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R eitin löytäminen oli
erikoinen tapahtu-
ma. Karoliinien vai-
heista kiinnostunee-

na yritin 1970-luvulla selvittää,
minä päivänä oli käyty Kostian
virran taistelu Pälkäneellä. Kä-
sillä olevista kirjoista en tietoa
löytänyt, joten päätin kävellä
Tampereelta Pälkäneelle katso-
maan asian muistomerkistä.

Heti ensimmäinen vaellus oli
täysosuma! Olin kyllä kaavail-
lut alustavasti reittiä kartalta
etukäteen, mutta maastossa
reitti kulki niin luonnollisesti,
ettei karttaa juuri enää tarvin-
nut katsella.

Metsäpolkuja sekä kärryteitä
käyttäen kävelin lähes koko
matkan harjuja pitkin. Hienot
vaihtelevat maisemat ja monet
kiinnostavat luonto- sekä kult-

Karoliinimarssi 

tuurikohteet sykähdyttivät 40
kilometrin taipaleella.

Kun sitten tulin Kostian lin-
nakkeelle ja katsoin muistomer-
kistä päivämäärän, niin kylläpä
”kolahti”. Taistelu oli käyty 6.
lokakuuta. Olin täsmälleen sa-
mana päivänä juuri silloin liik-
keellä. Vuosiluvussa oli sentään
eroa yli 260 vuotta, sillä taistelu
käytiin 1713.

Tämä sai minut nimeämään
tämän maisemiltaan upean ja
historiallisen reitin Karoliini-
marssiksi.

Myöhemmin olen kävellyt
reittiä vähintään kerran vuo-
dessa, joskus kolmekin. Marssit
ovat vakiintuneet ”perinnepäi-
viksi” eli syksyllä taistelun päi-
vämäärää lähimmäksi viikon-
lopuksi ja keväällä Kaatunei-
den muistopäiväksi.

Luonnon ja 
historian oppitunti
Jokaisena vuodenaikana reitti
on erilainen. Keväällä on oma
viehätyksensä, mutta syksy on
paras aika vaeltamiseen. Har-
juilta avautuva syksyisen väri-
käs maisema on aurinkoisena
päivänä huikea. Myös silloin,
kun sumu peittää kaiken, on va-
eltaminen harjuilla kuusikoissa
ja syvissä lukoissa erikoisen sa-
laperäistä.

Ikimuistoisinta oli kerran lo-
kakuun puolivälissä, kun maas-
sa oli muutama sentti uutta lun-
ta, aurinko paistoi, vihreiden
havupuiden oksilla oli lumi-
kuorrutus ja lehtipuut säihkyi-
vät syysväreissä. Sinisillä jär-
venselillä pienet saaret loistivat
kuin nuotiot.

Karoliinimarssin reitillä on

myös useita huomattavia luon-
tokohteita. Jääkauden jäljiltä
meille jäi pitkä ja korkea sau-
maharju, joka muodostui kah-
den jäätikkökielekkeen väliin.
Toisin paikoin harju on kapea ja
korkea, toisaalla se leviää mata-
lammaksi ja laajemmaksi.

Harjujaksossa on useita syviä
lukkoja ja niistä Punamultaluk-
ko on Suomen syvin suppa. Sen
pohjalla on selkeästi näkyvillä
punaista multaa, jota on ennen
vanhaan käytetty maaleissa vä-
riaineena.

Vehoniemen harjulla näkyy
muinaisia meren rantavalleja ja
muutenkin tämä harjun luon-
nonsuojelualue on puustoltaan
kiinnostava. 1950-luvulla Veho-
niemi oli merkittävä matkailu-
kohde.

Sarsassa on ollut huomattava

harjuja pitkin
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Mikä reitti olisi sellainen, jonka näyttäisit 
ulkomaalaiselle retkeilyä harrastavalle henkilölle,
jotta hän saisi hyvän kuvan Suomen luonnosta ja
tyypillisestä maisemasta? Tämän kysymyksen
kuultuani mieleeni tuli heti vaellus harjuja pitkin
Tampereelta Pälkäneelle. Tämä ”Karoliinimarssi”
on Pirkanmaan kaunein vaellusreitti.

kivikautinen asuinpaikka ja sii-
tä on vielä nähtävissä kuvulla
suojattu noin 4 000 vuotta van-
ha nuotiosija.

