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Viipurin synty

Viipurin alue, sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme, oli 
800-luvulla vesialueiltaan huomattavasti laajempi, koska ole
tetaan maanpinnan kohonneen 1 200 vuoden aikana noin 
3 ,5 -4  metriä. Tarkkaa maanpinnan kohoamista ei tiedetä, sillä 
vuosisatojen aikana se ei ole ollut vakio.

Viipurin seutu oli joukko suuria saaria, jotka nousivat laa
jasta Viipurin lahdesta esiin. Esimerkiksi Patteri- ja Papulan- 
mäet, V iipurinniem i ja Tervaniemi olivat pienempiä kooltaan ja 
Hiekan alue oli suurelta osin veden peittämä.

Asutus oli harvaa ja seutu tunnettin lähinnä viikinkien ja 
varjagien kauppa- ja ryöstöretkistä. Varhaisin tieto on tarusta 
800-luvulta, jossa Erik Emundinpojan purjehdus ulottui syväl
le Karjalanmaahan (Kyrjala), aina Laatokkaan asti.

Vuoksi jakautui kahteen haaraan suunnilleen Antrean 
kohdalla.Toinen haara laski etelään Viipurinlahteen ja toinen 
koilliseen Laatokkaan.

Ensimmäinen historiallinen tieto kauppareitistä on vuodelta 
1292, jolloin saksalaisia kauppiaita oli ryöstetty Uusjärvellä 
lähellä Käkisalmea, joka oli Karjalan asutuksen keskuspaik
ka.

Laatokan rannat ja Vuoksen suisto metsineen olivat erin
omaisia metsästysalueita ja kalasaaliit olivat ruhtinaallisia.

Oli luonnollista, että vesiväylien ja kauppareittien varsille oli 
rakennettu karjalaisten toimesta varustuksia. Eräs näistä oli 
nykyisen Viipurin linnan paikalla, missä eteläisin m aantieyhte
ys ja vesireitit kohtasivat toisensa. Täällä olivat salmet kaik
kein kapeimmillaan.

Tästä on tehty venäläisen arkeologi Vjatseslav Tjulenev ’in 
toimesta tutkimuksia hänen suorittaessan kaivauksia Viipurin 
linnan alueella 1970- ja 80-luvuilla. Kaivauksien ja esinelöytö
jen mukaan, hirsivarusteinen linnoitus oli ollut jo 1000-luvulla. 
Tämä linnoitus tuhoutui ruotsalaisten vallattua Viipurin alueen.

Esinelöydöistä voi päätellä, että karjalaiset olivat vilkkaas
sa kanssakäymisessä niin keskiseen Eurooppaan kuin itään, 
Novgorodin suuntaan.

Muitakin oletettuja varustuksia on varmasti ollut Viipurin lähet
tyvillä. Sijaintinsa puolesta voisi olettaa, että eräs varhaisin ja

laajempi asutus olisi sijoittunut juuri Linnasaareen, 
Monrepos’n jylhille kallioille. Vanhoissa 1600-luvun kartoissa 
paikka tunnetaan nimeltä Gambla VViiborg eli Vanha Viipuri. 
Siellä oli hyviä satamapaikkoja, jotka olivat etelätuulilta suo
jassa ja vesireittejä oli helppo valvoa. Nämä seudut antoivat 
hyvän suoja- ja levähdyspaikan syvemmälle Karjalaan mat
kustaville gotlantilaisille ja saksalaisille kauppiaille.

Näyttöä Monrepos’n alueen varustuksista tai asutuksesta 
ei ole, sillä siellä ei ole suoritettu arkeologisia kaivauksia, 
vaikka 1980-luvulla sieltä löytyi kivikautinen kirveen terä.

Viipurin linna

Viipurin linna perustettiin kolmannen ristiretken aikana Tyrgils 
Knutsson’in eli Torkkeli Knuutinpojan toimesta vuonna 1293 
vilkkaan kauppapaikan suojaksi, idästä tulevia valtauspyrki- 
myksiä vastaan. Paikkaa ei valittu mielijohteesta, vaan tuhottu 
vanha linnoitus oli entuudestaan tuttu ruotsalaisille kaupallis
ten yhteyksien kautta.

Valtauksen jälkeen ryhdyttiin uutta linnaa välittömästi ra
kentamaan ja sen keskeiseksi ja ensimmäiseksi rakenteeksi 
tuli se osa, joka tunnetaan Pyhän Olavin tornina. Sen ym päril
le tehtiin puurakenteinen suojamuuri ja sisäpuolelle rakennet
tiin tarpeelliset asumukset, tallit ja varastot. Tämä ensim m äi
nen rakennusvaihe tapahtui vuodesta 1293 aina 1300-luvun 
puoleenväliin.

Ensimmäisen novgorodilaisten hyökkäyksen se sai kokea 
jo vuonna 1294.

Paitsi tärkeän kauppapaikan ja -reitin suojeleminen, oli lin
noilla muukin merkitys. Niiden suojaan ja välittömään tuntu 
maan kehittyi tiheämpi asutus, joka vaikutti e linkeinoelämän 
elpymiseen ja olojen vakiintumiseen. Kalastus, metsästys ja 
tervanpoltto olivat niitä elinkeinon haaroja, jotka edistivät kau- 
punkäyntiä niin Eurooppaan kuin Novgorodiin.

Vuoksen reitti oli erityisen vilkkaasti käytetty 1300-1400- 
luvuilla, jolloin Hansaliitto usein sulki Nevajoen suun estääk
seen itään tapahtuvan suoran kaupankäynnin.

Näin Viipurin seudusta tuli lännen, pohjoisen, idän ja etelän 
kaupallinen kohtauspaikka.



Vielä 1500-luvulla Vuoksen reittiä käytettiin usein, mutta 
maanpinnan kohoamisen seurauksena vesireitin kulkukelpoi
suus vaikeutui, kun Vuoksen päävirtaus suuntautui Käkisal
men kautta Laatokkaan.

Tuleva Viipurin asutus oli turvallisuussyistä keskittynyt pienel
le saarelle linnan ympärille, mutta linnan rakennusten ja m uu
rien laajentumisen myötä, joutui asutus pian siirtymään m uu
alle.

Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323 vakiinnutti rauhantilan ja 
loi samalla edellytykset Viipurin kasvulle.

On tunnettua, että jo 1330-luvulla asutus oli siirtynyt linnan 
eteläpuolella olevalle niemekkeelle. Alue oli turvallinen, sillä 
suo- ja vesialue eroitti sen osittain koillisessa olevasta Patteri- 
mäestä. Vain kapeiden kannaksien kautta oii maayhteydet 
itään. Tuntemamme Salakkalahti pienine puroineen ulottui 
aina 1930-luvulla rakennetulle Viipurin kaupungin kirjastolle 
asti. Ku lle rvon-ja  Pellervonkatujen kulmauksessa 1930-luvul- 
la suoritetun uudisrakennuksen perustuksien kaivauksien yh
teydessä löydettiin vene ja laituri, joka osoittaa vesialueen 
ulottuneen aivan Patterimäen tuntumaan.

Pian asutus valtasi niemekkeen ja sitä ryhdyttiin kutsu
maan kaupungiksi eli Civitas. Varhaisin Viipurin kaupunkinimi- 
tys löytyy Vatikaanin arkistosta 1350-luvulta, vaikka Viipurilla 
ei ollut laillisia kaupunkioikeuksia.

Viipuria rakennettaessa asutus asettui enimmäkseen ran
ta-alueille ja laajeni myöhemmin alueen keskelle, niemen kor
keimmille kohdille. Taloryhmät eroitti toisistaan tiet eli ns. ka
dut, jotka asettuivat niille paikoille, missä liikkuminen ratsain, 
rattain ja kävellen oli helpointa.

Niemen länsipuolelle rakennettiin satama ja itse "keskus
taan” , alueen korkeimmalle kohdalle valmistui kivinen raati
huone, jota myös kistuksi kutsuttiin.

Viipurin kaupunki

Viipurille myönnettiin kauppaoikeudet 1400-luvun alussa ja 
vuonna 1403 niemelle kohonnut asutus sai Erik Pommerilai-

selta kaupunkioikeudet. Maantieyhteys länteen kulki "Turun 
sillan” kautta Siikaniemelle, joka sivusi saarelle rakennettua 
linnaa.

Aluksi kirkkoa palvelevat tilat oli sijoitettu Viipurin linnaan, 
mutta oletetaan, että jo v. 1352 rakennettiin niemelle puinen 
kirkkorakennus, samalle paikalle, m issä meidän aikanamme 
oli vanha tuomiokirkko. Aluksi se palveli Mustainveljesten  
luostarina, mutta kirkon tuhouduttua v. 1411 venäläisten hä
vittäessä kaupungin, luostarilaitos siirtyi uuteen paikaan, asu
tuksen eteläosaan.

Uutta kivirakenteista tuom iokirkkoa ryhdyttiin rakentamaan 
entisen luostarin paikalle v. 1418, mutta se tuhoutui v. 1477 
kaupungissa raivonneessa tulipalossa.

Mustainveljesten eli dom inikaaniluostarin siirryttyä uuteen 
paikkaan, ryhdyttiin sinne tekemään uutta kivistä kirkkoa 
1481. Oletettavasti paikalle oli ensin tehty puinen kirkkoraken
nus 1410-luvun lopulla, uuden luostarialueen keskelle.

Toinen tuntemamme luostari oli Karjaportinkadulla, jonne 
fransiskaanit perustivat harmaidenveljesten luostarin. V iipu
rissa oli kaksi erillistä luostarilaitosta, mitä muualla Suomessa 
ei ollut. Ensimmäinen maininta luostarista on vuodelta 1403. 
Oletettavasti ensimm äiset puiset rakennukset olivat valm istu
neet ennen vuotta 1392. Kivistä luostarikirkkoa ryhdyttiin ra
kentamaan 1445. Luostarilaitos ja rakennukset toimivat vielä 
1530-luvulla, mutta osa luostarin rakennuksista purettiin 
1540-luvulla.

Uskonpuhdistus lakkautti luostarit 1500-luvun alkupuolella, 
mutta Viipurin kirkollinen merkitys ei silti vähentynyt.

Erik A spegren in  kartassa vuodelta 1650 näkyy luostarikirkon 
rauniot, josta ilmenee rakennuksen paikka ja muoto. V iim ei
setkin rakennukset purettiin 1730-luvulla ja vain maanalaiset 
luonnonkiviset kellariholvit jäivät tontille muistuttamaan mei
dän aikakaudelle fransiskaaniluostarista.

Koulutoim innan tiedetään alkaneen V iipurissa jo 1409. Kau
punkiin perustettiin luostarikoulu, jonka toim inta jatkui aina 
vuoteen 1534. Sitä seurasi triviaalikoulu, lukio ja katedraali
koulu.



Tyttöjen kasvatuksessa Viipurilla oli suorastaan edelläkävi
jän asema Suomessa.

Viipurin linnan toinen rakennusvaihe tapahtui vuosina 1442- 
1499. Suojamuurit tehtiin kivestä ja Pyhän Olavin tornia koro
tettiin sekä sen kahtapuolta rakennettiin uudet suuret raken
nusmassat. Saaren eteläreunaan valmistui uusia muureja 
sekä palo-, vankila-, että vartiotorneja. Pohjoiselle osalle teh
tiin puu -ja  maavallituksia.

V iipurissa ryhdyttiin 1470-luvulla Eerikki Akselinpoika Tottin 
to imesta rakentamaan kivisiä suojamuureja itse kaupungin 
ympärille, hyvin lähelle rantaviivaa. Kaupunki tarvitsi muureja 
idästä päin uhkaavan vaaran takia.

Muureihin tehtiin erillisiä varustuksia, eli puolustustorneja, 
jo ista ehkä kuuluisin oli Pyhän Andreaksen torni, jonka juure l
la tapahtui ns. 'V iipurin  pamaus” marraskuun 30 päivä vuon
na 1495, jolloin linnan päällikkönä oli Knut Posse.

1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa Viipuriin rakennettiin 
runsaasti kivirakennuksia ja kaupunki oli jokseenkin täyteen 
rakennettu 1550-luvulla. Vaikka kaupungissa ei ollut laadittua 
asemakaavaa, oli sinne muodostunut käyttökelpoinen, tosin 
kapea ja harva katuverkosto. Suuri osa kaduista oli kenttäki- 
vettyjä ja onpa myöhäisimmissä kaivauksissa todettu V iipuris
sa olleen alkeellinen viemäriverkostokin.

