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JUSSI T. LAPPALAINEN

Sodankäynnin ongelmia
Kustaa III:n sodan Savossa 1788–1790
Kirjoitus perustuu syksyllä julkaistavaan teokseen
SOITELLEN SOTAHAN. Kustaa III:n maasota Suomessa 1788–1790.
Teoksessa on tekstin lisäksi yli 40 kirjoittajan analysoimaa aikalaiskarttaa.

Entisen ministerimme Amerikan-puheiden malliin voisin oikaista väittämällä, että
sodankäynnin ongelmia Kustaan-sodan Savossa olivat Puumala, Puumala ja
Puumala. Yksinkertaistukset harvoin kertovat koko totuutta; on selitettävä vähän
enemmän itse sodankäynnin ja sen tutkimisen ongelmista.
Kuningas Kustaa III oli pettynyt siihen, että kansansuosio ei ollut entisellään.
Vanha keino: voitollinen sota! Ensin oli mielessä Tanska, jolta piti ottaa Norja.
Mutta jos olisi ruvettu hätyyttämään Tanskaa, niin Venäjä olisi asettunut Tanskan
puolelle. Sopivasti 1787 Turkin sulttaani julisti sodan Venäjälle, joka joutui
siirtämään joukkojaan etelään. Kustaa käänsi sotaisat ajatuksensa itään: vuosina
1721 ja 1743 menetettyjä alueita piti saada takaisin.
Yleisesti tiedettyä on, että sotaisimmatkin hallitsijat ovat olleet ihmeen ujoja
tunnustamaan aloittaneensa hyökkäyssodan: syyn he ovat aina koettaneet lykätä
sille, jonka kimppuun ovat käyneet. Puumala tulee vastaan jo tässä sodan hyvin
tavanomaisessa ensimmäisessä ongelmassa: miten päästä sotaan ”kunniallisesti”.
Puumalan Vuolteensalmella kesäkuun 28. päivän aamulla 1788 kajahtaneista
laukauksista tutkijain enemmistö on sitä mieltä, että kuningas oli antanut Savon
prikaatin komentajalle eversti Berndt Johan Hastfehrille oopperan räätäli
Lindbladin tekemiä kasakkaunivormuja ja käskenyt niillä järjestään välikohtauksen.
Vaan ”sattumalta” venäläinen partio osui Vuolteensalmelle, eikä univormuja
tarvinnut käyttääkään. Muutamasta laukauksesta Hastfehr kuninkaan ohjeen mukaan
otti sodan syyn ja lähti Olavinlinnaa piirittämään. Asia sietää uudelleen miettimisen.
Savon kevyen jalkaväkirykmentin Puumalan komppanian päällikkö majuri
Georg Henrik Jägerhorn lähetti 27. kesäkuuta 1788 luutnanttinsa Jakob Johan
Wessmanin Kitulansalon Huuhkaalaan johtamaan vartiostoa: venäläiset ovat
ruvenneet liikehtimään, silmät auki! Seuraavana aamuyönä Wessmanilta tuli
raportti:
27. kesäkuuta – Noin kello 3 iltapäivällä tuli talonpoika Houkan kylästä ja
kertoi, että venäläinen eversti ynnä 3 tai 4 adjutanttia ovat olleet puolen
neljänneksen päässä Vuolteensalmen sillasta eli rajan yli, ja että hänellä oli
jääkäreitä ja kasakoita mukanaan, ja lisäksi paljon tulossa olevia joukkoja.
28. kesäkuuta noin kello 1 yöllä joukko venäläisiä jääkäreitä alkoi ampua
Vuolteensalmen vartiopaikkaa kohti; se jatkui noin tunnin ajan. Heillä oli hyvät
kiväärit, kun kerran luoti lensi niin pitkälle, mutta meidän joukostamme ei
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kukaan kaatunut eikä haavoittunut, kun olimme metsän peitossa.
Hyökkäyksen aikana nähtiin joitakin myös hevosen selässä. Miehemme eivät
laukaisseet enempää kuin kahdesti.
