lahti. Talkootyöllä oli pystyttämisessä suuri merkitys. Väinämö
Killinen arveli sopivia kiviä löytyvän paikan ympäristöstä, Jokiharjulta, mutta kivien muovailu ja muuraus vaatisivat kyllä työtä. Hänen
mielestään huolellinen kiven valinta ja muuraus antaisi patsaalle
tarvittavaa jykevyyttä. Käsiteltyä kivipintaa tulisi olemaan vain patsaan pannassa, johon tuli kirjoitusta, sekä kulmakivet ja kivipallot,
jotka voitaisiin valaa tekograniitista. Nelisivuinen, noin 5,8 metriä
korkea patsas koottiin 250 suurikokoisesta kivestä, jotka muurattiin yhteen. Sisus täytettiin pienemmillä kivillä ja laastilla.
Patsaan sivut olivat 2 metriä leveitä.
Ehkä tällä koruttomalla, suurista kivistä kootulla paadella haluttiin
kuvata puolustusjoukkoa ja korostaa sen vankkumattomuutta. Toivalan taistelujen muistomerkkiä alettiin yleisesti kutsua Sandelsin
patsaaksi prikaatin komentajan, eversti Johan August Sandelsin
mukaan. Se saatiin aikaan yhteisellä tahdolla, monen yksittäisen
henkilön sitkeällä valmistelulla ja talkootöillä.
11

12

Kuopion syksyn 1933 suurtapahtuma

Syyskuun 24. päivänä 1933 muistomerkki seisoi Toivalassa Virtasalmen törmällä valmiina paljastettavaksi. Kuopiolaiset heräsivät
kirkonkellojen soittoon klo 7. Kelloja soitettiin puoli tuntia ja samaan aikaan alkoi Suomen lippuja kohota salkoihin kaikkialla kaupungissa. Oli Toivalan taistelujen muistomerkin paljastuspäivä,
yleinen juhlapäivä. Kuopio saisi vihdoinkin oman Suomen sodan
muistomerkkinsä.
Katkeamaton virta ihmisiä matkasi aurinkoisessa, vielä kesäisen
lämpimässä säässä kaupungista pohjoiseen Toivalan suuntaan.
Liikkeellä oltiin jalan, polkupyörillä, henkilö- ja kuorma-autoilla,
veneillä ja laivalla. Puijonkadun pysäkiltä lähti erikoisjuna, joka
kuljetti juhlapaikalle puolitoistatuhatta henkeä, kaikki halukkaat
eivät edes mahtuneet mukaan. Puolenpäivän aikaan Toivalaan oli
kokoontunut noin 4000-päinen juhlijajoukko.
Juhlallisuuksien piti alkaa klo 11.30, mutta liikennevaikeuksien
vuoksi juhlajuna pääsi lähtemään Kuopiosta vasta klo 11.35 ja
juhlien alkamista siirrettiin klo 12.30:een.
Maantieltä nousi patsaalle leveät graniittiset portaat. Tienpuoleisella sivustalla on yksinkertainen, kullattu teksti Vuoden
1808 Toivalan sankarien muistolle. Juhlapäivän kunniaksi, jalustan
lipputangoissa liehuivat Suomen ja Ruotsin liput sekä Kuopion
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Muistomerkki kohosi
noin 200 m Virtasalmen pohjoisrannasta,
maantien vasemmanpuoleisella rinteellä Kallansilloilta päin katsoen,
lähellä rautatieylikäytävää. Kutsuvieraille oli
varattu paikka patsaan
pohjoisenpuoleiselle
sivustalle, muu yleisö seisoi tien toisella
puolella rinteellä, jonne patsas näkyi hyvin.
Kuva: Kuopion museo.

Suojeluskunnan ja Pohjois-Savon Rykmentin liput. Muistomerkin
ympärille olivat ryhmittyneet kaikkien Kuopion Suojeluskuntapiirin suojeluskuntien lippuvartiot, vain Tervo puuttui. Ympärille
olivat ryhmittyneet myös Pohjois-Savon Rykmentin ja Kuopion
Suojeluskunnan kunniakomppaniat, rintamamiehet ja lotat lippuineen sekä oppikoulujen toverikuntien lippuvartiot.
		
Kapteeni Kukkonen ilmoitti joukot Suojeluskunnan ylipäällikölle,
kenraali Lauri Malmbergille. Juhlallisuudet alkoivat kenttäjumalanpalveluksella. Kun oli yhteisesti laulettu virsi Oi Herra siunaa
Suomen kansa, rehtori Kyösti Kauppinen piti voimakkaan puheen
uhrimielestä. Loppurukouksen jälkeen veisattiin torvien säestyksellä Jumala ompi linnamme.
Paljastuspuheen piti muistomerkkitoimikunnan puheenjohtaja,
Kuopion Isänmaallisen Seuran puheenjohtaja Edvard Vaarama
kertoen toimikunnan työn johtavana ajatuksena olleen Suomen kansan menneisyyden kunnioittaminen. Suomen sodan aikaisena vartioston ja varastomakasiinin paikkana paikka oli katsottu
muistomerkille sopivaksi, monen taistelijan sota myös päättyi
täällä. Isänmaallisen Seuran ja muistomerkkitoimikunnan puolesta
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Kun patsasta peittänyt verho oli poistettu, maaherra kiitti pystyttäjiä lausuen
”Maamies, kun kuljet tämän patsaan ohi, niin paljasta pääsi ja vanno, että tahdot olla
maineikkaiden esi-isiesi jälkeläinen.” Kuva: Kuopion museo.