Pohjoisinta rantakatua kutsuttiin Alakaduksi tai Saksalais- 
kaduksi, minne oli keskittynyt saksalaisten ja muiden rikkai
den porvareiden asumukset. Virkamiehet asettuivat asumaan 
mielellään linnaa vastapäätä. Keskeisin ja kaupungin kor
keimmalla kohdalla oli Kuninkaankatu eli Yläkatu, jonka tuntu
massa oli raatihuone. Poikittaista katulinjaa halki kaupungin 
kutsuttiin Ristikaduksi, joka meni raatihuoneen vierestä sata
maan. Lähinnä satamaa oli Eteläkatu.

Eteläisiin osiin oli keskittynyt satamaa palvelevat varastot, 
käsityöläisten ja seppien pajarakennukset.

Viipurin kauppiaat olivat pääasiasssa saksalaisia tai ruot
salaisia, joilla oli hyvät suhteen Keski-Eurooppaan, Tallinnaan 
ja Hansaliittoon.

V ientiartikkelit olivat; turkikset, terva, osittain voituotteet, 
hylkeenrasva sekä kuivattu että suolakala.

Myöhemmin turkisten osuus supistui, koska niiden kanta 
väheni ja tervan merkitys lisääntyi jatkuvasti.

Valtaporvarit saivat harjoittaa ulkomaankauppaa ja pikku- 
porvareiden täytyi tyytyä paikalliseen "rihkam akauppaan” .

Kauppa

Historia mainitsee muutamia keskiaikaisia kauppiaita, kuten 
Krister Lowe’n, Herman von Rethen’in, Hans van Eyke’n ja 
m.m. Erik Tuurenpojan.

Nimiluettelo kertoo, että Viipurissa oli kauppiaita runsaasti 
niin Saksasta, Ruotsista kuin Hollannistakin.

Tärkeim piä tuontiartikkeleita olivat; suola, kankaat, hum a
la, mausteet, hedelmät ja muut tuotteet.

Silloin todettiin, että kielitaidottomat suom alaiset eivät m e
nestyneet hyvin keskieurooppalaisten kanssa ulkomaankaup
paa harjoittaessa.

Teollisia laitoksia ei kaupungissa ollut, vaan senaikaiset sa
hat, myllyt ja tiilitehtaat olivat kaukana kaupungista. Ne olivat 
sijoittuneet koskien varsille tai hyville savikkomaille.

Tunnetuin tiiliruukki oli Papulassa, joka perustettiin 1400- 
luvun puolivälissä. Sen tuotannosta suurin osa meni linnoituk
sien ja muiden sotilasvarustuksien rakentamiseen.

Kaupungin keskustassa kahden kirkkorakennuksen välisellä 
alueella oli toriaukeita, jonka varrella oli kauppoja ja o letetta
vasti olut- ja muita anniskelupaikkoja.

Satamalaituri oli 100 tai 150 metrin m ittainen ja sijaitsi 
muurien ulkopuolella, niemen länsirannalla, lähellä linnansil- 
taa.

Rakennuskanta levisi pian myös muurien ulkopuolelle, enim 
mäkseen länteen jo pelkästään turvallisuussyistä. 
Kaupunkilaisten ja linnanherrojen viljelykset ja karjalaitumet 
olivat keskittyneet Saunalahden ympärille, Siikaniemeen 
sekä kauemmaksi länteen.



Kaupankäynti Viipurissa oli vilkasta ja kauppiaskunnasta 
oli huomattava osa ns. kansallisia kauppiaita. Vuoden 1551 
tulliluettelon mukaan Viipurin vauraimmat kauppiaat olivat Veit 
Olde, Heikki Kostiainen, Jöns Justen, Pietari Vintapper, Tuo
mas Olavinpoika, Heikki Tapanain ja Tapani Kannunvalaja. 
Vuonna 1559 mainitaan saksalaiset Grothusen, Makenprang, 
Lakman j.n.e. jotka olivat myöskin suuria liikemiehiä.

w1aPortin  
torni

P. Andrean 
torni

Paatjforni

Viipurin kartta vuodelta 1550.

Sotataidon kehittym isen myötä ja Moskovan vallan huolestut
tavan kasvun pelosta ryhdyttiin kuningas Kustaa VVaasan to i
mesta, joka vieraili Viipurissa kuukauden päivät vuonna 1555, 
vuonna 1547 rakentamaan Saksalaiskadun kaakoispäähän 
uutta suojavarustusta Karjaportintornia, eli pyöreää tornia. 
Sen rakentaminen uskottiin linnoitusmestari Hans von 
Bergen’]n huoleksi ja se valmistui vuonna 1550. Torni oli e rilli
nen rakennelma muurin ulkopuolella ja sen yhdisti muuhun

kaupunkimuuriin muurein suojattu käytävä, jonka kautta lii
kenne suuntautui itään. Pyöreä torni edusti viimeisintä linnoi- 
tustekniikkaa, joskaan sen kestävyys ei koskaan joutunut koe
tukselle.

Pian tornin valm istum isen jälkeen todettiin, että kaupunki 
tarvitsi kipeästi uutta tonttimaata ja vanhat puolustusmuurit 
eivät vastanneet niille kohdistettuja vaatimuksia. Ne oli osit
tain sortuneet ja talot oli rakennettu monin paikoin muuriin 
kiinni.

Vuonna 1562 kuningas Erik X IV  lähetti Viipuriin Anders 
Mälare  nimisen rakennusmestarin, joka sai tehtäväkseen laa
tia uudet kaupunkimuurit ja niiden sisäpuolelle uuden asem a
kaavan tontteineen.

Viipuriin tultuaan hän suunnitteli kaupungin kaakkoissivulle 
Sarvilinnoituksen, sovittaen sen kulmiin linnakkeet. Nämä sa i
vat nimekseen Äyräpään ja Pantsarlahden bastionit.

Niiden rakentamisen suoritti Johan de Mess, jolle kuului 
myös uuden alueen kaavoittaminen.

Sarvilinnoituksen kartta noin 1600.



Uudet muurit rakennettiin pyöreään torniin kiinni, joten siitä 
tuli yksi osa uutta linnoitusjärjestelmää. Vastavalm istuneet lin- 
noitusmuurit yhtyivät vanhoihin kaupunkimuureihin niiden 
eteläisimmässä pisteessä.

Uudet muurit valm istuivat juuri ennen 1500-luvun loppua ja 
tätä uutta kaupunginosaa alettiin yleisesti kutsua Valliksi, jon
ne muodostui 182 uutta tonttia ja suuri toriaukio lähelle Pyhän 
Andreaksen tornia.

Näin Viipuri oli saanut uuden asemakaavan, joka oli ensim 
mäinen laatuaan Suomessa.

Pian uudet tontit oli rakennettu ja asukasmäärän lisäys 
laajensi asutusta kaupungin ulkopuolelle Siikaniemeen ja 
Pantsarlahteen. Ne olivat suojattom ia alueita muurien ulko
puolella, kun taas Viipuri lukeutui yhtenä niihin Pohjois-Euroo- 
passa oleviin, joilla oli keskiaikana selvä kaupunkiolemus.

Oli tultu 1600-luvulle, joka toi uusia muutoksia Viipurin elä
mänmenoon ja kaupunkikuvaan.

Vuonna 1617 solmittu Stolbovan  rauha siirsi itärajan kau
aksi Viipurista, josta hetkessä tuli sisämaan kaupunki, vailla 
suurta sotilaallista merkitystä.

Jos sotatilan loppuminen rauhoitti viipurilaisten mielet, niin 
kaupunkilaiset kokivat vuonna 1627 raivoisan tulipalon, joka 
toistui heti seuraavana vuonna. Vanhassa kaupungissa tuli 
hävitti rakennuskannasta suurimman osan ja toisen tulipalon 
aikana tuhoutui osittain Vallin uusia taloja.

Vanhassa kaupungissa huonokuntoiset savupiiput, pihara
kennukset, hoitamattomat takapihat ja kapeat kadut edesaut
toivat tulen leviämistä koko kaupunkiin. Tiheään rakennetussa 
ahtaassa puukaupungissa asukkaat ryhtyivät palon jälkeen 
rakentamaan uusia asumuksia entisille paikoilleen, mutta 
maistraatti puuttui asiaan. Sen toimesta kutsuttiin kaupunkiin 
Saksasta muurarimestari Peter Holtgref, jonka tehtäväksi tuli 
valvoa uudelleenrakentamista.

Katuja määrättiin levennettäväksi ja rakennusten väliin oli 
muodostettava turvavyöhykkeitä ja talojen tulisi pääasiassa 
olla kivirakenteisia.

H oltgre fin  aikaansaannoksista ei ole tietoa, mutta v. 1638 
kaupunkiin saapui kenraalikuvernööri, kreivi Pietari Brahe,

joka totesi, että Viipuriin on laadittava regulariteetti eli uusitta
va koko katuverkosto suorakulmaisen ruudukon mukaiseksi. 
Brahen toimesta lähetettiin kaupunkiin Tukholman ensim m äi
nen kaupungininsinööri Anders Torstensson.

Hän sai tehtäväkseen laatia uuden asemakaavan ja nyt 
annettiin kaduille nimet.

Ruutukaava ei paljon huomioinut entisiä rakennuksia. Vain 
molemmat kirkot saivat pitää entisen sijaintinsa, samoin Piis
pan talo. Niiden sijainti huomioitiin uutta kaavaa laadittaessa. 
Kaduista vain Kuninkaan- ja Alakadun linjaukset säilyivät.

Uusi asemakaava astui voimaan 1640-luvulla ja sitä ryh
dyttiin asteittain toteuttamaan.

Monen arvokkaan, tulipalossa säilyneen rakennuksen koh
taloksi tuli purkaminen ja vähitellen kaupunkikuva vanhassa 
Viipurissa muuttui ruutukaavan määräämään kuosiin.

Uusi kaava ei suinkaan miellyttänyt kaikkia, jotka olisivat 
halunneet säilyttää entisen tonttinsa.

Tonttijakoa ei kortteleiden sisällä muutettu ja se näkyy vielä 
tänäänkin Linnoituksen kaupunginosan kartassa, m issä tont
tijako on peräisin ennen regulariteettia eli vuotta 1640.

Kaupungin suurpalo 1652 vaikutti suuresti uuden kaavan 
toteuttam iseen. Voidaan sanoa, että tämän tapahtuman jä l
keen ryhdyttiin Viipuriin rakentamaan kivirakennuksia.

Eräs huomattavin muutos näkyi uudella aukiolla, joka syn
tyi Kuninkaankadun länsipäähän (Torkkeli Knuutinpojan tori). 
Aukion varrelle rakennettiin uusi kivinen raatihuone, jonka 
piirustukset laadittiin jo 1640-luvulla, mutta rakennus valm is
tui taloudellisten vaikeuksien jälkeen vasta 1680-luvun lopul
la. Aikaisemmin torin varrelle oli valm istunut Antoni 
Borchardfin  komea kivirakennus, joka meidän aikana tunnet
tiin W eckrooth’in talona.

Kaupunki laajenee

Kaavoittamista laajennettiin muurien ulkopuolelle, S iikanie
meen ja Tervaniemelle, jonne syntyi runsaasti uusia tontteja, 
toriaukea ja myöskin uudelle kirkolle osoitettiin paikka. Nämä 
laajennukset näkyvät hyvin Erik A spegren in  kartassa 1650- 
luvulta.



Näyttää siltä, että uusi asemakaava toteutettin lopullisesti 
1600-luvun lopulla, jolloin Viipuri eli ehkä sen historiansa 
loistokkainta aikaa.

Kaupungissa oli asukkaita noin 3 500 henkeä ja Viipuri oli 
Ruotsi-Suomen viidenneksi suurin kaupunki.

Väestöltään Viipuri oli Suomen kansainvälisin ja kosm opoliitti
sin kaupunki, jossa puhuttiin kolmea kieltä; ruotsia, saksaa ja 
suomea.