Sarsan uoma on nykyisin pie-
niä lampia käsittävä notkelma,
mutta muutama sata vuotta sit-
ten se oli virta, jonka kautta pur-
kautuivat pohjoisen vesireitin
vedet Roineeseen. Maan kohoa-
minen ja uusien lasku-uomien
syntyminen aiheuttivat muu-

toksia, jotka jättivät Sarsan uo-
man kuivaksi. Kerrotaan, että
vuonna 1604 kesällä virta kui-
vui yhden yön aikana ja kym-
menet myllyt jäivät kuiville.

Historiallisia rakennuksia
reitin varrelle osuu useita ja
vanhimmat niistä, Messukylän
vanha kirkko ja Pälkäneen rau-
niokirkko, ovat 1400-luvulta.
Kangasalan kirkko ja sen sei-
nässä oleva ”verikivi” ja kau-
empana oleva Liuksialan karta-
no liittyvät Kaarina Maunun-
tyttären tarinaan. Vääksyn kar-
tanon mailla viehättävässä van-
hassa puutalossa aloitti aikoi-

naan Suomen ensimmäinen
kansaopisto.

Harjuilla on neljä näkötornia,
joista avautuvat näköalat ”niin
kauas kuin silmäin siintää”.
Parhaimmalla paikalla on Ve-
honiemen harjun korkea puu-
torni ja historiallisin on uudel-
leen rakennettu Keisarinharjun
torni.

Nautinnollista 
vaeltamista
Reitin vaeltamiseen en ole kyl-
lästynyt vielä 40 kerran jälkeen-
kään. Hyviä polkuja pitkin kul-
kien vauhdin voi pitää reippaa-

na, jyrkät ylä- ja alamäet tuovat
rytmiin vaihtelua ja evästauot
vakiintuneilla paikoilla jaksot-
tavat matkan sopivasti.

Havainnot luonnon muutok-

Entinen Syrjänkorkeenharju nimettiin uudestaan Keisarinharjuksi, 
kun Venäjän keisari ja Suomen Suuriruhtinas Aleksanteri I kärrättiin sinne
maisemia katsomaan. Vuonna 1881 rakennettu näkötorni purettiin 1950-luvulla,
mutta nykyinen torni on rakennettu esikuvansa mukaiseksi.
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sista reitillä ovat aina mielen-
kiintoisia, mutta myös pelkoa
aiheuttavia. Valtavat sorakuo-
pat laajenevat jatkuvasti, mo-
tocross-rata ei riitä kaikille ja
pitkin harjua käydään ruopi-
massa syviä uria, kerrostalot
nousevat korkeille rinteille jne.

Reittiin on vuosien aikana
tullut vähäisiä muutoksia, kun
olen pyrkinyt etsimään enem-
män polkuja ja vähemmän tie-
osuuksia tai katukävelyä.

Jossain vaiheessa ajattelin va-
kavissani tehdä kunnille aloit-
teen virallisen reitin perustami-
seksi näille harjuille, mutta sit-
ten joku varoitti, että älä ota by-
rokraatteja pilaamaan hienoa
asiaa. Virallistettuna reitti
muuttuu luonnottomaksi, sora-
yhtiöt pistävät hanttiin ja kun-
nat menevät lapioimaan polut
pilalle. Jokamiehen oikeudella
saa kulkea vapaammin.

Karoliinimarssi reppu seläs-
sä, vaelluskengät jalassa ja sau-

vat kädessä on hyvä kuntotesti
tunturivaelluksia varten.
Useimmiten olen kulkenut rei-
tin yksin, jolloin voin pitää sel-
laista vauhtia kuin sielu sietää.

Olen myös vetänyt ryhmiä,
joista suurimmassa oli 16 hen-
kilöä. Silloin porukan laulu-
miehet kajauttivat harjulla kul-
kiessamme komeasti Muistoja
Pohjolasta. Kerran Pälkäneen
kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja oli ryhmää vastassa Kostian
linnakkeella ja hän piti lyhyen
esitelmän Kostian taistelusta.

Kaikki vaellukset ovat olleet
hienoja, mutta yhdestä on tullut
ainaisen irvistelyn aihe. Kuljin
silloin reittiä ensimmäisen ker-
ran vaimoni kanssa ja 40 kilo-
metrin patikan jälkeen huuh-
dottuamme enimmät hiet pois
Kostian virrassa menimme kie-
varin ravintolaan syömään. Sen
jälkeen ehdotuksiini ”mennä
ulos syömään” on suhtauduttu
epäillen. �

Lähtöpaikat: Tampereen puolella paikka voi olla 
mikä tahansa. Eri puolilta kaupunkia tulevia ulkoilu-
reittejä voi hyödyntää ja marssia Messukylään tai 
Kaukajärvelle. Päätepisteenä on Kostian linnake, 
josta pienen lepotauon jälkeen voi siirtyä Pälkäneen 
linja-autoasemalle ja palata bussilla Tampereelle.
Kartat: peruskartta 1:20 000 (karttalehden numerot
2141 02, 2141 04, 2123 11). Noin 200 metriä reitistä osuu
neljännen karttalehden kulmaan, joten se ei ole välttä-
mätön. Kaikki pienimittakaavaiset retkeilykartat ovat
tällä reitillä hyödyttömiä.
Lisätiedot: Karoliinimarssi on itse keksitty, usein 
tutkittu ja omin jaloin ylläpidetty epävirallinen vaellus-
reitti. Reitistä kiinnostuneille allekirjoittanut toimittaa
pyynnöstä selostuksen sekä tarkemman reittipiirroksen
ja voi myös lähteä mukaan kävelemään. Yhteydenotot
sähköpostilla rekolat@wlanmail.com.
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Vehoniemen luonnonsuojelualueen luonto on rehevää ja 
puusto mielenkiintoista. Vanhan maantien reunoilla ja myös
asvaltin raoista kasvaa runsaasti visakoivua.

Tilaa vaivatta ilman puheluveloitusta

08001-2662
myös iltaisin

Internetistä: www.kuvalehdet.fi

Tilaa vaivatta ilman puheluveloitusta

08001-2662
myös iltaisin

Internetistä: www.kuvalehdet.fi
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HAUEN KALASTUS
Haukijerkkauksen peruskuviot
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Hauen täsmäuistelu
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Meriuistelijan taimentaktiikka ja välineet
Kesätaimenen etsiminen

Meritaimenen vetovieheet

PERHOKOULU
Hoitokalastusperho Särkikuulan materiaalit

KALAPALSTAT
Lohi: Uistinmestari Pauli J. Smeds

Kuha: Kuhastamaan, kun jäät lähtevät
Taimen: Pintavaappu koskivieheenä

Kirjolohi: Nousevaa kirjolohta kalastamaan
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Matalan Bustvalen huipulla on vaikut-
tavin karoliinimonumentti. Sen juurelta
avautuvat näköalat autiolle ylängölle,
jossa vuoden 1719 lumimyrskyssä 
menehtyi tuhansia sotilaita. Pohjalaiset
asianharrastajat ovat löytäneet 
tunturin juurelta soistuneesta maasta
unohdetun karoliinihaudan.

Karoliinit 
-luvun alussa Ruotsin armei-
jan sotilaita kutsuttiin karolii-

neiksi. Historiaan perehtyneelle sanasta tu-
levat mieleen kuningas Kaarle XII, suoma-
laisten joukkojen ylipäällikkö Armfelt ja so-
tilaiden tyypillinen univormu, johon kuu-
luivat kolmikolkkahattu, sininen takki kel-
taisin kääntein ja leveä nahkavyö miekkoi-
neen.

Edellisen vuosisadan lopulla Ruotsi oli
laajimmillaan, kun siihen oli Suomen maa-
kuntien lisäksi liitetty mm. Inkerinmaa, Vi-
ro ja Liivinmaa. Katovuodet ja taudit alkoi-
vat kuitenkin koetella Pohjolaa ja Ruotsin
valtio heikkeni.

Kun saksilaiset hyökkäsivät Liivinmaal-
le, alkoi Suuri Pohjan sota. Suomalaiset

ruotujakolaitoksen
miehet kutsuttiin
Ruotsin armeijaan
ja heidät marssitet-
tiin Karjalan, Inke-
rin ja Viron kautta
Liivinmaalle. Vuo-
sien ajan taisteluja
käytiin pitkin Puo-
laa, Valko-Venäjää,
Saksaa ja Tanskaa.

Pietari Suuren
vallattua Narvan
Ruotsin joukot
marssivat Pohjois-
Viroon. Lyhyen
taistelun jälkeen
Kaarle XII saavutti
Narvassa ehkä ul-
jaimman voittonsa moninkertaisesti ylivoi-
maisesta vihollisesta.

Rauhansopimuksia tehtiin useita, mutta
kun Kaarle XII marssi joukkoineen toisaal-
le, alkoivat poliittiset vehkeilyt ja sopi-
mukset revittiin.

Jälkiviisaat historioitsijat ovat nimitelleet
Kaarlea sotahulluksi yksinvaltiaaksi. Yk-
sinvaltiaita, jollakin tavalla, olivat kaikki
sen ajan hallitsijat. Ja mitä sotahulluuteen
tulee, niin olisiko Kaarlen pitänyt odotella
Tukholman kuninkaanlinnassa, kun naa-
purivaltiot, varsinkin Pietari Suuren Venä-
jä, osoittivat valloitushaluja.