hän luovutti muistomerkin maaherra Gustav Ignatiukselle. Pohjois-Savon Rykmentin torvisoittokunnan säestyksellä laulettiin
Savolaisen laulu ja ammuttiin kuusi tykinlaukausta.
Maaherra luovutti patsaan edelleen Siilinjärven manttaalikunnan
hoitoon. Torvisoittokunnan esitettyä Sotilaspoika-marssin alkoi
seppelten lasku. Seremonia kesti kauan. Vanhoille taistelijoille
halusivat osoittaa kunnioitustaan lukuisat valtiovallan, armeijan,
kuntien, suojeluskuntapiirien ja yhdistysten edustajat. Ensimmäisenä seppeleen kävi viemässä Suomen Suojeluskuntajärjestön
puolesta kenraali Malmberg. Seuraavaksi kenraali Lennart Oesch
laski Suomen armeijan seppeleen Toivalan salmen urheiden puolustajien eversti Sandelsin ja hänen kunniakkaitten joukkojensa
muistolle. Valtiovallan puolesta tervehdyksen toi maaherra Ignatius.
Myös ruotsalaiset muistivat entisen Ruotsin armeijan sotilaita, jotka
eversti Sandelsin johdolla pitivät pitkään puoliaan tällä paikalla.
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Ruotsin lähetystön sotilasasiamies, majuri Carlos Adlercreutz
puhui Ruotsin armeijan V:n prikaatin Toivalassa taistelleiden urhojen muistolle sekä ruotsiksi että suomeksi. Sen jälkeen soitettiin Ruotsin kansallislaulu.
Lehtori Ernst Lampén Savon Seurasta puhui savolaisen heimon
suurista saavutuksista ja teki Sandelsistakin puolisavolaisen, olihan tämä asunut yli 30 vuotta Savossa. Seppeltenlasku päättyi
torvien säestyksellä laulettuun Oi kuningasten kuningas. Tilaisuuden
päätti Porilaisten marssi.
					
Patsaskustannusten peittämiseksi myytiin erityistä juhlamerkkiä
joka maksoi 2 mk. Toivottiin, että kaikki hankkivat merkin päivän
muistoksi. Emme tiedä, millainen merkki oli, sillä sitä ei museon
kokoelmiin ole tullut. Harvoin oli ollut tarjolla tällaista kansanjuhlaa. Nyt kansanjoukko alkoi hiljalleen, vielä juhlatunnelmassa,
valua takaisin kaupunkiin päin. Myös erikoisjuna lähti juhlijoita
täynnä takaisin Kuopioon.

Kunniavieraitten joukkoa: Edessä vasemmalta kenr. Malmberg ja ev. Olkkonen, keskellä maaherra Ignatius ja hänestä oikealle kenr. Oesch, ev. Woldemar
Hägglund, ruotsalaiset vieraat, reht. Vaarama ja ev. Heikinheimo.
Kuva: Kuopion museo.

Patsasta vartioivat Sandelsin prikaatin univormuihin puetut kunniavahdit.
Kuva: Kuopion museo.

		
			
		
Juhlallisuudet jatkuivat illalla. Klo 19 kokoonnuttiin Suojalinnassa
samassa juhlavassa ja isänmaallisessa hengessä. Torvisoittokunta
aloitti Finlandialla. Kuopion Isänmaallisen Seuran edustajana lehtori
Väinö Karvinen lausui tervehdyssanat. Sen jälkeen Kuopion Suojeluskunnan kuoro esitti Savolaisen laulun ja Wennerbergin marssin.
Juhlapuhujana oli Pohjois-Savon Rykmentin komentaja, eversti
Hannes Olkkonen. Välissä kuultiin musiikkia Rykmentin soittokunnan esittäessä Hedmanin etydin Sven Dufva.
Iltajuhlaan oli saatu tervehdyksiä ja sähkösanomia korkeilta tahoilta.
Tasavallan presidentti Svinhufvudin ja yliesikunnan tervehdykset luki kenraali Malmberg ja sotaväen ylipäällikön tervehdyksen
toi eversti Hägglund. Lukuisista sähkösanomista merkittävin oli
sotamarsalkka Mannerheimin lähettämä kunnioittava tervehdys
muistomerkin aikaansaajille ja Toivalan taistelijoille.
					