Viipuri oli Itä-Suomen kaupan tapulikaupunki, jonka kautta piti 
kaiken kaupankäynnin tapahtua. Terva oli noussut tärkeim 
mäksi vientiartikkeliksi, jonka ansiosta Viipurista tuli 1600- 
luvulla Suomen suurin kauppakaupunki. Puutavara, suola- ja 
tupakkakauppa toivat kaupunkiin rahaa ja rikkautta.

Kaupungissa oli useita parturi- ja kauppaliikkeitä sekä 
luonnollisesti kapakoita, joista ehkä tunnetuin oli Borchard f in 
kellari, uudella Roskapsgatan’illa eli P iispankadulla ja 
P lan tir iin kellari Siikaniemessä.

O lettamuksen mukaan kaupungissa oli myös m ajoitusliik
keitä, mutta joiden paikkoja historia ei kerro.

Viipuriin perustettiin apteekki vuonna 1689, joka oli yksi 
Suomen vanhimpia.

Käsityöläisiä oli kaupungissa noin sata; räätäli- ja suutari- 
mestareita kymmenen ja kultaseppiä neljä, tynnyreiden, nah- 
kureiden, puuseppien, muurarien ja muiden am m atinharjo it
tajien lukumäärä vaihteli eri vuosina.

Teollisuudesta tuli jo huomattava tekijä Viipurin alueella, 
sillä tiilitehtaita rakennettiin lisää runsaan uudisrakentam isen 
takia. V itsataipaleella aloitti kalkkitehdas ja Säiniölle valmistui 
kruunun sahamylly sekä muutakin teollista toimintaa.

1630-luvulla perusti Baltzar Meijer asepajan ja vuosisadan 
lopulla aloitti Hupposen rautaruukki toimintansa.



Erik Aspegrenin asemakaavakartta 1650-luvulta.



Viipurin linna 1600-luvun lopulla.
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Viipurilaiset havahtuivat 1600-1700-lukujen vaihteessa idäs
tä uhkaavaan vaaraan. Venäjä oli voim istunut ja uusi tsaari 
Pietari Suuri osoitti valtapyrkimyksiensä laajentam ista Inkerin 
ja Karjalan suuntaan.

Vuonna 1703 Pietari Suuri hyökkäsi Inkerinmaalle valloitta
en Nevajoen suun.

Ruotsista komennettiin asiantuntijoita tarkastamaan Viipu
rin linnoituksia, jotka todettiin pahasti rapistuneen. L innoituk
sien korjaaminen ja vahvistaminen uskottiin linnoituskapteeni 
Lorentz Stobaeus'selle, jolle tehtävä oli ylivoimainen käytettä
vien varojen puutteen takia. Hän totesi yli 100 vuotta sitten 
valm istuneet muurit huonokuntoisiksi ja vain välttämättöm iin 
korjaustöihin ehdittiin paneutua.

Syksyllä 1706 tsaarin armeija teki yllätysiskun Viipuriin, mutta 
kahden viikon yrittäm isen jälkeen venäläiset yllättäen poistui
vat sinne, mistä olivat tulleet.

Linnoituksia vahvistettiin idän suunnalta tulevia uusia yri
tyksiä varten, kun taas Viipurin niemen rantamuurit jäivät 
vähemmälle huomiolle.

Pietari Suuren yli 13 000 suuruinen armeija teki uuden hyök
käyksen kevättalvella vuonna 1710. Se saapui maitse Viipurin 
länsipuolelle Siikaniemeen, missä ei ollut varustuksia. Kau
punkia puolusti noin 4 000 miehen varuskunta 150 tykin voi
malla, jonka yhteydet länteen näin katkesivat.

Koko kevään kestäneiden taistelujen ratkaisu näytti riippu
van siitä, kumpiko osapuoli saisi ensimmäisenä apujoukkoja.

Myös tsaari Pietari oli päättänyt itse puuttua taistelun kul
kuun. Hän keräsi Pietarin edustalle yli 250 erilaista alusta ja 
5 000 miestä. Hän käsitti hyvin, että ruotsalaiset tulisivat lai
vastollaan apuun ja tsaarilla oli kiire ehtiä Viipurin edustalle 
ennen ruotsalaisia.

Pietari Suuri ehti ensin ja nousi joukkoineen maihin Terva- 
niemelle. Yli 430 tykin voimalla alkoi Viipurin tuhoisa piiritys, 
joka johti kaupungin antautumiseen, 15 päivänä kesäkuuta 
vuonna 1710.

Ruotsin lippu laskettiin alas linnan tornista ja tilalle kohosi 
tsaarin keisarillinen standaari.

Valta vaihtui

Varustukset muureineen olivat monin paikoin kokonaan sortu
neet ja sadat kaupunkilaisten asuinrakennukset olivat tuhou
tuneet, joukossa tuomiokirkko.

Viipuri, lännen lukko itää vastaan, muuttui asemaltaan 
päinvastaiseksi. Kaupungista tuli venäläisen armeijan tärkein 
tukikohta länttä vastaan, josta käsin sotatoimet jatkuivat koko 
Suomen alueella aina vuoteen 1721, jolloin lopullinen rauha 
allekirjoitettiin Uudessakaupungissa.

Iso viha oli päättynyt. Viipuri ympäristöineen ja koko Karja
lan kannas liitettiin Pietarin kuvernementtiin ja kaikki kaupun
kia koskevat asiat päätettiin tästä lähtien Pietarissa.

Kaupunkikuva muuttui hyvin nopeasti. 1730-luvulla ryhdyt
tiin rakentamaan Siikaniemen linnoitusta kaupungin suojaksi 
länttä vastaan. Vielä tuhoutumattomat asuinrakennukset sai
vat väistyä ja koko Siikaniemi, Tervaniemi mukaan lukien 
muuttui sotilasalueeksi. Mahtava kaksiosainen linnoitusvyö- 
hyke valmistui 1740 ja vihkiäisjuhlissa se sai nimekseen silloi
sen hallitsijattaren Anna Ivanovnan kunniaksi;

Pyhän Annan kruunu  -  Kron St. Annae.
Linnoituksen toinen rakennusvaihe aloitettiin 1745, jolloin 

Terveniemen linnoitusosuus saatettiin loppuun ja Siikanie
men varustuksia vahvistettiin. Linnoitusjärjestelmän läpi teh
tiin kaksi tieyhteyttä ja niille rakennettiin portit.

Länteen suuntautuvan tien porttirakennelmat saivat nimek
seen Haminanportit ja ja itään suuntautuva tieyhteys Hiekan- 
portti. Portit pidettiin öisin suljettuna.

Haminanportin viereen rakennettiin päävartio ja toinen 
päävartiorakennus tehtiin Torkkeli Knuutinpojan torille.

Viipurin kaupunkikuva muuttui vuoden 1738 suurpalon jä l
keen huomattavasti. Vallin kaupunginosa tuhoutui pahoin, sa
moin kaupunkia jakavan vanhan muurin lähettyvillä olevat 
rakennukset. Tulipalothan olivat olleet Viipurin kiusana jo kaut
ta koko sen historiansa ajan.



Karttapiirros linnoitetusta Viipurista 1760-luvulta
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Kaupunkia jakanut vanha muuri purettiin, jolloin katulinjaukset 
voitiin yhdistää. Vanhasta muurista jäi jäljelle ainoastaan ns. 
Raatitorni, Keisarinkadun (Luostarinkatu) varrelle.

Venäläiset sotilasviranomaiset vaativat, että Valli kokonai
suudessaan on varattava sotilasalueeksi. Sen koillisnurkkaan 
rakennettiin kasarmirakennuksia ja lounaisnurkasta varattiin 
sotilaskäyttöön kokonainen kortteli.

Onneksi sotilasviranomaisten vaatimuksia ei 1743 jälkeen 
täysin toteutettu. Venäjän ja Ruotsin raja siirtyi lännemmäksi, 
joten Viipurin sotilasasema muuttui. Nyt Vallin kaupungin
osaan ryhdyttiin rakentamaan virastotaloja. Uuden torin var
relle valmistui uusi puurakenteinen raatihuone ja käskynhalti- 
janpalatsi (Hovioikeudentalo) v. 1784.

Näin torin varrelle oli tehty monumenttaalirakennuksia, joita
täydensi uusi ortodoksinen tuomiokirkko, Preobrazenskin 

katerdaali vuodelta 1788.
Kivirakenteinen raatihuone rakennettiin vuosina 1795-97 

ja sen viereen tehtiin myymälärakennus 1790-luvun lopulla.
Toinenkin huomattava kirkko rakennettiin Viipuriin v. 1799, 

jolloin ruotsalais-saksalainen seurakunta sai oman kirkkora
kennuksen Paraatikentän laidalle, kaupunkimuurien tuntu
maan.

Kaupungin silhuettiin ilmestyi tuomiokirkon korotettu kello
tapuli vuonna 1796, joka linnan tornin lisäksi näkyi selvänä 
maamerkkinä kauaksi.

1700-luvun loppu oli vilkasta rakennuskautta ja kaupunki
kuva muuttui hyvin radikaalisesti. Karjaportin-, Linnan- ja Piis
pankadut saivat sen näkymänsä, jotka säilyivät meidän aika
kaudelle.

Esikaupunkialueet laajenivat huomattavasti ja Viipurin itäpuo
lelle syntyi laaja asutus, jota ryhdyttiin sanomaan Pietarin 
esikaupungiksi. Se sai oman Pyhän Eliaan kirkon 1700-luvun 
lopussa. Pietarin esikaupungin itäpuolelle rakennettiin Aninan 
sairaala, joka toimi aina vuoteen 1836 saakka.

Samoin asutus levisi Hiekkaan, Saunalahden rannalle ja 
Neitsytniemelle, jonne 1700-luvun lopulla rakennettiin m.m. 
sotilassairaala.

M onrepos’n kartanon omistaja vaihtui ja tunnettua puistoa 
ryhdyttiin asiantuntemuksella laajentamaan ja ehostamaan.

Viipurin hautausmaat olivat hajaantuneet eri paikkoihin. Van
ha suomalainen hautausmaa oli Kirkkosaaressa ja uusi pe
rustettiin Ristimäkeen, Pietarin esikaupungin itäpuolelle, jon 
ne tuli myös juutalainen ja islamilainen hautausmaa.

Ruotsalaisilla ja saksalaisilla oli hautausmaa Neitsytnie- 
mellä ja vuosisadan lopulla perustettiin uusi, suuri hautaus
maa Sorvaliin luterilaisia ja ortodokseja varten.

Käsityöläisille ja muille viipurilaisille kauppiaille 1700-luku oli 
vaikeuksien aikaa. Venäjältä tuli suutareita, seppiä ja muita 
käsityöläisiä, jotka verovapauden kautta pystyivät harjo itta
maan ammattiaan suomalaisia halvemmalla. Täm ä muutti 
monen käsityöläisammattikunnan koostumuksen, kun venä
läiset saivat tukevan jalansijan Viipurissa.

Huomattavin muutos katukuvassa tapahtui v. 1735 jälkeen, 
jolloin kaupunkiin ilmestyi runsaasti kapakoita. Parhaim m il
laan niitä oli yli 175. Viinat tuotiin pääasiassa Pietarista ja 
Liivinmaalta. Paikallisen panimoteollisuuden osuus koski vain 
oluen valmistusta.

Viipurin ensimmäiset varsinaiset ravintolat syntyivät 1700- 
1800-lukujen vaihteessa, jolloin Johan Hertzog avasi ensim 
mäisen luokan ravintolan Pietarin esikaupungissa.

Kaupunkijärjestykseen tuli muutos vasta vuonna 1784. Silloin 
määriteltiin kauppiaiden ja muiden amm atinharjoittajien ase
ma Viipurissa.

Kauppiaskunta jaettiin varallisuuden mukaan kolmeen ryh
mään, joista varakkaimmat saivat harjoittaa u lkom aankaup
paa. Käytännössä se oli rajoitettu, sillä armeija halusi turvata 
tarvittavan puutavaran ja tervan tarpeensa.

Laivanvarustusta ja teollista toimintaa saivat harjoittaa vain 
kahden ensimmäisen ryhmän kauppiaat ja kolmas ryhmä sai 
käydä kauppaa maaseudun markkinoilla.

Viipurin huomattavimmat kauppiaat ja teollisuudenharjoitta- 
jat olivat 1700-luvulla m.m. Johan VVeckrooth, Johan Lund,





Viipuri nähtynä perspektiivipiirroksena idästä 1780-luvulla.