Huuhkaala 28. kesäkuuta 1788
J. Wessman
Wessman siis päätteli raportissaan venäläiset jääkäreiksi, kun nämä ampuivat niin
etäältä, että jalkaväen musketilla kantama ei olisi riittänyt. Vaan seuraavana talvena
Wessman Helsingissä kertoi asian toisin: sillan luo tultuaan oli nähnyt metsässä
ihmisten juoksevan edestakaisin ja huutelevan, ja oli kuullut laukauksiakin, mutta ei
huomannut yhtään luodin iskemää ja oli nyt ihan varma, että laukaukset olivat
pelkkiä paukkupatruunoita. – Wessman oli välillä Olavinlinnan luona kuullut, miltä
kuulostaa, kun vihollinen ampuu kovilla kohti. – Eikä Wessman edes kesäyön
hämärässä erottanut, millaiset vaatteet puiden takana ammuskelleilla oli.
Valehteliko Wessman tietoisesti jommalla kummalla kerralla? Joukolle oli
sanottu, että venäläiset ovat tulossa. Ammuskelun keskellä Wessman miehineen
uskoi, että tuossa ne nyt ovat ja kertoi eteenpäin. Mutta kun hänellä oli ollut aikaa
pohtia asiaa, hän alkoi epäillä, mitä oikeastaan oli nähnyt.
Asia kannattaa miettiä venäläistenkin kannalta. Raja teki polvekkeen
maantiellä, joka siinä kulki kahden Ruokojärven välisellä kannaksella: harvinaisen
selkeä rajapaikka. Voidaan lähteä siitä, että venäläinen upseeri oli ammattimies.
Olisiko sellainen rauhan aikana lähtenyt joukkoineen selvän rajan taakse
tiedustelemaan ja varsinkaan ammuskelemaan? Ei varmasti! Kansainvälisen
käytännön mukaan upseerin olisi pitänyt lähestyä trumpetistin ja valkoisen lipun
kanssa, ja sitten kun olisi tavattu joku Ruotsin upseeri, kysyä ihan reilusti, että mitä
te herrat täällä oikein aiotte, ette kai sotaa sentään? Vielä helpommin tiedustelu olisi
hoidettu ikivanhalla kunnon konstilla, maamieheksi pukeutumalla ja vähän
hölmöksi herkiämällä.
Jägerhorn perustelee venäläisten tuloa sillä, että Lappeenrannassa oli
myöhemmin järjestetty asiasta tutkimus. Mitä se todistaa? Kun Kustaa III
uhkavaatimuksessaan viittasi Puumalan tapahtumiin, niin totta kai Venäjän puolella
ruvettiin käräjöimään, kuka onneton oli käynyt rajalla riehumassa ja antamassa
ruotsalaisille sodan syyn. Ei siellä siis ollut tarvinnut käydä kenenkään.
Wessman kertoo edestakaisin juoksentelusta ja hihkumisesta. Mikä tuon ajan
sotaväenosasto muka olisi tehnyt niin? Kyllä ne toimivat järjestyksessä: esimies
komensi ja alaiset tottelivat vähin äänin.
Käsitykseni asiasta on seuraava. Jos Hastfehr yleensä oli saanut
oopperaunivormuja, hän varmasti ymmärsi, että niiden käyttäminen olisi varmasti
paljastunut: joku sotilas olisi muutaman tuopin jälkeen ruvennut naureskelemaan
sotatoimelleen, ja juttu olisi levinnyt kuninkaan mustaamiseksi. Välikohtaus piti
hoitaa toisin.
Oliko Jägerhorn juonessa mukana? Hastfehr häntä siitä kiittää, ja Puumalan
komppanian päällikkönä useita vuosia toiminut ja suomea hyvin osannut Jägerhorn
olisi ollut aivan ihanteellinen toteuttaja, savoksi väljvouhka. Minua
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puhdasmielisemmät tutkijat ovat ajatelleet, ettei uskonnollinen Jägerhorn
myöhemmässä laajassa tekstissään voi valehdella, kun kieltää koko lavastuksen,
osallisuudestaan edes puhumatta. Mutta kyllä Jägerhorn muutoinkin oli taipuvainen
hieman lipsumaan ihan ehdottomasta totuudesta – ja kai sitä kristittykin edes
kuninkaansa puolesta sen verran saakin vingertää. Hyvin todennäköisesti Jägerhorn
hoiti koko homman.