Patsaan suunnittelija Väinämö Killinen kuvasi päivän tunnelmaa
juhlarunon muodossa, sen Savo-lehti julkaisi ja johtaja A. Korpimaa lausui iltatilaisuudessa. Viisisäkeistöisessä runossa muistettiin Toivalan sankareita, mutta se oli kirjoitettu 1930-luvun isänmaalliseen henkeen.
Maaherra Ignatius puhui isänmaalle ja korosti, kuinka Suomen
sodan sotilaiden urhoollisuus ja puolustustahto johtivat osaltaan
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Suomen autonomiaan ja lopulta itsenäisyyteen. Juhlat päättyivät
Maamme-lauluun ja kolminkertaiseen eläköön huutoon isänmaalle.
Kutsuvieraat siirtyivät vielä Seurahuoneelle juhlatanssiaisiin, jotka
jatkuivat aamupuolelle yötä.
Kuopion lehdet Savo ja Pohjois-Savo kirjoittivat tapahtumasta perusteellisesti ja artikkelit henkivät juhlan isänmaallista tunnelmaa.
Kuvaukset otsikoitiin: Ylevä ja harras isänmaallinen juhla tai Korkeatunnelmainen isänmaallinen juhla. Suomen itsenäisyys oli vielä nuori, tällaisin tapahtumin korostettiin itsenäisyyden merkitystä ja
kohotettiin isänmaallista mielialaa. Myös omaa puolustustahtoa
tahdottiin vahvistaa. Savon Sanomien uutisointi oli hieman vähäisempää. Kaikki kuopiolaiset eivät kuitenkaan tätä suurtapahtumaa
juhlineet, kansa oli vuoden 1918 tapahtumien jäljiltä vielä kahtiajakautunut. Niinpä sosialidemokraattien äänenkannattajassa
Savon Työmies -lehdessä ei muistomerkistä eikä juhlista kirjoitettu
sanaakaan.
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Sandelsin patsaan numeroidut kivet

Kolmen vuosikymmenen ajan patsas seisoi maantien penkalla
ohikulkijoiden nähtävillä, ja monet sen äärelle poikkesivat. Turistit kävivät vartavasten uuteen muistomerkkiin tutustumassa.
Vielä 1950-luvulla koululuokkien oli tapana tehdä syksyin keväin pyöräretkiä patsaalle ja eläytyä sodan tapahtumiin paikanpäällä. 1960-luvulla autot yleistyivät ja liikenne vaati parempia ja
leveämpiä teitä. Kun uusia tielinjauksia tutkittiin, huomattiin, että

Keväällä 1962 Sandelsin patsaan päällä seisoi miehiä lekoineen ja ohikulkijat
säikähtivät, että koko patsas tuhotaan. Kuva: Tauno Fröbergin perikunta.
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Sandelsin patsas jäisi keskelle tulevaa valtatietä. Muistomerkki
piti saada siirretyksi, niin mahdottomalta kuin se tuntuikin.
Patsaan purkaminen alkoi 14.4.1962. Tästä siirtohankkeesta ei
ole mitään mainintoja Kuopion Isänmaallisen Seuran arkistossa.
Siilinjärven kunnanarkistosta löytyy pöytäkirja Suomen sodan
muistomerkin uuden paikan katselmustilaisuudesta 25.4.1962.
Siitä ilmenee, että paikalla olivat Kuopion Matkailijayhdistyksen
edustajana pankinjohtaja Tauno Sariola, Siilinjärven manttaalikunnan edustajina maanviljelijät Pauli Huttunen, Martti Nuutinen ja
Eino Rahikka, Kuopion tie- ja vesirakennuspiirin edustajina vanh.
ins. V.O. Hyvärinen sekä rakennusmestarit V. Koponen ja R. Hartikainen, lisäksi maanomistaja Eino Mähönen. Neuvotteluissa sovittiin yksimielisesti uudeksi paikaksi Eino Mähösen omistama
Jokiharju 242 Virtasalmen penkalla rautatien itäpuolella. Kuopion
Isänmaalliselle Seuralle ei siirrosta tullut mitään ilmoitusta ja Seurassakin lienee unohdettu, että
se oli patsaan alkuperäisen
maa-alueen omistaja.

Kivet numeroitiin kukin sivu eri värillä. Kuvassa patsaan länsisivu.
Kuva: Tauno Fröbergin perikunta.
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Tällä paikalla, fasadi valtatielle päin, Sandelsin patsas seisoi yli 40 vuotta.
Kuva: Kari Jämsén, Kuopion museo.