Johan Hackman, Erik ja Abraham Alfthan, Andreas Jaenisch, 
Johan Aleksander Thesleff, Martin Sutthoff.

Kolmannen luokan kauppiaita olivat m.m. Tikkanen, Rose- 
nius, Dibov ja Alopaeus, jotka hallitsivat maaseudun kaup
paa.

Teollisuuslaitoksia syntyi runsaasti Viipurin ympärille. Oli 
juuttitehdas, vaskipajoja, pikikeittämöitä, sahalaitoksia ja tiili
tehtaita tuli lisää, joiden tuotanto meni suurimmalta osaltaan 
tsaarin armeijan tarpeisiin.

Rokkalassa aloitettiin ikkunalasin valm istus 1770-luvulla, 
jonne Lundh ja Oudar perustivat lasitehtaan.

Aivan 1800-luvun alussa Viipurin lähistölle perusti arkkiteh
ti Brockmann naulatehtaan ja Johan Laube köysi- ja nuora- 
tehtaan, jolla oli jo ennestään sikuritehdas yhdessä Hack
m an in  kanssa.

Viipurin ulkomaankaupan vilkkaudesta kertoo laivatilasio.
Vuosina 1785-89 saapui satamaan 1 453 laivaa, vuosina 

1795-99 803 laivaa ja 1805-09 557 laivaa.

Viipuri, läänin pääkaupunki

Vuodet 1808-09 muuttivat taas kerran Viipurin elämän. Koko 
Suomi joutui Venäjän valtakunnan osaksi ja vuonna 1812 
Viipuri ja koko Karjalan kannas, ns. Vanha Suomi, liitettiin 
vasta perustettuun Suomen Suurruhtinaskuntaan.

Viipurin tehtävä rajalinnoituksena päättyi ja se sai elää 
rauhassa hallinto-, koulu-, kauppa- ja satamakaupunkina.

Näkyvin muutos Viipurissa kohdistui hallintoon, kun kuverne- 
mentinhallitus ja provinssikansliat yhdistyivät lääninhallituk
seksi. V iipurista tuli läänin pääkaupunki ja sen ensimmäiseksi 
maaherraksi valittiin C.J. Stjernvall.

1800-luvun alkuvuosina ei kaupungin keskusta sanottavasti 
muuttunut, sillä muurit ympäröivät sitä joka puolelta. Toiveita 
niiden purkamiseksi oli esitetty Pietarin sotilasviranomaisille, 
mutta huonoin tuloksin. Puolustuksellisesti ne olivat jo menet
täneet merkityksensä. Muurien sisäpuolella oleva kaavoitettu 
asutusalue oli noin 700 metriä pitkä ja noin 450 metriä leveä.

Pienestä pinta-alastaan huolimatta muurien sisällä oli viisi 
kirkkorakennusta.

Eniten muurit haittasivat sataman toimintaa, joka oli jäänyt 
liian ahtaaksi.

V iipurila isista kauppiaista merkittävimpiä oli Maria Hack
man, joka vuonna 1816 perusti Hackman & Co:n. Uusia kaup
pahuoneita perustettiin runsaasti, kuten Paul Wahl & Co, Ro- 
senius & Sesemann, Carl Rothe, Andreas Jaenischin j.n.e

Ulkomaankaupan tärkein vientiartikkeli oli sahattu puutava
ra, joka muodosti m.m. vuonna 1841 viennistä yli 32 %.

Viipurin kehitykseen ja kaupan vilkastum iseen vaikutti suu
resti Saimaan kanavan rakentaminen, joka aloitettiin 1846 ja 
valmistui 1856. Juhlien yhteydessä Viipurin linnan torni, joka 
oli saanut uuden katon 1830-luvun lopulla, syttyi palamaan. 
Se oli katotta aina 1880 luvulle, jolloin siihen tehtiin välia ikai
nen katto ns. "tasakatto” .

Kanavan valm istum isen jälkeen käännyttiin jälleen Pietarin 
puoleen, jotta vanhat muurit saataisiin purkaa.

Vasta itämainen sota, joka päättyi 1856 havahdutti sotilas
viranomaiset huomaamaan, että 1500-luvulla rakennetut muu
rit ja linnoitukset olivat vanhentuneet ja huonokuntoiset.

Kaupungin itäpuolelle, Patterinmäelle ryhdyttiin rakenta
maan uutta linnoitusvyöhykettä vuonna 1850, joka saatiin 
valmiiksi 1870. Se alkoi Havin lahdelta, jatkuen Patterimäen 
yli Pietarin maantielle saakka.

Päätös uusista linnoituksista kypsytti keisarin antamaan pää
töksen kesäkuun 19 päivänä 1859, jolloin vanhat muurit ja 
linnoitukset siirtyivät Viipurin kaupungin haltuun. Päätös ei 
koskenut linnan länsipuolella olevaa Pyhän Annan kruunun 
linnoitusta, joka oli jätettävä Turun sillan suojaksi.

Heti päätöksen tultua voimaan ryhdyttiin laatimaan uutta ase
makaavaa ja samalla aloitettiin muurien purkutyöt lähinnä 
pyöreästä tornista kaakkoon päin. Muurien kiviaineksella täy
tettiin matalaa ja kaisloittunutta Salakkalahtea uudeksi raken
nusmaaksi.



VM i

X X ' -

Viipurin kartta vuodelta 1860. 
Kartassa kaikki rakennukset 
verkitty mustina. Kartassa 
äämöttää vuoden 1939 katuverkko, 

oka helpottaa vanhojen rakennusten 
oaikallistamisen.

■ - u  b- «V.* f  v 

■f- *• •,* * 4 X  .
. V v*• *ih. *
»n.

'?r
/  :x*

V
/

J 7 y

I w

\
o /V

■ V.-.-'.'

X. 
/.• ••;•. ..

' K

. S  P
fCIs -rX>' \JS)jf / .  Tp)

W IIPURI 1860 
VVIBORG



1

Valokuva Havin valleilta Viipurin keskustaan päin vuonna 1875. Pantsarlahden alue on vielä rakentamatta.
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Viipuri saa uuden asemakaavan.

Vuonna 1861 helmikuun 21. päivänä vahvistettiin insinööri 
Berndt Nym alm ’in laatima uusi asemakaava, joka m oninker
taisti kaavoitetun rakennusmaan.

Kaavassa oli huomioitu myös tuleva uusi rautatielinjaus 
R iih im äki-V iipuri-P ie ta ri, jonka rakennustyöt aloitettiin valtio
päivien päätöksellä vuonna 1867. Ensimmäinen juna saapui 
Viipuriin Riihimäeltä 11 päivä syyskuuta 1870. Rataa jatkettiin 
pohjoiseen Sortavalaan 1892.

Voitaneen sanoa, että satavuotinen hengenahdistus ah
taassa kaupunkim iljöössä päättyi. Hetkessä putkahti kaupun
gille valtava tarve laajennus- ja uudisrakentamiseen, johon 
vaikutti hyvin paljon Saimaan kanavan avaaminen ja uusi 
rautatieyhteys niin länteen kuin itään.

Vihdoin muurien purkutöihin päästiin käsiksi ripeästi, koska 
tonttipula oli erittäin suuri. Salakkalahden täyttö oli aloitettu ja 
sen yli oli rakennettu uusi katulinjaus, Aleksanders perspektiv 
(A leksanterinkatu ja vuodesta 1929 Karjalankatu), joka jakoi 
lahden kahtia. Katulinjaa jatkettiin lounaaseen kohti satamaa 
sitä mukaan kuin muureja ehdittiin purkaa. Vuoteen 1875 
itäiset muurit oli purettu Keisarinkadun tasalle.

A leksanterin- ja jatketun Keisarinkatujen (vuodesta 1929 
Linnankatu) risteykseen tuntumaan rakennettiin ennätykselli
sen nopeasti uusia kou lu -ja  hallintorakennuksia.

Lääninhallitus, maaherran asuinrakennus ja 1900-luvun 
alussa pääposti. Mahtava goottilainen uusi tuomiokirkko, joka 
vihittiin 1893, julisti alueen jylhyyttä sekä arvokkuutta.

Neljän korttelin alueelle, lähelle hallintorakennuksia raken
nettiin vuosisadan loppuun mennessä kuusi koulurakennusta.

Toinen huomattava katulinjaus syntyi uudelta kauppatorilta 
kaakkoon päin ja se sai nimekseen Torkkelinkatu. Katu päättyi 
Patterinmäen juurelle.

Alkupäästään se rakennettiin purettujen muurien paikalle 
ja sen viereen tehtiin maan kuulu Torkkelinpuisto, keskustan 
helmi kaupungin asukkaille.

Torkkelinkatu sivusi uutta toria, joka sai nimekseen Punai- 
senlähteentori. Sen paikalla, pienellä aukiolla oli tähän asti 
ollut yleinen kaivo, joka oli punamullalla maalattu. Tästä pu
naiseksi maalatusta kaivorakennelmasta lienee torin nimi läh
töisin. Vielä 1860-luvulla suuri osa torista oli veden alla, Sa
lakkalahden ulottuessa tulevan torin pohjoiskulmaan.

Tältä torilta lähti Pietarinkatu (vuodesta 1929 Kannaksenka- 
tu), joka seurasi kaavallisesti samaa linjaa kuin Pietarin 
maantie.

Torille valm istuivat ensimmäiset kivirakennukset 1887-90, 
joista Anniskeluyhtiön talo ja Punaisenlähteentorin apteekki 
olivat ensimmäisiä.

Uusi katuverkosto rakennettiin myös Pietarin esikaupunkiin, 
lähelle rautatieasemaa, missä oli runsaasti vanhoja raken
nuksia ja sokkeloisia pikkukatuja 1700-luvulta.

Pietarinkadun varrelle rakennettiin Viipurin lääninsairaalan 
uusia rakennuksia 1890-luvulla ja sairaalakompleksia laajen
nettiin tuntuvasti seuraavan vuosisadan alussa.

Voidaan todeta, että 1900-luvun vaihteessa melkein kaikki 
keskustan uudet kadut olivat jo rakennetut ja Viipurin linna oli 
kunnostettu uuteen uskoon, pitkän rappiotilan jälkeen.

Vain sataman alueella oli vanhoja kaupunkimuureja, jotka 
estivät satamalaiturien laajennushankkeita. Nämä viimeiset 
muurin rippeet purettiin 1910-luvulla ja vain Pantsarlahden 
bastioni jäi muistuttamaan jälkipolville vanhoista kaupungin 
linnoituksista.

Teollisuuslaitoksia ilmestyi nopeasti uusille tonteille, joista 
mainittakoon Aleksanterinkadun eteläpäähän valm istunut 
Pietisen puusepäntehdas ja sen viereen rakennettiin Viipurin 
konepajan uusi tehdas. Patterimäen juurelle tuli Jakovleffin  
tehdaskompleksi, joka täytti koko korttelin.

Aiemmin vuonna 1863 aloitettiin rakentaa Yhdysoluttehtaan 
tuotantolaitoksia lähelle Eliaan kirkkoa ja uudelle ratapihalle 
valmistui Suomen Valtionrautateiden suuri konepajarakennus 
1800-luvun lopulla. Sitä laajennettiin 1900-luvun alkupuolella, 
jolloin Valtionrautateistä tuli Viipurin suurin työllistäjä.



Pietarintien varteen rakennettiin 1869 Bavarian olutpani
mo, jonka Feodor Sergejeff osti 1894. Hän perusti myös tuk
kukaupan ja tupakkatehtaan Papulaan.

Sitä ennen vuonna 1886 kauppias P J. Pesonen avasi 
tukkuliikkeen Papulassa, Vuorikadun varrelle.

Uusien Patterimäen linnoituksien itäpuolelle Haviin oli 
1800-luvun lopulla perustettu Havin tehtaat, joissa valm istet
tiin ensin steariinikynttilöitä. Sittemmin tehdas muutettiin luu- 
jauhomyllyksi, jonka päätuotteeksi tulivat maankuulut saip
puat.

Aiemmin Patterimäen itäpuolella oli toim inut tiilitehtaita ja 
kaakelitehdas. Kaakelitehtaan paikalle rakennettiin 1930-lu- 
vulla uudet kaupunginsairaalan rakennukset.