Vuolteensalmi oli joka tapauksessa sopiva paikka: erämaata, jossa sivulliset
eivät nähneet, mitä oli menossa. Siltavahti piti etukäteen saada venäläisten tulosta
vakuuttuneeksi. Liikkeelle talonpoika Houkan kylästä – se oli rajan takana noin
peninkulman päässä, mutta kuului Puumalan seurakuntaan – kertomaan venäläisten
tulosta. Jägerhornin mukaan talonpoika tuli toisenkin kerran kynnökseltään
ratsastamalla muka niin kiireellä, ettei ehtinyt heittää edes länkiä pois. – minua
etevämmät hevosmiehet voivat arvioida, kumpi olisi viivästänyt enemmän, länkien
riisuminen vai niiden hölskäminen konin kaulalla ilman vetovastusta!
Ampuminen piti hoitaa niin, ettei kehenkään osunut. Jokin sopivan rämäpäinen
porukka – Hastfehrin sanassa talonpojan renkejä – soudatettiin Vuolteensalmen
taakse ja käskettiin ampumaan pelkillä ruutilatauksilla.
Ensimmäinen harhaanjohdettu oli siis Wessman miehineen. Valmiiksi
peloteltuina he yön hämärässä uskoivat venäläisiin, vaikka näitä ei olisi ollutkaan.
Jägerhorn pani kiireesti raportin eteenpäin semmoisenaan: sehän meni Wessmanin
piikkiin.
Jägerhorn saattoi vielä keventää omaatuntoaan kertomalla myöhemmässä
tekstissään vielä Wessmaniakin vaatimattomammin: hänen mukaansa oikeastaan
yksikään suomalainen ei edes nähnyt ensimmäistäkään venäläistä sotilasta.
Tulipahan vähemmän valehdelluksi. – Kustaa-kuningas oli toki jo saanut
haluamansa sodan.
Vuoden 1743 raja oli kummankin osapuolen sodankäynnille ongelma, enemmän
kyllä Ruotsille, kun venäläiset olivat rajan sanelleet. Yleensä puhutaan Kymijoen ja
Savon rintamista. Mutta oikeastaan venäläisten 1743 Olavinlinnan ympärille
vaatima rajan kieleke erotti Karjalan vielä omaksi rintamakseen, jonne yhteydet
olivat huonot.
Oli Ruotsilla rajasta yksi etukin ja Venäjälle ongelma. Venäläiset joutuivat
hoitamaan Lappeenrannan ja Olavinlinnan väliset raskaat vesitiekuljetukset Ruotsin
rajojen sisällä olleen Puumalan salmen kautta. Miten lienee jäänytkin vuoden 1743
venäläisiltä huomaamatta?
Kustaan sodan sotatoimet joutuivat tietysti pääosin kanavoitumaan kartassa
näkyville teille, joita pitkin kaluston kuljettaminen maata pitkin oli mahdollista – tai
sitten Savon liikenneoloissa aivan keskeisille vesistöille.
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Sotatoimet käynnistyivät sillä, että 1. heinäkuuta 1788 Puumalasta lähtivät eversti
Hastfehrin joukot veneillä ja Rantasalmelta eversti Curt von Stedingk veneillä ja
eversti Magnus Brunow maanteitse Olavinlinnan luo, aluksi rehti 900 miestä.
Linnoitus piiritettiin joka puolelta.
Mutta siihenpä koko homma jäikin. Olavinlinnaa puolustamassa oli vain 230
miestä. Jos savolaisilla olisi ollut piirityskalustoa mukanaan ja Stedingkillä vähän
rohkeutta, niin heti hyökkäämällä ällistyneet puolustajat ehkä olisi nujerrettu. Mutta
ei ollut raskaita tykkejä eikä rynnäkkötikkaita, vaikka kaikesta oli etukäteen tehty
tarveluettelo. Puolustajat raahasivat omat tykkinsä ampuma-aukkoihin ja aloittivat
sellaisen tykkitulen, että Stedingkin piti siirtää piirittäjien leiri kaupungista eli
Malmisaarelta Talvisalon puolelle.