Tie- ja vesirakennuspiiri vastasi muistomerkin siirrosta. Töitä valvoi rakennusmestari Antti Raatikainen, joka patsaan paljastustilaisuudessa vuonna 1933 oli maininnut huolehtivansa siitä, ettei
kiveä kiven päältä liikuteta hänen eläessään. Nyt kivi toisensa jälkeen irrotettiin, puhdistettiin ja siirrettiin tien ja rautatien yli uudelle paikalle. Purkutyön suoritti maaninkalainen kivityöpaja Tauno
Fröberg. Muistomerkki valokuvattiin joka suunnalta ja sen kivet
numeroitiin kullakin sivustalla eri värein. Kaikki 250 kiveä kuljetettiin uudelle paikalle ja muurattiin entiseen järjestykseen ja asentoon. Muistomerkki saatiin koottua entiseen muotoonsa rautatien
itäpuolelle korkean kallion päälle. Muuraus tehtiin museoviraston
hyväksymällä laastilla. Sisukseen laitettiin murskattuja kiviä, jotka
sidottiin laastilla tiiviiksi sydämeksi.
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Korkeita portaita ei uudelle paikalle tarvittu. Patsaan jokaiselle sivustalle tuli matalat portaat jalustaksi ja ympärille nurmikkoalue.
Autoille täytyi myös rakentaa parkkipaikka.
Patsaan siirto onnistui, mutta minkäänlaisia ”vihkimisjuhlia”
uudella paikalla ei järjestetty. Myöskään lehdet eivät purkamiskuvien jälkeen asiasta kirjoittaneet. Ehkä mielenkiinto kohdistui
uuden matkailukohteen, Puijon linkkitornin rakentamiseen.
Silloin tällöin paikalliset ja matkalaiset kävivät patsaalla muistelemassa entisiä taisteluita, mutta vähitellen patsas jäi unhoon.
Teollisuusalueen laajennuttua se oli puristuksissa kapealla alueella eikä sitä puiden kasvettua enää nähnyt tieltä.
Kun Suomen sodasta oli vuonna 2008 kulunut 200 vuotta, muistovuotta juhlittiin ympäri Suomea. 18.6.2008 vietettiin Sandelsin
patsaan äärellä Toivalan taistelijoiden muistojuhlaa, viimeistä
juhlatilaisuutta tällä paikalla. Juhlan järjesti Kuopion Isänmaallinen Seura yhdessä Siilinjärven kunnan ja seurakunnan kanssa.
Näin haluttiin muistuttaa mieliin Suomen kohtaloon merkittävästi vaikuttavan sodan tapahtumat Kuopion seudulla ja kunnioittaa
Toivalan taistelijoiden muistoa. Kun muistomerkille oli laskettu
yhteinen seppele, siirryttiin juhlatilaisuuteen Vuorelan kirkkoon.
Professori Jussi Lappalainen piti esitelmän Toivalan puolustuksesta 1808 ja Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka
Väänänen kertoi omakohtaisia muistoja Sandelsin patsaasta. Juhliin osallistui noin 100 henkilöä.
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Toivalan taistelijoiden muistojuhlan kunniavartio 18.6.2008.
Kuva: Sanna Reinikainen.
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Vielä kerran tien tieltä pois