Kaarle oli todellinen soturikuningas, jo-
ka eli joukkojensa mukana. Kuri karoliini-
armeijassa oli hyvä ja kerrotaan, etteivät he
ryöstäneet valloittamiaan kaupunkeja,

vaan maksoivat tarvitsemansa muonan.
Vuonna 1700 Kaarle lähti ensimmäiselle so-
taretkelleen Tukholmasta 17-vuotiaana, ei-
kä milloinkaan enää palannut sinne.

Suuret taistelut, pienet kahakat ja jatku-
va marssiminen nälänhädän vaivaamassa
Baltiassa kuluttivat joukkoja ja lopullinen
tappio tuli Pultavassa 1709. Kaarle pakeni
turkkilaisten hallitsemille alueille ja oli
turkkilaisten vankina Benderissä.

Viiden vuoden vankeuden jälkeen hän
pääsi pakoon ja ratsasti tuntemattomaksi
naamioituneena läpi itäisen Euroopan
ruotsalaiseen linnoitukseen Stralsundiin.

Kun Ruotsin pääarmeija oli kärsinyt tap-
pion Pultavassa ja maan hallitsija vankina,
joutuivat pienet joukko-osastot Suomessa
torjumaan venäläisten hyökkäyksen. Suo-
malaisjoukot vetäytyivät Karjalasta ja yli-
päällikkönsä Kaarle Armfeltin johdolla Päl-
käneen Kostianvirralla asetuttiin edulli-
seen maastoon menestykselliseen puolus-
tustaisteluun useaksi päiväksi.

Venäläiset rakensivat hajotettujen talojen
hirsistä lauttoja ja meloivat yllättäen Mal-
lasveden ylitse puolustajien selustaan.
Armfeltin joukot eivät ehtineet torjumaan
maihinnousua ja puolustus luhistui. Karo-
liinit vetäytyivät sekasorrossa Pohjanmaal-
le, jossa Isonkyrön Napuella käytiin vii-
meisin sekä verisin taistelu.

Venäläiset miehittivät vähitellen koko
Suomen ja vuodesta 1710 katsotaan Ison vi-
han ajan alkaneen. Tutkijoiden mukaan se
on ollut suurin onnettomuus, mikä Suo-
men kansaa on kohdannut. Katovuodet ja
taudit koettelivat, vihollinen hävitti ja ryös-
ti, lapsia vietiin taloista ja myytiin idän or-
jamarkkinoille. Sama kohtalo oli useilla so-
tavangeilla.

Karoliinien viimeiseksi sotaretkeksi jäi
hyökkäys Norjaan 1718. Fredriksbergin
linnan piirityksessä loppusyksyllä Kaarle
XII tapasi kohtalonsa kalloon osuneesta
luodista. Tuliko luoti norjalaisten vai omien
puolelta, on epäselvää.

Joukot vetäytyivät Ruotsiin. Kammotta-
vinta oli Armfeltin johtamien joukkojen pa-
luumarssi Trondheimista vuoden 1719 kol-
mena ensimmäisenä päivänä. Rajussa lu-
mimyrskyssä Jämtlannin tuntureilla 5 800
miehestä menehtyi noin 3 000 ja myöhem-
min paleltumavammoihin vielä noin 700
miestä.

Kuolonmarssin reitillä Norjan Tydalin ja
Ruotsin Handölin välillä on useita joukko-
hautoja sekä vaikuttavia muistomerkkejä.

Rauhansopimus kirjoitettiin Uudessa-
kaupungissa vasta 1721. Tällöin Karjalan
kannas ja osa Laatokan Karjalaa liitettiin
Venäjään. �

Lähteitä: Voltaire: Kaarle XII:n historia;
Matti J Kankaanpää: Suuri Pohjansota, 
Iso Viha ja suomalaiset

Elokuussa 1718 lähti Ruotsin Duvedista kohti Trondheimia Armfeltin johtama 
armeija, jossa oli yli 10 000 miestä, 6 700 hevosta, 2 500 teuraseläintä ja muutama
kevyt tykki. On edelleenkin epäselvää, miksi Armfelt ei hyökännyt heti 
Trondheimiin. Valtaus olisi todennäköisesti onnistunut nopeasti, sillä karoliini-
armeija oli ylivoimainen määrältään ja sotakokemuksiltaan.

1700

Jämtlannissa on
maanteiden ja 
vaellusreittien 
varsilla vaikutta-
via kylttejä, jotka
opastavat karolii-
nimuistomerkeille.