Hastfehr ei ollut pääpaikalla linnan luona vaan Tuunaansaaressa, lähellä
Punkasalmea, jota varmisti parisataa miestä. Linnoitus ei voinut saada apua tai
lisämuonaa mistään. Sen vanha komentaja turkkilaissyntyinen majuri Pjotr Kuzmin
löi asian leikiksi: ”Ilolla avaisin, mutta minulla on vain yksi käsi, ja siinä on
miekka”. Koko yritys piti sitten puhaltaa takaisin elokuun 20. päivänä, kun Anjalan
liiton toimet olivat puurouttaneet koko sodankäynnin. Lokakuun 20. päivänä Savon
joukot siirtyivät talvimajoitukseen ja puolustusryhmitykseen, jonka vartiopaikat
ottivat huomioon myös uhkan Saimaan jäältä. Pahoja ongelmia tuli joukoissa
riehuneista sairauksista sekä rahan puutteesta.
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Toukokuussa 1789 Kustaa III huomasi, että alle 2 000 miehen Savon prikaati oli
sellaisenaan aivan liian heikko niin leveälle rintamalle: prikaatia vahvistettiin
pohjalaisilla, porilaisilla ja hämäläisillä. Sen komentaja oli nyt Stedingk, kun
Hastfehr oli vangittu syytettynä yhteydenpidostaan loikkariin Göran Magnus
Sprengtporteniin. Ennen sotatointen alkua prikaati kasvoi nimellisvahvuudeltaan
5 000 mieheen – niillekin vastuualue Kyyröstä Tohmajärvelle oli tietenkin yhä
täysin kohtuuton.
Venäläiset käyttivät talven huolellisesti hyväkseen. Olavinlinnaan tuli kalustoa
ja keväällä 1789 joukkoja. Sinne tuli uudeksi komentajaksi kenraalimajuri Wilhelm
Vasiljevitš Schultz, jonka kohteeksi määrättiin ensin Sulkava. Puumalaa vastaan
marssi Ruokolahdelta eversti Carl Heinrich von Knorring, ja päähyökkäys lähti
Savitaipaleelta itsensä kenraali Ivan Michelsonin johdolla. Venäläisten piti aloittaa
eteneminen 8. kesäkuuta ja ylittää raja 11. päivänä.
Stedingk odotti päähyökkäystä Olavinlinnan suunnalta. Hän käski YläKuonassa ollutta Porin rykmentin everstiluutnantti Hans Henrik Gripenbergiä
etenemään noin 500 miehellään Kerimäen suuntaan. Tämä saikin aikaan sen, että
Schultz ei ehtinyt liikkeelle muiden venäläisten kanssa samanaikaisesti.
Mutta Michelson pyyhkäisi 11. kesäkuuta
lännessä Kyyrön puolustuksen tieltään ja leiriytyi Ristiinaan. Liian itsevarmasti hän
lähti heti vain osalla joukoistaan yrittämään 13. kesäkuuta tietä pitkin Porrassalmen
yli, suoraan rintamasta niin kapeassa kohdassa, että alivoimaisen puolustajan
äärimmäiset ponnistukset riittivät lyömään yrittäjät takaisin salmen eteläpuolelle ja
Ristiinaan. – Yksi aiheen tutkimusongelmia muutoin on se, montako kertaa
venäläiset todella hyökkäsivät salmen yli. Yleensä esityksissä on seurattu
Jägerhornia, joka kertoo kahdesta hyökkäyksestä. Kaikki muut aikalaislähteet
osoittavat, että taistelu oli aluksi ja lopuksi lähinnä tulitaistelua, ja vain yhden kerran
keisarinnan henkikrenatöörit etenivät salmen yli.