Liikenteen vilkastuessa valtatie 5:n Päiväranta-Vuorela -väli ja Kallansillat alkoivat vaatia uudistamista ja tiehanke nousi maakunnan
yhteiseksi kehittämishankkeeksi. Valtatien muuttaminen moottoritieksi edellytti rinnakkaistien rakentamista. Suunnitelmien
laatimisen yhteydessä päädyttiin ratkaisuun, jossa rinnakkaistie
sijoitettiin valtatien itäpuolelle. Ratkaisun etuina nähtiin se, että
rinnakkaistie yhdistää itäpuolella olevat teollisuusalueet Toivalassa, Vuorelassa, Sorsasalossa ja Päivärannassa. Maanomistusolot
ja kaavoitustilanne vaikuttivat myös keskeisesti ratkaisuun.
Vuonna 2005 Pohjois-Savon ympäristökeskus lähetti Kuopion
Isänmaalliselle Seuralle tiedon, että Sandelsin muistomerkki oli
taas jäämässä tien alle. Siilinjärven kunta alkoi etsiä muistomerkille uutta paikkaa. Alustavasti sille oli varattu paikka Kylpylähotellin
ja Vuorelantien väliseltä alueelta, joka oli kaavoitettu puistoalueeksi. Museovirastolta, Kuopion museolta ja Kuopion Isänmaalliselta
Seuralta pyydettiin paikasta lausuntoa.
Muistomerkin oikeasta sijainnista oli keskusteltu patsaan ensimmäisestä paikasta alkaen. Jo pian sen paljastamisen jälkeen eräs
vaasalainen matkalainen, ”pankkiherra”, ihmetteli, miksei patsasta ollut pystytetty Ranta-Toivalaan tai Pökösenmäen rinteelle,
lähemmäksi varsinaisia tapahtumapaikkoja. Sotahistorian asiantuntija Jussi T. Lappalainen, museoviraston ja Isänmaallisen
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Seuran edustaja kiertelivät paikanpäällä katsomassa Toivalan taisteluiden tapahtumapaikkoja ja arvioimassa patsaan mahdollista
sijoitusta myös sen saavutettavuuden ja näkyvyyden kannalta.
Silloinen, toinen sijaintipaikka, oli käynyt teollisuusalueen laajentumisen myötä kovin ahtaaksi ja puusto oli kasvanut peittäen näkymän valtatieltä. Historiallisesti ”oikein”, keskeisin paikka olisi
ollut vanhan Joensuun tien ja Jännevirran tien risteys lähellä
vanhaa lossipaikkaa Ranta-Toivalassa, jossa oli ollut Sandelsin
pääleiri. Se oli kuitenkin kovin sivussa pääväyliltä. Museovirasto ja Seura päätyivät lopulta Siilinjärven ehdottamaan alueeseen.
Sammakkolahden äärellä oli ollut armeijan varastoja ja vartio ja
Sandelsin päämaja oli sijainnut läheisessä Vartialassa. Paikalta
oli näkymä Virtasalmelle ja muistomerkki tulisi näkyvälle paikalle puistomaiseen ympäristöön. Museoviraston mukaan muistomerkkejä ei saisi siirtää alkuperäiseltä paikaltaan, mutta Sandelsin
patsas oli jo kerran siirretty eikä siis ollut enää alkuperäisessä
kohdassa.
Syyskuussa 2006 käydyssä epävirallisessa neuvottelussa päätettiin Toivalan taistelijoiden muistomerkin tulevasta paikasta
Kunnonpaikan eteen ja sovittiin, että Savo-Karjalan tiepiiri ryhtyy
selvittämään patsaan siirtoon liittyviä toimenpiteitä. Vuonna 2008
oli tulossa Suomen sodan juhlavuosi, joten toivottiin, että muistomerkki olisi silloin uudelleen pystytettynä ja voitaisiin paljastaa
näiden juhlien yhteydessä.
Kun näytti siltä, että tiehanke toteutuu, Tiehallinto kutsui elokuussa 2007 kokoon Sandelsin patsaan siirron suunnittelua
varten hankeryhmän puheenjohtajana investointivastaava, myöh.
projektipäällikkö, Hannu Nurmi Savo-Karjalan tiepiiristä. Jäseninä olivat Siilinjärven kunnan kaavoituksesta Otto Siippainen
ja Timo Nenonen, Isänmaallisesta Seurasta puheenjohtaja Riitta
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Huuhtanen ja professori Jussi Lappalainen historian asiantuntijana sekä ins. Eero Kotkas Insinööritoimisto Oy Matti Ollilasta
(myöh. Vahanen Oy) ja arkkitehti Kaisu Hynynen Ma-arkkitehdeistä.
Kiviurakoitsijoiden kilpailuttamista varten laati Eero Kotkas siirtämistapaa koskevan työselvityksen. Patsaan ympäristösuunnitelman laati Kaisu Hynynen. Kuopion Isänmaallinen Seura otti
tehtäväkseen opastaulun sisällön. Professori Jussi Lappalaiselta
pyydettiin tauluun Toivalan puolustuksesta kertova teksti, joka
käännettiin ruotsiksi ja venäjäksi sekä englanniksi nykyturisteja
ajatellen. Opastaulussa on myös sodan aikainen kartta ja joukkojen sijoitukset. Ks. Liite 2.
Rahoituspäätös valtatie 5:n parantamisesta välillä Päiväranta-Vuorela saatiin valtion lisäbudjetissa maaliskuussa 2009.