Sataman kuljetuskapasiteetti parani huomattavasti, kun 
sinne rakennettiin 1890-luvulla satamarata, joka haarautui 
asemarakennuksen kohdalla ja kulki pitkin Salakkalahden 
pyöristettyä rantaa kiertäen Viipurin niemen.

Salakkalahden eteläranta palveli Saimaan kanavaliiken- 
teen satamana.

1800-luvun lopulla rakennettiin Papulaan ja Sorvaliin run
saasti kasarmirakennuksia.

Kasarm ialueita Viipurissa oli runsaasti, etenkin Siikanie
men linnoituksen länsipuolella. Linnoitukset ja sotilasvarus- 
tukset ovat kuuluneet kaupunkikuvaan sen historian alusta 
lähtien.

1800-luvun loppu oli erittäin vilkasta ja toimeliasta aikaa V ii
purin elämässä. Silloin perustettiin runsaasti erilaisia urheilu
ja raittiusseuroja, järjestöjä, yhdistyksiä ja klubeja.

Monen yhdistyksen päätavoitteena oli valtiolliset tai yhteis
kunnalliset pyrkimykset, sillä elettiinhän voimakasta kansallis
tunnon aikaa, venäläistä sortokautta vastaan.

Suomalaisuus nosti voimakkaasti mielialoja.

Vuosien 1889 ja 1890 kunnalliset tapahtumat oli alkusysäys, 
kun suomenmieliset ja vapaam ielisem mät ruotsinkieliset a i
nekset saavuttivat voiton kunnallisvaaleissa.

Vuonna 1891 tammikuussa viipurilaiset ja itäsuomalaiset 
liikemiehet, kauppiaat ja käsityöläiset päättivät perustaa seu
ran, joka sai nimekseen;

Teollisuuden ja  liikkeenharjoittajain seura PAMAUS.

Tultaessa 1900-luvulle, Viipurin kasvu kiihtyi ennätyksellisiin 
lukuihin. Uusia teollisuuslaitoksia rakennettiin ja keskustaan 
ilmestyi monen tukkukauppiaan, liikemiehen ja pankkien ra
kennuttam ia suuria kerrostaloja.

Jos vertaam m e vuosien 1860 ja 1900 karttoja, voidaan tode
ta, että Viipuri kasvoi 40 vuoden aikana erittäin nopeasti ja 
pinta-alaltaan se kuusinkertaistui. Asukasluku kaupungin a lu
eella nousi muutamasta tuhannesta noin 25 000 henkeen.

Satama kärsi ahtaudestaan, johon tuli helpotusta vasta 1910- 
luvun lopulla, jolloin Etelävallikadun kohdalla olevat vanhat 
kaupunkimuurit purettiin. Eteläsataman laiturien pituus kol
m inkertaistui 1920-luvun alkuun mennessä.

Kasvuvauhti hiljeni ensimmäisen maailmansodan alettua ja 
vasta itsenäisyyden alkuvuosina talouselämä lähti elpymään 
monien muutosten saattelemana.

Suomi ju lis tau tu i itsenäiseksi vuoden 1917 lopulla  ja tuskalli
sen vapaussodan jälkeen keväällä 1918, alkoi elämä vähite l
len sopeutua uusiin olosuhteisiin.

Kasarm ialueet tyhjenivät venäläisistä sotilaista ja niiden 
tilalle tuli itsenäisen Suomen kenttäharmaisiin pukeutuneet 
nuoret miehet.

Viipurista tuli maamme suurin varuskuntakaupunki.

Viipurin talouselämästä jä lkeen 1840 on erinomainen artikkeli 
Pamauksen juh lakirjassa vuodelta 1991, joka  hyvin valaisee 
kaupan ja  teollisuuden yksityiskohtaista kehitystä vuoteen 
1944.



SUOMENVEDENSELKA

W IIPURI 1900 
W IBORG

Viipurin kartta vuodelta 1900. 
Kivirakennukset näkyy tummina
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Viipurin linna 1939.
2

Viipurin keskusta

Luodaksemme kuvallisen läpileikkauksen kaupungin liike-elä
mästä, olen ottanut mukaan, Viipurin keskustaan seuraavat 
kaupunginosat; Linnoitus, Salakkalahti, Repola, Kaleva, Pant- 
sarlahti ja Patterimäki.

Tässä kirjassa oleva Viipurin kartta 1939 kattaa juuri nämä 
kaupunginosat. Muut esikaupunkialueet käsittelen kaupun- 
ginosittain.

Vielä 1920-luvun alussa Viipuri oli pinta-alaltaan hyvin pieni, 
johon eivät kuuluneet Patterimäen itäpuoliset alueet; Sorvali 
eikä Saunalahti. Nämä olivat Viipurin maalaiskuntaan kuulu
via alueita, joissa oli runsaasti asukkaita. Vasta myöhemmin 
nämä sekä monet muut alueet liitettiin kaupunkiin. Viim eisim 
mät alueliitokset tapahtuivat 1930-luvulla.

Miltä Viipuri näytti 1930-luvun lopulla? Siihen vaikutti ensim 
mäiseksi kaupungin rakentaminen. Rakentamisen kautta 
muodostui kaupungin asukkaille ja ulkopuolisille mielikuva 
sen elinvoimaisuudesta ja vilkkaudesta.

Rakentamiseen ja kaupungin kehitykseen vaikutti jämerä 
kaupunginjohtaja Aarno Tuurna sekä aktiivinen ja kaikesta 
sydänmestään työhön antautunut asemakaava-arkkitehti 
Otto-I. Meurman.

Meurman nin ja Uno U llberg’in historian arvostam isen an
siosta, pyrittiin säilyttämään vanhaa rakennuskantaa.

Meurman, joka ei syntyjään ollut viipurilainen, antoi arvon 
keskiajalle ja sen menneelle kulttuurille paremmin, kuin moni 
paljasjalkainen kanta-asukas. Hänen ansiostaan moni keski
aikainen rakennus säilyi.

1920-luvulla kaupunkiin rakennettiin noin 40 uudis- tai täysin 
peruskorjattua rakennusta. Joukossa oli kaksi pankkia, hotelli, 
kuusi teollista taloa, sairaalakompleksi, koulu, ravintola ja 
teatterin laajennus. Muut rakennukset olivat pääasiassa 
asuinrakennuksia. Olen jättänyt mainitsematta puutalot, joita 
rakennettiin keskustan reunamille. Lisäksi rakennettiin uutta 
raitiotielinjaa noin kolme kilometriä.
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Piispankatu 12, jossa oli kuuluisa Borchadfin  kellari.

Kaupungin pinta-ala oli huomattavasti laajentunut 1930-luvul- 
la. Vaikka vuosikymmenen alussa lamakausi hiljensi rakenta
mista kautta Suomen, ei Viipurissa jääty odottamaan parem 
pia päiviä. Kaupunki laajensi voimakkaasti satamaa ja m oder
nisoi sen nostureita. Viipurin omia rakennuskohteita olivat 
uusi urheilukenttä (stadion) kesäteatteri, kouluja, linja-auto
asema, sairaaloita, kirjasto, taidemuseo ja -koulu sekä kau
pungintalon peruskorjaus.

Uusia katuja rakennettiin ja vanhojen kunnallistekniikkaa 
parannettiin ja lisäksi raitiotieverkkoa rakennettiin lisää noin 
kilometri.

Kaupungin keskustaan rakennettiin noin 65 uudisraken
nusta, joista teollisia rakennuksia valmistui yli kymmenen, 
yksi pankki, tukkuliike ja Viipurin maalaiskunnan talo. Loput 
rakennuksista olivat pääasiassa asuin- ja liikerakennuksia.

Vuonna 1939 ehdittiin ennen talvisotaa aloittaa 10 uutta 
kohdetta, joista kesken jäi sodan syttymisen takia 5 -6  taloa. 
Kesken jäi m.m. 1 000 oppilaan Juteinin kansakoulu.

Kahden kohdalla ei rakennustyöt päässeet perustuksia pi
demmälle ja kahta ei ehditty aloittaa, vaikka rakennusluvat 
olivat jo myönnetyt.

Piirustuspöydälle jäivät uuden konserttitalon, urheiluhallin 
ja rautatien alittavan liikennetunnelin suunnitelmat sekä V iipu
rin Osuusliikkeen uuden liikekeskuksen piirustukset.

Suunnitelmat omasta yliopistosta hautautuivat sodan ar
mottomaan kitaan.

Viipurin keskustasta itään, kuuden kilometrin päähän suun
niteltiin uutta siviililentokenttää, jonka tulevilta kiitoradoilta eh
dittiin kaataa puut juuri ennen sotia.

1930-luvun lopussa Viipurissa oli yli 86 000 asukasta, ollen 
maamme toiseksi suurin kaupunki. Satama oli kolmanneksi 
suurin tuonti- ja toiseksi suurin vientisatama.

Voitaisiin olettaa, että Viipurista olisi kehittynyt huomattava
kin teollisuuskaupunki, ellei sota ja pakkorauha olisi riistänyt 
meiltä kaupunkiamme. Perusteluksi lasken energian, jota 
Vuoksen laakson voimalaitokset tuottivat. Vielä 1930-luvulla 
pyrittiin rakentamaan teollisuutta mahdollisimman lähelle 
energiaa tuottavia laitoksia ja raaka-ainelähteitä.
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SUOMENVEDENSELKÄ

Viipurin kartta vuodelta 1939. 
Kivirakennukset ovat mustia ja 
puurakennukset harmaita. VVIIPURI 1939 

VVIBORG

Kartassa olevat numerot ovat 
valokuvien numeroita.



Oikealla Pohjoisvallikatua (Pohjoisvalli) 
1890-luvun alussa. Weckrooth’in talon 
pääty oikealla ja sen vieressä vasem
malla keskiaikaisia kivimakasiineja, jotka 
rakennuksen laajennustöiden yhteydes
sä 1890-luvun lopulla osin purettiin ja  
osittain liitettiin uuteen Weckrooth’in 
taloon, jonka kellaritiloista aikanaan johti 
vedenalainen tunneli salmen alitse, 
Viipurin linnaan.

Aivan kuvan oikeassa reunassa näkyy 
1600-luvun lopulla rakennettu raatihuo
ne, johon muutti Viipurin historiallinen 
museo 1800-luvun lopulla. Rakennus 
korotettiin ja uusittiin 1890-luvun lopus
sa.

4

5

Alhaalla vanha historiallinen Karjaportin
katu (Saksalaiskatu, Alakatu) nähtynä 
linnaan päin. Kadun rakennukset ovat 
poikkeuksetta 1700-luvulta.
1920-luvulla rakennettiin Hackman & 
Co.n toimesta varastorakennus, joka on 
kadun kulmasta toinen talo oikealla.
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6

Viipurin satama 1880-luvulla. Laituritilaa oli vain noin 200 metriä. Edessä vanha tulli- ja  pakkahuone.
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Vuoden 1913 jälkeen, kun Etelävallikadun 
(Etelävalli) kohdalta oli muurit purettu, 
laajennettiin sataman laituria huomattavasti 
ja nopeaan tahtiin. Itsenäisyyden alkuvuo
siin mennessä oli laiturien pituus kasvanut 
noin 400 metrillä ja vuoden 1929 loppuun 
mennessä oli tavoitettu Karjalankadun linja.

Rakentamista jatkettiin parin vuoden 
tauon jälkeen. Työhön tuli sortuman takia 
vuoden viivästyminen, mutta korjaustoimen
piteiden jälkeen päästiin vuonna 1934 
jatkamaan sataman laajennusta.

Laituritilaa tehtiin vuoteen 1937 m ennes
sä 450-500  metriä lisää ja v. 1939 oli 
laiturien yhteispituus eteläsatamassa noin 
2 000 metriä. Satamaradan kiskoitusta 
lisättiin ja ennen sotia oli raiteita pohjois- ja 
eteläsatamassa yhteensä noin 27 km.

Satamamakasiineja rakennettiin vuoteen 
1919 mennessä kaksi ja 1930-luvulla niitä 
tehtiin lisää, jolloin lattiapinta-alaa oli 
yhteensä 12 100 m2.

Nostureita hankittiin lisää ja viimeisimmät 
kaksi suurnosturia asennettiin paikoilleen 
1937-38. Yhteensä nostureita oli 12 kpl.