Kuusi päivää myöhemmin, 19. kesäkuuta, Michelson tuli koko voimineen ja
suuntasi päähyökkäyksen Tuukkalan ja Vatilan suuntaan. Stedingkin oli pakko
lähteä vetäytymään Juvalle, jossa hän odotti tapaavansa sinne käskemänsä
Rantasalmen joukot.
Mutta Juvalla Rantasalmen joukot eivät olleet. Niille oli tullut monennäköistä
sekaannusta, ja Schultz oli ehtinyt ensin. Hän oli vapautunut Gripenbergistä,
karkoittanut Sulkavan puolustuksen ja marssinut Juvan kirkonkylään. Hänellä olisi
ollut mahdollisuus tulpata Stedingkin perääntyminen katkaisemalla Kuopion tie,
joka teki polvekkeen Juvan kirkon luoteispuolella. Ilmeisesti Schultz
yksinkertaisesti ei uskaltanut, kun tiesi tulijoita olevan paljon; mäeltä hän katseli,
kun Stedingkin joukot marssivat pohjoiseen. Savon Prikaati pääsi siten rakentamaan
tukikohtansa Joroisiin, jonne
Sulkavan ja Rantasalmen puolustajat pääosin olivat vetäytyneet.
Puumalassa komentaneella majuri Carl Pontus Gahnilla oli nyt rehti 600
miestä ja raskaat tykit. Venäläisten komentaja Knorring ei ollut uskaltanut yrittää
salmen yli. Mutta nyt Gahnilla oli venäläiset selustassaan Juvalla. Gahn jo uhosi,
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että hän tappelee viimeiseen mieheen saakka, mutta sai Stedingkiltä käskyn siirtyä
vesitse Joroisiin.
Gahn pakkasi miehet seudulla rakennettuihin kuuteen tykkipurteen ja
pienempiin veneisiin ja venäläisten vastarannalta katsellessa lähti juhannusaattona
soutamaan ja purjehtimaan koilliseen ja toivoi, etteivät venäläiset hoksaisi miehittää
kapeita salmia. Iso kuormastovene upposi joukon eväät mukanaan heti alussa. Jo
Punkasalmelle oli mutkineen 100 kilometriä, siitä matka jatkui Raikuun kannaksesta
ja koko Kerimäen saarennon ympäri, ja kaikkiaan yli 200 km soutaa jylkyteltyään –
ehkä saivat vähän purjetuultakin – porukka oli Joroisissa 28. kesäkuuta. Ihan tulee
mieleen brittien upea evakuointi Dunkerquestä 1940!
Joroisiin soutivat Gripenberginkin miehet Karjalasta. Kaikkiaan Stedingkillä
oli nyt palveluskelpoisia runsas 3 000 miestä, ja voimansa yhdistäneellä
Michelsonilla Juvalla ehkä 5 000.
Ongelmalliseksi muuttunut Savon tilanne purkautui sitten sen ansiosta, että
kuningas aloitti juhannuksena 1789 hyökkäyksen Kouvolasta Salpausselkää pitkin
itään. Utin taistelusta 28. kesäkuuta alivoimaiset venäläiset joutuivat perääntymään.
Kustaa III:tta on moitittu, kun hän ei jatkanut Lappeenrantaan, jolloin Michelson
Juvalla olisi ollut tosi ongelmissa. Mutta luultavasti venäläisille ilmaantuneen
pienen apujoukon vuoksi Kustaa III lähti päävoimineen rannikkorintamalle.
Michelson tyhjensi Juvan, Mikkelin ja Ristiinan, mutta työnsi sitten
Salpausselän suunnalle jääneet ruotsalaiset takaisin ja pelasti siellä venäläisten
tilanteen. Venäläisten Savon sotaretken ainoa pysyvä tulos oli, että Puumala jäi
venäläisille. Mutta jo se oli arvokas tulos, Lappeenrannan ja Olavinlinnan vesireitti
oli heille nyt auki. Puumalan merkitystä ja venäläisten tyytyväisyyttä saaliiseensa
osoittaa, että Savon suunnalla he hyökkäsivät tämän jälkeen vain kolmasti, joka
kerta vain lähitavoitteilla, ja niistäkin kerran juuri Puumalassa.