Betoninen laatta valettiin ja seuraavaksi siirrettiin kiviaskelmat.
Kuva 4.8.2009:
Esa Kärki.
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Kustannusarvio oli noin 100.000 euroa. Nyt hanke alkoi edetä
ripeästi. Muistomerkin siirto oli Vt 5 Päiväranta-Vuorela -hankkeen osahanke ja Tiehallinto kilpailutti patsaan siirron laadittujen
suunnitelmien mukaisesti erillisenä kokonaisurakkana toukokuussa 2009.
Urakoitsijaksi valittiin Situra Oy ja siirto toteutettiin heinä-syyskuussa samana vuonna. Purkamis- ja siirtotyön toteuttamisesta
vastasivat toimistusjohtaja Juuso Siltanen ja kivityönjohtaja Markku Heino. Urakkaryhmään kuului viisi miestä. Valvojina Tiehallinnon puolelta olivat projektipäällikkö Hannu Nurmi ja projektivastaava Timo Särkkä.
Urakka alkoi. Muistomerkin kivet numeroitiin, irrotettiin ja koottiin
ryhmiin oikeassa järjestyksessä sivu kerrallaan. Uudella paikalla
tehtiin ensin perustustyö, valettiin pohjalle betoninen laatta kannattelemaan raskasta patsasta. Ensimmäisenä siirrettiin jalustana
olevat suuret kiviaskelmat.
Itse muistomerkki koottiin purkupaikan läheisyydessä kahdessa
osassa, ylä- ja alaosa erikseen. Kivet muurattiin yhteen - alkuperäiseen asentoon samalle sivustalle kuin aikaisemminkin- museoviraston hyväksymällä Parma-laastilla. ”Kasojen” laastin
annettiin kuivua ja vasta sitten ne hyvin sidottuina kuljetettiin kahtena kappaleena Kunnonpaikan puistoon ja asetettiin päällekkäin
paikalleen. Työkertomus (Liite 1) valaisee erinomaisesti, miten
erikoislaatuisesta urakasta oli kyse ja miten monivaiheista ja tarkkuutta vaativaa työ oli.
Urakan aikana 10.8.2009 pidettiin koko hankeryhmällä kokous, jossa tarkennettiin siirtoon liittyviä ratkaisuja ja 14.9.2009
katselmus, jossa hyväksyttiin siirtotyö siihen mennessä tapahtuneiden valmistelujen osalta.
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Erikoinen siirtotyö herätti huomiota valtakunnallisestikin. Paikallislehtien ja Itä-Suomen uutisten lisäksi asiasta uutisoivat Helsingin Sanomat ja Aamu-TV. Muistomerkkejä ei yleensäkään saanut
siirtää ja nyt siirrettävänä oli harvinaisen hankala luomus – 250
suuresta kivilokareesta koottu paasi. Kaiken lisäksi patsas siirrettiin jo toisen kerran.
Patsaan ympäristö on kivetty ja reunoja koristavat ruusupensaat.
Muistomerkki on valaistu portaisiin upotetuin valaisimin ja kävijöitä varten on penkit. Opastaulu on sijoitettu Virtaniementien
varrelle ja kertoo vierailijoille Toivalan tapahtumista vuonna 1808.
Toivalan taistelijoiden muistoksi kolmannen kerran pystytetty
mahtava paasi odottaa kansamme ja oman seutumme historiastamme kiinnostuneita vierailijoita avaralla, näkyvällä paikalla
taustanaan korkea mäki ja edessä Virtasalmi.
Pääosa hankeryhmästä vanhan patsaan purkutyömaalla 10.8.2009.
Kuva: Tiehallinto.
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Muistomerkin yläosa nostetaan paikalleen nosturilla 3.9.2009.
Kuva: Esa Kärki.
Melkein valmista. Työmaakokous patsaalla 14.9.2009. Kuva: Esa Kärki.
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Toivalan taistelijoiden muistomerkki – Sandelsin patsas sijaitsee Vuorelan
Kunnonpaikan puistossa julkisivu päin Virtasalmea, josta suunnasta vihollinen
teki hyökkäyksiään. Muistomerkki paljastettiin uudelleen lokakuun 5. päivänä
2009. Kuva: Esa Kärki.
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Tiehallinto/Savo-Karjalan tiepiiri:
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Opastaulun teksti ja kartat (Liite 2).
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Kartta Sandelsin patsaan (Toivalan taistelijoiden muistomerkin) sijainti
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Tauno Fröbergin perikunta: valokuvia ja piirustuksia vuodelta 1962.
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LIITE 1
Toivalan taistelun muistomerkin siirto: Työkertomus. Laat.
Juuso Siltanen ja Markku Heino. Situra Oy, /Kuopio/ 2009.

16.9.2009
www.situra.fi
Tilaaja: Tiehallinto, Suurten investointien yksikkö
Urakoitsija: Situra Oy
Työmaa: Toivalan taistelun muistomerkin siirto
Työkertomus

Purku:
Muistomerkki purettiin kivi kiveltä ylhäältä
alaspäin. Ennen purkua muistomerkki mitattiin ja jokainen kivi numeroitiin ja dokumentoitiin, jotta kivien järjestys kokoamiseen säilyi.
Pohjatyöt:
Suunnitelmista poiketen,
peruskuopan massanvaihto
yletettiin myös muistomerkkiä
ympäröivän kivetyksen alueelle.
Massanvaihto syvyys muistomerkin alla noin 3 metriä ja
kiveysalueella sekä suojavyöhykkeellä noin 1 metri. Kuvia
ohessa.
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Valu – ja raudoitustyöt:
Uuden routimattoman pohjan päälle valettiin suunnitelmien mukainen peruslaatta. Purkutöiden yhteydessä ilmenneen yhtenäisen valuun myötä, valua jatkettiin yhtenäisenä aina paadeniin saakka. Raudoitus toteutettiin kerroksittain
vaakatasossa sekä pystyraudoituksella. Paadessa käytettiin museoviraston
vaatimuksien mukaan ruostumattomia materiaaleja. Paaden sisällä jokainen
kivi sidottiin kiinni raudoittamalla. Alla toteutuma kuvia.
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Paaden kokoaminen:
Paaden koottiin 2-osassa (alaosa ja yläosa) purkupaikan läheisyydessä. Myös
”hattu” valettiin paikalleen ennen elementtien siirtoa. Alaosaan ja yläosaan
valettiin siirtoa varten rosteriset nostokorvakkeet. Elementtien kasaamisen ja
pesun jälkeen elementit siirrettiin uudelle paikalle lavetilla, jossa osat nosteltiin
yksi kerrallaan paikoilleen. Ennen siirtoa myös muistomerkin kaiverrettu ja kullattu keskiosan kirjoitus entisöitiin ja kullattiin uudelleen. Ohessa tilannekuvia.
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Ympäristön rakentaminen:
Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen valaistus toteutettiin maavaloin, jotta
graniitin muodot ja varjot tulevat esiin mahdollisimman näyttävästi. Ratkaisulla
päästiin eroon myös mahdollisesta häikäisyongelmasta ja paikalle sopimattomista metallimastoista. Muut ympäristötyöt toteutetaan ilman merkittäviä
suunnitelmapoikkeamia.
Työvaiheet vaativat työturvallisuuden erityistä huomioimista. Kivien putoamisvaaran myötä miehet oli suojattu turvakengillä ja kypärällä. Liikkumiseen
alueella kiinnitettiin myös erityishuomiota nostojen aikana. Nostojen aikana ei
liikettä ollut elementtien alla. Työvaiheet suoritettiin työturvallisuusmääräysten
mukaan.
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LIITE 2
Toivalan taistelijoiden muistomerkin opastaulun teksti ja kartat
Toivalan puolustusasemat Suomen sodassa
18.6.-29.9.1808
Jussi T. Lappalainen