Sataman syvyyttä myös lisättiin jatkuvasti 
ja uusimmilla alueilla syvyys oli noin 8 
metriä. Itse syväväylä Viipurista Uuraaseen 
oli 6,7 metrin syvyinen.

Sota keskeytti jatkorakentamisen.

Vasemmalla ylhäällä uutta laituritilaa ja uusi 
suurnosturi. Taustalla OTK:n keskusvarasto. 
Alhaalla 1899 valmistunut uusi tulli- ja 
pakkahuone nähtynä Etelävallilta. Raken
nus oli kadun puolelta osin kaksi kerroksi
nen ja sataman puolelta kerroksia oli kolme, 
koska tasoero kadun ja sataman välillä oli 
useita metrejä.
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Salakkalahti nähtynä Hevonhännästä 1890-luvun alussa. Lahden pohjukka oli vielä tässä vaiheessa suorakulmainen, mutta 
satamaradan rakentamisen yhteydessä 1890-luvun alkupuolella se pyöristettiin.



Salakkalahti nähtynä linnan tornista vuonna 1939. 
Saimaan liikenteen pientonnisto käytti Salakkalahtea sata
mapaikkana, jossa purettiin ja  lastattiin lotjia sekä terva- 
höyryjä. Viipurin tarvitsemista haloista suurin osa tuotiin 
Saimaalta nimenomaan pientonnistolla.
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Vuonna 1856 valm istunut Sai
maan kanava oli Lauritsalasta 
Viipurin Linnansalmeen mitattuna 
vähän yli 58 km pitkä. Siinä oli 28 
sulkuporttia, jotka olivat 35,6 
metriä pitkiä ja 7,4 metriä leveitä. 
Syväys portissa oli 2,4 metriä. 
Suurimmat alukset, jotka liiken
nöivät kanavalla olivat 31 metriä 
pitkiä ja 7 metriä leveitä.

Kanavaa käyttävien alusten 
lukumäärä asteittain lisääntyi ja 
vuonna 1880 kulki kanavassa 
noin 2 500 alusta ja v. 1900 hie
man yli 5 000 alusta. Vuonna 
1916 saavutettiin alusten luku
määrässä huippu, sillä kanavaa 
käytti melkein 15 000 alusta.

1930-luvun lopulla käyttäjien 
määrä laski noin 8 000 alukseen, 
jotka kuljettivat 800 000 tonnia 
tavaraa. 1920-luvun lopulla a loi
tettiin kanavan uusiminen, jolloin 
sulkuporttien pituudeksi tuli 75 
metriä ja leveydeksi 10,6 metriä. 
Uudet portit antoivat m ahdol
lisuuden kanavan uusimisen val
mistuttua noin 1 000 tonnin suu
ruisten alusten liikennöinnin. 
Uudistustöiden jälkeen olisi sul
kuporttien määrä supistunut huo
mattavasti. Ennen sodan sytty
mistä oli kanavan uusimisesta 
ehditty toteuttaa 38 %.



*

11

Kauppatori syntyi Pyöreän tornin viereen muurien purkamisen jälkeen 1860-luvulla. Valokuva torista on otettu 1890-luvun 
lopulla, ennen Pohjoismaiden Osakepankin uuden pääkonttorin rakentamista. Pyöreä torni palveli varastona ja sen ympärille oli 
rakennettu narikat ns. myyntikojut, jotka purettiin pois 1910-luvulla.
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Kauppatori oli m aaseutuväestön ja  kaupun
kilaisten kohtauspaikka. Siellä myytiin 
elintarvikkeita ja  kaikkia puutarhaviljelm ien  
tuotteita. Torin laidalla Pyöreän tornin 
kupeessa oli ”Toripässi”, joka oli suosittu  
kahvi- ja  taukopaikka tori myyjille. Ravinto
lan henkilökunta tervehti toriyleisöä toisen 
kerroksen ikkunasta.



Vuonna 1550 valm istuneeseen Pyöreään Torniin 
rakennettiin W iipurin Teknillisen Klubin toimesta 
ravintola ja klubin kokoustilat, jotka olivat to ises
sa kerroksessa. Samassa kerroksessa oli myös 
Klubilla oma kirjasto.

Toisessa kerroksessa oli Renesanssi kabinet
ti ja itse ravintolan pääsali, VVaasa-sali oli 
kolmannessa kerroksessa, jossa oli noin 150 
istumapaikkaa. Ravintola vihittiin 18 päivänä 
marraskuuta vuonna 1923 ja siitä tuli eräs 
suosituin kohtauspaikka kaikille, kautta koko 
Suomen.

Ylhäällä Toripässi, jonka seinäpinnat olivat 
maalattu symbolisin kuvioin, kuten itse Pyöreän 
tornin ravintolasalin seinät.

Alakuva VViipurin Teknillisen Klubin toisen 
kerroksen kokoushuoneesta.
VViipurin Teknillinen Klubi perustettiin vuonna 
1894 .
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Vasemmalla Ilmakuvasta osasuurennos, josta erottuu  
kuvan keskellä PAMAUS -seuran oma toimitalo, 
Kurjenkatu 3. Piharakennuksissa toim i jääte lötehdas  
Petsamo.
Valokuva vuodelta 1932.

Kauppatorin seutu 1932. Oikealla 
Linnoituksen kaupunginosan  
vanhoja rakennuksia ja  etualalla  
kauppahalli, joka valm istuttuaan  
vuonna 1905 , oli Pohjoismaiden  
suurin.
Kaksi muuta kuvassa näkyvää 
"toria” ovat Paraatikenttä ja  taustal
la Raatihuoneen tori, jonka laitam il
la oli m. m. kaupungintalo. 
Torkkelinpuisto jakaa Linnoituksen  
ja  Salakkalahden kaupunginosat 
toisistaan.



17

Yläkuvassa lääninhallituksen raken
nus Tuomiokirkonkadulla. Taustalla 
pääposti ja Keskus-kansakoulun 
uudempi rakennus.

Alhaalla kaupungintalo. Vasemman
puoleinen rakennus oli ennen hotelli 
Seurahuone, mutta 1930-luvun 
uudistuksissa sen ravintolatilat 
muutettiin palvelemaan vain kaupun
gintaloa ja rakennuksien takana 
olevaa teatteria. Hotellin toiminta 
lopetettiin ja nimi muutettin Teatterira- 
vintolaksi. Oikean puoleinen osa on 
”Raatihuone”, joka valmistui vuonna 
1797.
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Viipurin Suom alaisen Säästöpankin  talon  
liike la itokset 

E rkonkatu  2:n  puole lla:

Lin ja -au to liike  M. Ruponen Oy.
V iipurin  A uto-R engas Oy, auto liike ja  konttori. 
R engas ja  Tarvike, om. S irkka Rauhala.
Iso- B ritann ian ja Irlannin konsulaatti, varakonsuli 
A lbe rt W ilson.
Konekirjo ituskoulu  System a.
K aupung in M aatalousto im isto .
Kaupung in  Rakennuskonttori.
Perun konsulaatti, konsuli Sy lvester M ankki. 
V e ljekset S & Th. M ankki Oy, konttori. 
M oottori-U rhe ilu  Oy, m oottoripyörien eriko isliike .
Oy P uuteo llisuus Atd, konttori.
S avo-Karja lan Lyhyttavara Oy, konttori.
V iipurin Laatupyörä, om. Kauko Rantala.
V iipurin O suusliike r.l. liham yym älä No 11.
V iipurin  O suuslikke r.l. m a itom yym älä No 3.
Vaatturi J. Ovaska.
L. Reinboth, agentuuri, halkoliike.

R ep o lan katu  13:sta pu ole lla : 19

A lusvaate- ja lyhyttavaraliike, P. A. A rvia la. 
A s iana jo to im isto  Konttinen & Saraste.
H erkku la, hedelm ä-, herkku- ja  s iirtom aa-tavara
kauppa.
O m pelukoneliike  Oy Husqvarna.
K am paam o ja parturiliike  H. Sairanen.
O. Järve lä isen Kultasepänliike Oy.
V iipurin  S uom alainen Säästöpankki.
Suom en Le ipurien Tukkuliike Oy, konttori.
Suom en Petrooli Oy, konttori.
E. U uskallion Sähköliike, m yym älä, to im is to ja  
varasto.
Valtion Pakola isavustuskeskus.
Uusi K em ikaa likauppa Oy.
P uutavara liikkeen konttori A. Ahlström  Oy.

Ylhäällä Viipurin Suomalaisen  
Säästöpankin toimitalo.
Alhaalla Karjaportinkatu 16, jossa  
sija its i Viipurin rikospoliisin konttori.
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PANKIT

P ohjoism aiden Y hdyspankki Oy,
K arjaportinka tu  19 ja  Torkkelinkatu 20. 
K ansa llis-O sake-Pankki,
Torkkelinkatu 8 ja
Repolan konttori, Kolm ikulm a 1.
Savo-Karja lan O sake-Pankki, K arja lankatu 14 ja 
L iikem iehenkatu 8.
V iipurin Työväen S äästöpankki,
P ellervonkatu 9.
V iipurin Seudun O suuskassa, Pohjo lankatu 8 
M aala isten S äästöpankki,
P una isen läh teenkatu  8.
V iipurin S uom ala inen S äästöpankki, R epolanka- 
tu 13.
V iipurin S äästöpankki, Torikatu 2 ja 
Repolan konttori, Vaasankatu 25.
Suom en Pankki, V iipurin konttori,
Torkkelinkatu 2.
H elsing in O sakepankki, Torkkelinkatu 12.
Suom en M aata lous-O sake-P ankki,
Torkkelinkatu 18.
V iipurin K äsityö lä is ten O suuskassa r.l. 21

K arja lankatu 19.
22

Yläkuvassa Suomen Pankin Viipurin 
konttori, Torkkelin- ja  Torikadun kulmas
sa.

Alakuvassa Kansallis-Osake-Pankin 
pankkisali Torkkelinkadulla.
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23

Yläkuvissa Savo-Karjaian Osake-Pankin pääkont
tori Karjalankadulla sekä pankkisali oikealla.

Alakuvassa Helsingin Osakepankin suuri 
pankkisali Torkkelinkatu 12.

m v U U U ^ v . v . v . v . '  •?



Hackman & Co:n pääkonttori ja 
asuinrakennus Pohjoisvallin ja  
Piispankadun kulmassa. 
Rakennus valmistui vuonna 
1909 .

Alakuvassa yhtiön konttoritiloja.

26

-  38 -



TUKKULIIKKEET v. 1939

Tukkukauppa A. Holappa, R autatienkatu 5. 
Itä -S uom en Tukkukauppa Oy.
Kangas-Tukku Oy, S a lakka lahdenkatu 11. 
Karja la isten Kauppa Oy, Repolankatu 1.
Karvi Oy, Pohjolankatu 10.
K auppa-O sakeyhtiö  J. Hallenberg, 
Ä yräpäänka tu  5.
Leninki Oy, Torkkelinkatu 28.
Tukkuliike J. Leskinen, Äyräpäänkatu 11. 
Tukkuliike Aug. M arttila, V iipurin konttori, 
Karja lankatu 12.
Tukkuliike Paajanen & Karkiainen, Torikatu 5. 
Tukkuliike A. Pekkonen, S alakka lahdenkatu 9. 
R epolan Tukku- ja V ähittä iskauppa Oy, 
Karja lankatu 29.
Tukkuliike W alter Roos, Äyräpäänkatu 6. 
Savo-Karja lan Lyhyttavara Oy, Erkonkatu 2. 
Tukkuliike Sokka & Kopra Oy, Repolankatu 5. 
Suom en Le ipurien Tukkuliike Oy,
R epo lankatu 13.
Tukkuliike Talikka & K arhulaakso Oy, 
Ä yräpäänkatu 4.
V iipurin  Kauppa Oy, Repolankatu 8.
V iipurin  Uusi Lyhyttavara Oy, Torkkelinkatu 22. 
T:m i Ferd. A lfthan, Kurjenkatu 4.
Lyhyttavarain Tuontiliike Oy Astari Ab,
E telävalli 26.
Häkli, La llukka ja  Kumpp. Oy, tukkukauppa.
Ja m yllyliike, Lallukankatu 1.
F. S ergejeffin  Pojat ja Kumpp. Oy, tukku liike , 
R evonkatu 6.