Puumalaa lukuun ottamatta Stedingk siis sai entiset asemansa, ja heinäkuussa
hän eteni tykkipursien tukemana Rantasalmelle, Parkumäessä hänen joukkonsa
löivät 21. heinäkuuta venäläiset koukkauksella ja etenivät Laitaatsillalle, lähelle
Olavinlinnaa.
Puumala oli nyt Stedingkin totinen ongelma. Se piti saada takaisin, ja tämä taas
vaati sitä, että raskailla tykeillä aseistetut tykkipurret olisi saatu Haapavedeltä
Pihlajavedelle. Yhtä lukuun ottamatta ne vedettiin tykkitulelta katveessa niemen yli,
mutta venäläisten tykistö katkaisi niiden yrityksen Pihlajaniemen ja Talvisalon
välistä. Seuraava ajatus oli, että kiskotaan alukset Pihlajaniemen noin
kolmikilometrisen tyven kautta tehtyä telatietä pitkin. Urakka oli hyvässä menossa,
kun Lappeenrannasta tuli 11. elokuuta 10 venäläisalusta siihen, mistä Stedingkin
alusten piti päästä vesille. Ne kaikki piti hirmuisin ponnistuksin raahata taas takaisin
Haapaveden puolelle.
Kun venäläisalukset olivat Olavinlinnassa, Stedingk arveli, että Puumala olisi
otettavissa maavoimilla. Puumalaa vastaan oli noussut noin 10 kilometrin päähän
Pirttimäen tukikohta. Sen komentaja, everstiluutnantti Hans Henrik Gripenberg
hyökkäsi 16. elokuuta Puumalaan. Yksi joukko – savolaisia – kiersi vasemmalta
tukkilautoilla salmien yli Viljakansalon kautta Puumalan kaakkoispuolelle – yli 40
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kilometrin kierros – yksi ahdisti veneillä Puumalanniemen itärantaa pitkin, ja
päähyökkäys eteni maantietä pitkin Gripenbergin johdolla.

Osastojen yhteistoiminta ei onnistunut. Veneillä edennyt osasto sai kyllä
hetkeksi pappilan haltuunsa, mutta ylivoima antoi sille äkkilähdön. Gripenberg
odotteli merkkiä salmen eteläpuolelta, sai sen 11:n aikaan ja eteni tykinkantamalle
venäläisten leiristä, mutta jäi siihen paikoilleen ammuskelemaan. Sillä välin
Puumalansalmen eteläpuolella ollut venäläisosasto ajoi pitkän kierroksen tehneet
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savolaiset takaisin Viljakansaloon. Illalla myös Gripenberg vetäytyi Pirttimäkeen,
ja venäläisten komentaja Anrep ahdisti perässä lähes Pirttimäen tykkiasemiin
saakka. Puumala pysyi tiukasti venäläisillä ja suomalaisten ongelmana.
Olavinlinnassa venäläisten komentajaksi oli Parkumäessä haavoittuneen
Schultzin tilalle tullut nuori ja tarmokas prikaatikenraali Aleksandr RimskiKorsakov. Tämä siirrätti tykkiveneet Olavinlinnan vieritse Haapavedelle ja alkoi
ottaa haltuunsa Laitaatsillan läheisiä saaria. Pieni meritaistelukin siinä käytiin.
Lokakuun 9:nä 1789 Rimski-Korsakov laittoi miehensä ihan keskellä kirkasta
päivää veneillä hyökkäämään suoraan Savon prikaatin vasemmanpuoleisiin
tykkiasemiin, ja kohta lisää venäläisiä lappoi pikasiltaa pitkin yli. Liian huoleton
nuori ruotsalainen upseeri lähti porilaisineen karkuun, ja venäläiset saivat pari
tykkiä haltuunsa. Takana olleesta leiristä hälytetyt Savon jääkärit, osa porilaisista ja
pohjalaisista onnistuivat villissä käsikähmässä työntämään venäläiset takaisin
Laitaatsillan taakse.