Ranskan keisari Napoleon halusi kukistaa Englannin kauppasaarrolla. Venäjän
piti saada Ruotsi siihen mukaan. Kun Ruotsin kuningas ei suostunut, Venäjä
hänet pakottaakseen hyökkäsi Suomeen 21.2.1808. Suunnitelman mukaisesti
Suomen joukot vetäytyivät nopeasti Oulun luo. Venäjän keisari Aleksanteri I
julisti 28.3.1808 myös pitävänsä Suomen.
Sota ei kuitenkaan ollut lopussa. Toukokuussa alkoi Ruotsin vastahyökkäys. Itäistä sotanäyttämöä varten muodostettu eversti Johan August
Sandelsin johtama 5. Prikaati eteni nopeasti ja valtasi 12.5.1808 Kuopion. Sen
kärki työntyi Juvalle asti. Venäläiset osoittivat suunnalle uuden divisioonan
kenraali Mihail Bogdanovitš Barclay de Tollyn johdolla. Sen tieltä Sandels joutui
18.6.1808 vetäytymään Kuopiosta Kelloselän yli Toivalaan.
Sandelsin prikaatin koulutetuin osa olivat 250 Savon jääkäriä. Muutoin siinä oli oululaisia, vaasalaisia, kajaanilaisia ja Ruotsista länsipohjalaisia.
Toivalassa rivivahvuus vaihteli noin 2 500:n ja 1 200 miehen välillä: sairaudet
koettelivat prikaatia koko ajan.
Sandelsin asemat olivat kaikkiaan 40 km pituiset ja ulottuivat kaakosta Vaajasalmelta luoteeseen Mustallevirralle. Asemien ydin suojasi Ouluun ja
Pohjois-Karjalaan meneviä teitä Toivalassa. Kuusi tykkiä, joiden kuula painoi
noin 3 kg, olivat rantatöyräällä torjumassa Karhonsaaren ja Potkunsaaren molemmilta puolin tulevia hyökkäyksiä. Karhonsalmessa päivysti tykkivene. Tätä
paikkaa, Sammakkolahtea, varmisti kaksi upseeria ja 100 miestä.
Sandels sitoi vihollisensa hyökkäämällä veneillä Kelloselän yli Kuopion niemelle 22.6., 26.6. ja 1.7.1808. Kahdessa viimeksi mainitussa maihinnousussa käytiin kovia taisteluita. Lisäksi Sandelsin lähettämä majuri Joachim
Zachris Duncker tuhosi 26.6. Leppävirran Paukarlahdessa suuren venäläisen
kuormaston. Prikaatin alukset tulittivat 4.7. venäläistykkiveneitä Koiruksen/
Sotkanselän seuduilla ja vielä 3.8.1808 ne yrittivät Suvasveden ja kannasten
kautta Varkauden kimppuun.
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VANHA KARTTA ASEMOITUNA NYKYKARTAN POHJALLE
Toivalan puolustusasemat Suomen sodassa 18.6-29.9.1808

Kirjainten ja numeroiden
selitykset:
A Prikaatin komentajan (Sandelsin) majapaikka
Vartialassa
B 1 komppania Karjalan rakuunoita
talomajoituksessa
C Kenttämakasiini
D Tykistön leiri
E Uuden Vaasan rykmentin leiri
F Kajaanin pataljoonan leiri
G Länsipohjanpataljoonan leiri
H Oulun pataljoonan leiri
I Komppania Savon jääkäreitä talomajoituksessa
Vartiot ja asemat
1 Maaningan Mustavirta yksi 3-naulainen tykki
150 miestä
2 Maaningan Ruokovirta yksi 3-naulainen tykki
150 miestä
3 Saviniemi 1 upseeri 50 miestä
4 Osasto No 5:stä 1 aliupseeri 15 miestä
5 Sammakkolahti 2 upseeria 100 miestä
6 Makasiiniranta 1 upseeri 50 miestä
7 Sorsasalo 1 korpraali 6 miestä 8-10 Toivalan
rantavartio 1 upseeri 88 miestä
11 Valmiusosasto 2 upseeria 150 miestä