Hackman & Co:n sokerivarastorakennus 
Karjaportinkadulla , joka rakennettiin vuonna 
1925. Perustuksien kaivauksien yhteydessä, 
löytyi tontilta hopealusikka, jossa oli linnan 
käskynhaltijan Bertil livarlnpolka Tottin ja  Elin 
Jönsintytär Kurjen vaakunat ja  nim ikirjaimet. 
Museoviraston vaatimuksesta lusikka taltioitiin 
Kansallismuseoon, viipurilaisten vastustukses
ta huolimatta.
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Yläkuvassa tunnetun vanhan viipurilai
sen kauppiaan Paul Wahl’in konttori- ja 
asuinrakennus Linnankadulla. Raken
nuksen kellaritilat ovat osittain keskiajal
ta.

Alakuvassa näkymä Salakkalahden yli, 
Salakkalahdenkadulle, jossa oli monen 
tukkukauppiaan konttorit. Uusi funkistyy- 
linen rakennus on vuonna 1938 valmis
tunut Savo-Karjalan tukkuliikkeen uusi 
toimitalo.
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Ylhäällä vuonna 1906 valmistunut Häkli, Lallukka ja  
Kumpp. liikerakennus.

Juho ja hänen vaimonsa Maria Lallukan testamentin 
myöntämän alkupääoman ansiosta voitiin rakentaa Viipurin 
kaupungin kirjasto.

Oikealla Savo-Karjalan tukkuliikken uusi konttori- ja varasto
rakennus Salakkalahdenkadulla.

32
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Ylhäällä näkymä Revonkadulle, jossa ensim
mäinen rakennus on tukkukauppa F. Sergejeffin 
Pojat ja  Kumpp. Oy:n liikerakennus ja sen 
jatkeena on SOK:n Viipurin konttorin toimitilo
ja.

Sergejeffin tukkuliikkeen päädyssä on 
Shellin huoltoasema vuodelta 1929, joka oli 
Suomen toiseksi vanhin.

Vasemmalla Viipurin linja-autoasema, jonka 
ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 
1931. Asemaa laajennettiin vuonna 1935.

Valokuva vuodelta 1933.

Alhaalla näkymä Repolan kaupunginosasta, 
jossa oli pienellä alueella 10 tukkuliikettä. 
Viistosti oikealta vasemmalle kulkevat kadut 
ovat alhaalta lukien; Repolankatu, Äyräpään- 
katu ja Eliaankatu ja vasemmalta oikealle 
menevät kadut ovat. Kannaksenkatu, Suo- 
nionkatu ja Lallukankatu.

Ylhäällä oleva suuri valkoinen kivitalo on 
William Otsakorven konttori- ja  asuinraken
nus.
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Ylhäällä SOK:n mylly-, viljasiilo ja  
leipomorakennus nähtynä Viipurinlah- 
delta 1937. Myllystä tuli noin 250 
metriä pitkä viljakuljetin satamalaituril
le, jota myöten voitiin vaivattomasti 
lastata viljaa suoraan laivasta.

35

36

Alhaalla SOK.n viljasiilo ja  myllyraken
nus nähtynä Havinkadulta. Rakennus
kompleksi rakennettiin kahdessa 
vaiheessa 1930-luvun puolessa 
välissä.

Havi n kadu n päässä näkyy OTK: n 
varasto- ja  konttorirakennus.



CJliLttiQ-

Yläkuvassa Havinkadulla oleva Keskus- 
osuusliike Hankkija r.l:n Viipurin konttori- 
ja varastorakennus.
Hankkijan viereen oli rakenteilla Starck- 
johann & Co. Ab, Oy:n suuri keskusva
rasto, joka ehti juuri valmistua ennen v. 
1939 loppua.

Alakuvassa Osuustukkukauppa r l  
(OTK) konttori- ja keskusvarasto Karja
lankadun eteläpäässä. Rakennuksessa 
oli konttorisiiven ensimmäisessä kerrok
sessa ruokala ja ravintola. Talo valmistui 
1937.



* 
o

Vasemmalla Osuusliike Torkkell r.l:n uuden toimitalon piirustus 
Torkkelin- ja  Kurjenkadun kulmaukseen vuodelta 1939. 
Rakentaminen aloitettiin elokuussa 1939, mutta työt keskeytyivät 
lokakuussa 1939.

Alakuvassa Viipurin Osuusliike r.l:n myymälä-ja konttoriraken
nus Kannaksenkatu 1. Talo valmistui 1904.
Kuvassa rakennus nähtynä Repolankadulta 1910-luvulla.

40
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Kauppahallin myymälät 1939

R uokatavarakauppa Em m a H ekkanen. 
L ihakauppa W. Hätönen.
H edelm ä- ja  s iirtom aatavarakauppa 
J. Häyrynen.
Itäisen Suom enlahden kalasta jien kala- 
osuuskunta r.l.
L ihakauppa Erkki Jaatinen.
V ihannes- ja  hedelm äkauppa S. Jyrk inen . 
R uokatavarakauppa E. Kaarni. 
K arjakeskuskunta r.l.
Kontio & Kontio Oy.
Voi-, juusto - ja le ikkele liike A. K ukkurainen. 
L ihakauppa Juho Laavola.
K alakauppa Ida M ahkonen.
L ihakauppa S. Mahkonen.
K alakauppa L. M arkkanen.
V ihanneskauppa A. Lyytikäinen.
L ihakauppa S.P. Morosoff.
O suusliike Torkkeli r.l. s iirtom aatavara liike . 
R uokatavarakauppa K.A. Paula.
M akkara- ja  säilykekauppa M. Pekoff. 
R uokatavarakauppa A. Salonen. 
R uokatavarakauppa Am alia Sandvik. 
V ihanneskauppa Evi Skinnari.
Suom en Kala Oy.
L ihakauppa Nikolai Toivoranta.
L ihakauppa Antti Tuomela.
L ihakauppa Hanna ja  Jussi Turpe inen. 
L ihakauppa Väinö Torni.
R uokatavarakauppa S. Vehala.
V iipurin K alakauppa Oy.
Liha-, le ikkele- ja ruokatavaraliike 
P. H äm äläinen.
Liha-, le ikkele- ja ruokatavaraliike A. Kupsus. 
Ruokatavarakauppa Kirsti Kyyhkynen.
P.V. A fanasjeft.
L ihakauppa S. Beresin.
Lihakauppa V ilho Ilmola.

Viipurin kauppahalli torin varrella. Rakennus valmistui 1905 ja oli aikanaan 
Pohjoismaiden suurin kauppahalli. Hallin luoteispäädyn kaksikerroksinen osa 
valmistui 1880-luvulla.
Viipurissa oli vuonna 1939 kaksi hallirakennusta, joista toinen Karjalankadulla. 
Halli ulottui Maununkadun puolelle.

Torkkelinkadun liikelaitosten luettelo 
taloittain.

Torkkelink. 1
Radio liike ja korjaam o Eino J. Metso.
Leninki- ja  Lyhyttavara-A itta.
V iipurin  O suusliike  r.l. m a itom yym älä N:o 5. 
Parturi ja  kam paam o U. Havukainen. 
Tukkuliike pa rturi-ja  kam paam oalan tavaroille 
U. Havukainen.
Kahvila  ja ravintola Mainos.
Kahvila  P ikku-Kahvila .
H ede lm ä- ja seka tavarakauppa Ravinto-A itta.

Torkkelink. 2
S uom ala inen H attu liike Oy.
V iipurin R ohdoskauppa O, m yym älä.
V iipurin Kem ikaalikauppa.
K.T. Forstenin Seur. Oy, kukkakauppa ja seppelesitom o. 
T:m i K. Kajander, kangaskauppa.
Kulta- ja  Kellosepänliike L Salkari.
Lasi-, p e ili- ja  kehysliike K.F. Lindqvistin Seur.
Suom en Pankki, V iipurin konttori.
E levhem m et.



Torkkelink. 4
Siem en- ja  v ihannesliike R.J.Jalava.
H edelm ä-, herkku- ja  s iirtom aatavarakauppa 
H. Rehell.
Lanka- ja K angaskauppa. Oy.
Torkkelin Paperi.
H autausto im isto  S .Vehala .
K als tusta rpe idenkauppa K. Holm.
Karjakeskuskunta r.l., m yym älä N:o 1.
Karjakeskuskunta r.l. v ihanneskeskusvarasto.
O rkam o Oy, kotiteollisuusliike.
Le ipom o ja  kondiittoria  ja  kahvila A lf.Pursia inen.
T:m i F.Kravts, vaatehtim o.
Torkkelink. 6 
O suusliike  Torkkeli r.l.
O y A. M arschan Ab, m yym älä.
Valio r.l. keskusm yym älä.
Naisten ja  M iesten ha ttuliike M. A ltschuler.
Torkkelin hautausto im isto  Oy.
H ortus Oy, s iem enkauppa.
A ntiikk itavara in  osto- ja m yyntiliike A. Kukkurainen. 
A s ianajo to im isto  Jakobson & Maslovat.
Torkkelink. 7
R af.H aarla Oy, paperin ja lostustehdas konttori. 42

H uonekalukorjaam o T. Nissinen.
K am paam o- ja  parturiliike  Yrjö Avas. 43
K ilp i- ja  m a inosm aalaam o Vainio.
Liha-, le ikkeli- ja  ruokatavara inkauppa D. M alanen.
M uotiliike O lga P itkänen.
Torkkelink. 8.
K ansa llis-O sake-Pankki.
P ohjo ism aiden Sähkö Oy, m yym älä.
Jul. N issenin Kahvikauppa.
T ienhaaran S ikuri Oy, konttori.
S uom en Väri-ja  V ern issa tehdas Oy.
A s iana jo to im isto  Fritz W iik.

Ylhäällä näkymä Torkkelinkadulta. 
Kolmikerroksisessa rakennuksessa oli KOP.n 
Viipurin pääkonttori. Seuraavassa talossa oli 
Pohjoismaiden Sähkö Oy:n myymälä. 
Rakennusryhmän viimeinen oli Osuusliike 
Torkkeli r.l:n myymälä- ja konttorirakennus.

Alhaalla Itä-Suomen Rautakauppa Oy:n 
myymälä Torkkelin- ja Tavvastinkatujen 
kulmassa.
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Torkkelink. 10
Itä -S uom en R autakauppa Oy.
V aatturiliike  M.H. Nurm i.
Leninki-Aula.
Torkkelink. 11 
O y A uto-B ruun Ab, autoliike.
Rehu- ja  S iem enliike Paul Bruun.
N icola i Bruun, e lä insairaa la.
B ruunin  Tarkastuskanala .
Suom en M unan V ienti, V iipurin  konttori.
Torkkelink. 12
P ukim o S tadion, pukim oliike.
K enkäkauppa Esko M attila.
Paul S tuden S euraajat Oy, tupakkakauppa.
S uom ala inen K irjakauppa.
V iipurin  M usiikkikauppa Oy.
K ultasepän liike  J.V. Aarne.
K auneusho ito la  ja  K am paam o Astra.
H els ing in  O sakepankki.
S inger Sevving M achine Company.
Torkkelink. 14
V iipurin  M uoti- ja Turkisliike Oy.
H erra invaate tusliike  Juho H im anen.
P artu riliike  ja  kam paam o Hygiena.
K am paam o ja  Parturiliike Torkkeli.
O y S tarckjohann & Co, m yym älä.
V iipurin  V irkam iesyhdis tyksen liitto ry, kerho.
V iipurin  V irkam iesliitto , ravintola.
Torkkelink. 16
Paita- ja  ha ttukauppa A. Rubin.
H ede lm äliike  M ontonen Oy.
K angasaitta .
Keskus Apteekki.
V iipurin  Vaatehtim o Oy.
Torkkelink. 16.
L iikkeenharjo itta ja in  Keskinäinen Vakuutusyh

tiö.
M atkato im isto  Karjala.
Kulta inen Karhu Oy, kahvila ja  ravintolaliike.
Eino N evala isen Asianajo to im isto .

Ylhäällä Starckjohann & Co. Ab.. Oy:n m yym ä
lästä Torkkelin- ja  Karjalankadun kulmassa. 
Kuva joulukoristellusta myymälästä 1938.