Uudeksi talveksi Savon prikaatin joukot vetäytyivät Kallislahteen, Puumalan
suunnalla pysyivät Pirttimäessä, ja Mikkeli oli kolmanneksi isoimman joukon
talvitukikohtana.
Keväällä 1790 Kustaa III huomasi, että Savo tarvitsi vieläkin lisää joukkoja. Nyt jo
everstiksi ylennyt Georg Henrik Jägerhorn oli ajatuksen takana. Hän kaavaili suurta
talvihyökkäystä Savosta ja Karjalasta. Kuninkaan toinen suosikki kenraalimajuri
Gustaf Mauritz Armfelt oli loppusyksyllä 1789 tuonut Ruotsista uusia joukkoja, ja
niistä hänelle syntyi Mikkeliin uusi prikaati. Savon prikaati sai nyt keskittyä
Kallislahteen ja Pirttimäkeen, mutta Karjalaan syntyi Kuopion maaherran
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everstiluutnantti Simon Vilhelm Carpelanin johtoon uusi Karjalan prikaati,
sekalainen seurakunta uusimaalaisia, oululaisia, karjalaisia ja kuopiolaisia.
Vuoden 1790 sotatoimet alkoivat sillä, että Armfeltin prikaati valtasi huhtikuun
15. päivänä Venäjän puolelta Savitaipaleen läheltä Partakosken ja Kärnäkosken ja
piti ne käsissään venäläisten kuun lopussa tekemästä rajusta vastahyökkäyksestä
huolimatta.
Puumalan venäläinen komentaja eversti Anrep koetti vuorostaan kukistaa
Pirttimäen tukikohdan. Stedingk itse osui juuri olemaan suunnalla kokoamassa
joukkoja omaa hyökkäystään varten. Aamuyöllä 5. toukokuuta Anrepin joukot
pääsivät yllättäen jo etuasemien sisäpuolelle. Unenpöpperöiset puolustajat
onnistuivat töin tuskin puolustamaan varsinaista keskuslinnakettaan. Onneksi
lännessä varmistanut Carl Leonhard Loden komppania sai Anrepin harhautetuksi
luulemaan venäläisten joutuvan saarroksiin, ja niin venäläiset aamulla lopettivat
yrityksensä.
Jägerhornin isoista aikeista ei lopulta tullut mitään. Ensin Carpelan ja sitten
Karjalan prikaatin uudeksi komentajaksi tullut eversti Fabian Wrede totesivat, että
kunnon sotatoimiin ei Karjalassa ollut mahdollisuuksia: lunta oli paljon, tiet
huonoja, huolto ei kunnolla pelannut, ja hevosia oli liian vähän. Kun siten
kuninkaalta tuli 1. kesäkuuta käsky siirtyä Savon puolelle, ei ilmeisesti uskallettu
lähteä soutamaan Rantasalmelle: oli vartioitava venäläisten Haukivedellä olleita
tykkipursia. Wreden miehet näyttävät joutuneen marssia remputtamaan Mikkeliin
Kuopion kautta kiertäen, yli 300 kilometriä. Siihen meni neljättä viikkoa, ja sen ajan
joukot olivat poissa pelistä.
Kymenlaaksossa ruotsalaiset olivat joutuneet toukokuun lopussa pahaan
ahdinkoon, ja tilannetta keventääkseen Armfelt lähti 4. kesäkuuta valtaamaan
Savitaipaletta, jossa edellisen kesän päähyökkäys Savoon oli alkanut. Savitaipaleen
hallussapito olisi huomattavasti helpottanut tilannetta sekä Kymenlaakson että
Savon suunnilla.
Armfelt hajotti voimiaan selvästi liikaa. Kaksi tykkijollaa ammuskeli
Kuolimojärveltä Savitaipaletta, yksi sivustaosasto kiersi kaukaa metsän kautta
itäpuolitse, toinen Kuolimojärveä pitkin lautoilla länsipuolelle, ja itse Armfelt
maantietä pitkin suoraan. Eikä Armfelt edes malttanut odottaa toisia, vaan hyökkäsi
ennen aikojaan harjun suojasta avoimelle rantatielle. Kapean lahden takaa venäläiset
pääsivät ampumaan runsaalla tykistöllä ja jalkaväellä, vilauksessa ruotsalaisille tuli
300 miehen tappiot, tykkejä hajosi. Armfelt itse haavoittui, ja hänet raahattiin
tiedottomana ruotsalaisten peräytyessä takaisin harjun suojaan. Tunnolleen
tapauduttuaan Armfelt käski marssia takaisin Kärnä- ja Partakoskelle.