12 Karhonsalmen vartio 1 6-naulainen tykki 20
miestä veneissä
13 Vaajasalon vartio 3 upseeria 100 miestä
14 Vaajasalmi 1 upseeri 100 miestä
15 Jännevirta Oulun rykmentin 120 miestä
k tykit
l tähystäjiä ja partioita
m vartioita ja partioveneitä
n Venäläisiä tykkipursia
o Venäläisten asemia ja tähystäjiä
p Venäläisten havaittuja pattereita
Edellä mainittujen asemien ulkopuolella oli 225
miestä jalkaväkeä ja jääkäreitä,
jotka oli sijoitettu Karjalan Tohmajärvelle ja nyt on
vedetty takaisin ja liitetty
Prikaatiin.
Kun Vihollisen liikkeet antoivat aihetta, Prikaatin
asemia muutettiin 22. Syyskuuta
siten, että sen vasen siipi tukeutui Toivalaan ja
oikea ulotettiin Alapitkälle,
minne Maaningalta menevä tie päättyy.
Joh.Aug. Sandels
Prikaatinkomentaja
J. J. Burman
Kapteeni ja Maanmittausup
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Charta öfver Toivala Pass: Toivalan puolustusasemien ryhmitys syyskuussa 1808.

Prikaatin aktiivisuus sai Barclay de Tollyn ja hänen seuraajansa Nikolai Aleksejevitš Tutškovin varovaiseksi: he eivät uskaltaneet siirtää joukkojaan
sodan päärintamalle Pohjanmaalle. Prikaati sitoi siten vastaansa jopa kolminkertaisen ylivoiman.
Venäläiset tunnustelivat muutamaan kertaan Toivalan asemia. Vakavin
taistelu oli 23.–24.7.1808, jolloin Tutškov yritti veneillä Ruokovirran asemiin ja
samanaikaisesti ahdisti tykkiveneillään Toivalaa: kaikki hyökkäykset torjuttiin
tykki- ja jalkaväkitulella.
Sandels joutui prikaateineen lopulta 29.9.1808 irrottautumaan Toivalasta, kun Pohjois-Karjalan kautta Tutškovin avuksi marssinutta ruhtinas Mihail
Petrovitš Dolgorukin divisioonaa alettiin laivata Jännevirran yli Sandelsin vasempaan sivustaan.
Toivalan yli kolmikuukautinen aktiivinen puolustus oli hyvin ansiokas
sotilaallinen suoritus. Etelä-Pohjanmaalle edennyt Suomen pääarmeija, joka oli
saanut hieman vahvistusta Ruotsista, saattoi sen ansiosta toimia sivusta uhkaa
pelkäämättä.
Venäläiset kuitenkin löivät Suomen pääarmeijan Karstulassa 21.8.,
Ruonalla 1.9., Salmella 2.9. ja Oravaisissa 14.9.1808. Palauttaakseen huoltonsa kuntoon ja saadakseen kiusalliseksi käyneen Sandelsin pois Toivalasta
venäläiset ehdottivat aselepoa joka tehtiinkin 29.9.1808. Sen yhtenä ehtona oli,
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että 5. Prikaatin piti vetäytyä Iisalmen kirkon taakse – neuvottelijat eivät vielä
tienneet, että Sandels oli samana päivänä jo jättänyt Toivalan.
Sandelsin prikaati sai Iisalmella vahvistuksia ja 4. Prikaatin nimen.
Aselevon päätyttyä se 27.10.1808 sai Koljonvirralla hyökänneistä venäläisistä
torjuntavoiton, joka oli vuoden 1808 sodan suomalaisille kunniakkain.
Suomessa käyty sota päättyi 19.11.1808 uuteen aselepoon, jolla Suomi jäi kokonaan venäläisten käsiin. Porvoossa 22.3.–19.7.1808 pidetyillä maapäivillä Suomi alistui Venäjän keisarin herruuteen, ja sen oma sisäinen hallinto
järjestettiin.
Ruotsin maaperällä 1809 käytyjen sotatointen jälkeen Ruotsi Haminan rauhassa 17.9.1809 tunnusti Suomen menetyksen. Autonominen asema
Venäjän yhteydessä tuotti sittemmin Suomelle huomattavan taloudellisen ja
kansallisen nousun, mikä loi edellytykset itsenäistymiselle 1917.
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TOIVALAN TAISTELIJOIDEN MUISTOMERKKI
Toivalan taistelijoiden muistomerkin pystytti vuonna 1933 Kuopion
Isänmaallinen Seura arkkitehti Väinämö Killisen piirustusten mukaan Kuopio-Iisalmi maantien länsireunalle. Uusien tielinjausten
vuoksi muistomerkki siirrettiin vuonna 1962 rautatien itäpuolelle
ja vuonna 2009 nykyiselle paikalleen.