Siihen päättyivät Savon taistelut 1790: oli saavutettu tasapaino, jossa venäläisillä oli
Suomen puolelta hallussaan Puumala ja suomalaisilla Venäjän puolelta Kallislahti
sekä Kärnä- ja Partakosket. Ongelmat eivät kyllä loppuneet, ennen kaikkea sairaudet
ja toivoton rahan puute, joka vaikeutti kaikkea huoltoa niin että miehet joutuivat
pitkiä aikoja elämään suorastaan vedellä ja leivällä. Stedingk valmisteli vielä kesällä
1790 Puumalan valtausta, mutta rauha ehti ensin.
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Sota oli ratkennut jo heinäkuun 9. päivänä 1790 Ruotsinsalmen toisessa
voitokkaassa meritaistelussa. Haavojaan vielä kärvistellyt Armfelt sai kuninkaan
puolesta neuvotella rauhan. Se allekirjoitettiin 14. elokuuta Värälässä, eikä se
muuttanut rajoja.
Sota oli opettanut molempia osapuolia. Venäläiset vahvistivat linnoituksiaan itsensä
voittamattoman kenraali Aleksandr Vasiljevitš Suvorovin johdolla: Savon suunnalla
Olavinlinna vahvistui, ja Kärnä- ja Partakoski saivat uudet linnakkeet. Venäläisten
Puumalan salmen ongelman Suvorov ratkaisi kaivattamalla neljä kanavaa,
Kutveleen, Käyhkään. Kukonharjun ja Telataipaleen. Nyt Venäjä pystyi
siirtelemään sota-aluksia ja huoltoa Lappeenrannan ja Olavinlinnan välillä omia
vesialueitaan pitkin.
Suomenkin puolella tehtiin jotakin. Ristiinaan ja Varkauteen – siis Puumalan
eri puolille – nousi tykkipursia varten laivastoasemat, joista erityisesti Varkauden
Laivalinna oli huomattava tykistönkin keskittymä. Sen sijaan itse ongelmapaikkaa
Puumalaa ei linnoitettu, vaikka siitä jo sodan kestäessä 1789 Samuel Möller,
Haapaniemen sotakoulun opettaja, joka hyvästi ymmärsi paikan merkityksen, oli
tehnyt hyvän linnoitussuunnitelman ja ajatteli siihen kaupunkiakin.
Kustaan sodan kokemuksista oli sitten Suomen sodassa niukasti hyötyä, kun
venäläiset silloin, 1808, hyökkäsivät ennenkuulumattomasti keskellä talvea,
kokonaan toisenlaisissa olosuhteissa.

Kuvatekstit:
(Kuva 6 LappOl)
Savo oli ajan sovinnaiselle sodankäynnille vaikeaa aluetta, kun raskaat kuljetukset
luonnostaan kulkivat vesiä pitkin. Venäjän alueen työntyminen syvälle Olavinlinnan
ympärille oli Suomen puolustajain ongelma: Puumalan salmi venäläisten.
(Kuva 20 Puumala)
Venäläisten alkukesällä 1789 toteuttaman Savon-operaation ainoa pysyvä tulos oli
Puumalan jääminen koko sodan ajaksi heidän käsiinsä. Sen jälkeen se oli ongelma
suomalaisille, eikä elokuinen yritys vallata sitä takaisin onnistunut.
(Kuva 21 Laitaatsilta)
Olavinlinnan seutu oli ensimmäisenä ja toisena sotakesänä keskeinen alue. Siellä
tapahtuivat 1789 Parkumäen ja Laitaatsillan taistelut, jopa pari meritaistelua
Haapa- ja Haukivedellä.