A lhaalla kuva tuntemattomasta viipurilaisesta  
m aalaustarvikemyymälästä 1920-luvulla.

l s
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Torkkelink. 17
E .A .L iljam aa Perill., puusepäntehdas.
Torkkelink. 18
Vakuutusosakeyhtiö  Karjala, to im isto.
Bensiin i O sakeyhtiö, toim isto.
Puutavaranvä litysliike  E Henttu. 
Tapaturm avakuutusosakeyhtiö  Ilm arinen.
O y N obe l-S tandart Ab, konttori.
N aisten Kappaliike J. Kupiainen.
V iipurin  K irjakauppa Oy.
K angas- ja  leninkiliike M im m a Pöllänen.
V iipurin  piirin M aanvilje lysinsinööri, toim isto. 
S uom en M aatalous-O sake-Pankki. 
S oitin-Tehdas-Yhtiö .
Tam pereen Kenkä Oy.
K ond ittoria Karjaportti, m yym älä.
T:m i O. Paasion Perill., m iesten ja  naisten 
vaatetusliike.
Torkkelink. 20
K irjanp ito-ja  konekirjo ituskou lu  A. Ilmonen. 
Enso-G utzeit-Tornator, la ivauskonttori.
E nso-G utze it O y,m etsäosaston piirikonttori. 
P ohjo ism aiden Yhdyspankki Oy.
Keskinäinen V akuutusyhtiö Sampo.
Leninki Oy.
A. S yvänoro Oy, kangasm yym älä.
Velj. Ham unen Oy, m yym älä.
Torkkelink. 21
T:m i J. F. Koistinen, harja-ja s ivellintehdas. 
Torkkelink. 22
K am paam o Rauhala.
M uoti- ja  turk is liike  G.A. Naparstok.
Työväen O suuskirjakauppa.
V iipurin  Uusi Lyhyttavara Oy, tukkuliike. 
A s iana jo to im isto  A. Broms.
M atka ilija -asunto  Lybeck Pansion.

Yläkuvassa PYP.n rakennuttama liiketalo 
Torkkelin- ja  Punaisenlähteenkadun 
kulmassa, joka valmistui 1938. PYP:n 
konttori oli Torkkelinkadun puolella, 
matalassa pankkirakennuksessa. Punai
senlähteenkadun puolella oli m. m. 
ravintola ja elokuvateatteri Palatsi.

Alakuvassa viipurilainen myymälä 
tuotevalikoimineen 1930-luvun alussa.

■ M W
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Torkkelink. 24
H edelm ä- ja  s iirtom aatavarakauppa 
Velj. R issanen.
Lyhyttavaraliike O .Lindfors.
Vaatturin liike Eino Vänskä.
Vaatetusliike Resko & Pakarinen.
V iipurin Le im asintehdas.
Torkkelink. 24
T:m i Anna A latalo, kangaskauppa.
Halvin Asianajito im isto.
Le ipom o ja  kahvila  J.N issinen.
T ilapä is tö iden K irjapaino.
A s ianajo to im isto  R ikhard Pekkola.
Torkkelink. 26
Viipurin Vapaaehto inen Palokunta.
Torkkelink. 28
Ja lk inekorjaam o E. H urska inen.
Parturiliike V. Kum pulainen.
Naisten tilauspukim o M. Sirkiä.
Valio r.l., m yym älä N:o 29.
H uonekalu liike  T. Lum io Oy.
Pesu- ja  kiiltosilitysliike .
Leninki Oy.
Torkkelink. 30 
Vaatturin liike Benj. P iironen.
Ruoka- ja seka tavarakauppa Kaisu Rautakivi. 
Vaatturin liike E. Karjala inen.
A lusvaate-ja  lyhyttavara liike E. Suni.
V iipurin läänin Keskinäinen Palovakuutusyhdis- 

tys.
Koneellinen Teroittim o ja  Korjaushuolto. 
Torkkelink. 31
Oy Suom en Trikootehdas Ab, näytte ly ja 
m yyntikonttori.
Torkkelink. 32
T:m i M .Sokin, sekatavarakauppa.
Torkkelink. 34
Viipurin O suusliike  r.l. 
seka tavaram yym älä N:o 14.
V iipurin O suusliike  r.l. m aitom yym älä N:o 2.

Valokuva Viipurin pienoismallista, joka esittää Viipuria 2.9.1939, klo 10,30. 
Kuvassa ylhäällä näkyy Salakkalahti ja  kuvan keskellä Torkkelin puisto, jonka  
kanssa samansuuntaisena on Viipurin liike-elämän pääkatu, Torkkelinkatu. 
Vasemmalla ylhäällä Kauppatori ja  Pyöreä torni ja  oikealla Punaisenlahteen- 
tori. Aivan kuvan oikeassa yläreunassa näkyy rautatieasema. Torkkelinkadun 
poikkikatu on puiden reunustama Karjalankatu.
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Punaisenlähteentorin vilkkautta vuonna 
1935. Torilla myytiin kaikkea muuta, mutta 
ei elintarvikkeita. Poikkeuksen teki vain 
”Sakkolan porsaat”.
Torin varrella oli Viipurin maalaiskunnan 
talo, joka oli Pohjolan- ja  Punaisenlähteen- 
katujen kulmassa.

PUNA ISENLAHTEENTORI

ja sitä  ym pärö iv ien katu jen varsilla  olevat 
liike la itokse t v. 1939

Punaisenlähteenkatu 2
S uom en M aanvilje lijä in  Kauppa Oy, 
V iipurin s ivu liike  ja  konttori. 
A s iana jo to im is to  V. Pentikä inen.
Karja lan K em ikaa likauppa, pääliike. 
K ahvila-R avin to la  Palatsi.
Kaunis Koti, kod insisustusto im isto . 
E lokuvateatte ri Palatsi.
Vaasan K auppa Oy. 
Punaisenlähteenkatu 4 
Lääninvankilan m yym älä.
Veljekset Ham unen Oy, m yym älä. 
Ja lk inekorjaam o Kestola.
V aatturin liike  M. Rafkin. 
Punaisenlähteenkatu 6 
Työväenopisto.

Pohjolankatu 10
Suom en S airaanho ita ja ta rliiton,
V iipurin  pa ika llisyhdistys, toim isto.
V iipurin O suusliike r.l., ravintola.
T:m i V ilho Kordelin Oy, kangas-, lyhyttavara- ja 
vuodevaatte idenliike.
P o lkupyö rä -ja  koneliike Heikki J. Helkam a. 
Itä-Suom en Lakias ia in to im isto  Oy.
T:m i M orduch Jakubovitsch, vaatetusliike.
Karvi Oy, lyhyttavarain tukku- ja  väh ittä isliike. 
Kultasepän liike Veljekset Torvinen Oy.
Oy A. M arschan Ab, m yym älä.
Osuusliike  Torkkeli r.l. ja lk inem yym älä . 
A rkk iteh tito im is to  Jalm ari A. Lankinen. 
Vakuutusasio im isto  Karl Bruun. 
A s iana jo to im isto  Juho Puha.
Pohjolankatu 12 
Viipurin  K auppa-Keskus Oy.
G.F. Lönngren, le ip o m o -ja  konditorituotte ita, 
kahvila .
Fysikaalinen hoitola.
Vaasankatu 21
P una isen läh teentorin  Apteekki.
Keskinäinen V akuutusyhtiö Kaleva, konttori. 
Rauta ja  Konetarve Oy, m yym älä ja konttori. 
P ukim o V. Kam i.
V iipurin  Vaatetusliike Oy.
Vaasankatu 23
R adio liike- ja  korjaam o J. H enriksson. 
H uonekalu liike  T. Paasiranta Oy.
O sakeyhtiö  Neovius, kutom akone- ja v illat.liike. 
Valm iiden vaatte iden kauppa R. Salutskij.
T:m i G.S. Sragovitsch, hattu-, a lusvaate- ja 
ku tom ateostenkauppa, lastenpukim o.
Tapetti- ja m atto liike VVicander & Larson. 
Valm iiden vaatte iden liike E.A. Tolvanen. 
Y le inen Kum ivarasto Oy, m yym älä.
T:m i Siro, trikootavaro iden erikoisliike. 
Vaasankatu 25
Kello-ja ku ltasepän liike  H ildur Am berg. 
A s iana jo to im isto  V ilho Sarkinen Oy.
Vaatetus- ja  Lyhyttavara Oy Kaune, m yym älä. 
M uotiliike Dora Oy.
Valm iiden vaatte iden tukku- ja  väh ittä is liike 
M oses Rosenberg.
T:m i J.A. R issanen, valm iiden vaatte iden liike. 
V iipurin Säästöpankki, Repolan konttori.
Eckert, va lm iita  vaa tte ita  tuku tta in  ja  väh ittä in.

-  51 -



Linnankadun idyllinen näkymä 1930-luvun 
puolessa välissä. Oikealla ravintola Lehtovaara.

LINNANKADUN LIIKELAITOKSET  

Linnankatu 3
H edelm ä- ja s iirtom aatavarakauppa 
A. Paakkinen.
Valio r.l. m yym älä N:o 30.
V iipurin postim erkk ikauppa.
Linnankatu 4
V iipurin Valo ja Voima, sähköliike.
Laiva- ja  ka lastusta rpe iden kauppa 
O tto Karvonen.
Valokuvaam o Ja lm ari M artika inen.
Leninkiliike H ilda Suonio.
Linnankatu 5
Kam paam o ja  parturi K. Kauranen.
Kam paam o ja  pa rtu rilike  J. Kukkonen. 
S iirtom aatavarakauppa A .Talikka.
Ja lk ine liike  P. Jum ppanen.
Linnankatu 6
Autom yynti O. Orava, autoliike.
P a p e ri-ja  K ou lu tarpe idenkauppa 
Impi M ielonen.
Parturiliike ja  kam paam o S igne H irvonen. 
Linnankatu 7
Elin tarvike Oy, hedelm iä ja s iirtom aatavaro ita . 
K arjakeskuskunta r.l. m yym älä N:o 4. 
Linnankatu 10
W ickström  Jun io r Oy, m oottoriliike.
Kehysliike J. Hyytiä.
Linnankatu 11
A ntikvaarinen Kirja- ja  Paperikauppa 
A. Ivankov.
E riko iskorserttiliike  H ilm a Rouvinen. 
Linnankatu 12
T:m i J. O ikkonen, a lusvaate- ja  lyhyttavara- 
kauppa.
K am paam o ja pa rtu riliike  Arvi Rantanen.
Liha- ja le ikkele liike K.V. Seppänen.
O suusliike Torkkeli r.l., maito- ja le ipä-m yym älä. 
Linnankatu 13
V iipurin Väri- ja  Tapettikauppa.
V iipurin S ystem a Oy, m yym älä.
Helsingin S iem en-ja  kahvikauppa.
Linnankatu 13 
Vaatturin liike A. H irvim aa.
Lyhyttavara- ja  asuste liike F.E. Jaresto. 
Parturiliike J. Kaipainen.
M uotiliike H. Kytö.

Linnankatu 14
H uonekalu liike  M ikko Nupponen.
Linnankatu 15
Leninkiliike Her-M a.
H ede lm ä-ja  s iirtom aatavarakauppa Adolf 
Paakkinen.
H attu-ja m uotiliike Jenny Häm äläinen. 
Linnankatu 16
V iipurin Kukka- ja S eppelekauppa 
A. R iisenberg.
Tupakkakauppa H ollandia Oy.
A suste-ja  m atkatavaraliike A. Aminoff. 
Linnankatu 19 
V iipurin Le lu -A itta Oy.
Linnankatu 20 
S ähköliike Väinö Ahlberg.
O y A .E .H edm an Ab, kem ikaalien väh ittä iskaup
pa.
O y M achinery Koneliike, m yym älä.
T m i Kerttu O ikkonen, he rkku-hede lm ä- ja 
s iirtom aaravaro ita .
O ldenburg in  Paperikauppa.
Linnankatu 22 
K am paam o-ja  Parturiliike City.
O y M ekano Ab, koneliike.
Linnankatu 23 
V alokuvaam o K.V. M iettinen.
A m erikka la inen Prässäysliike.
Uusi Paperi-ja K oulutarvekauppa.
Linnankatu 28 
Partu riliike N. S ihvonen.
Linnan Paperikauppa.
Linnankatu 32
Valio r.l., m yym älä N:o 25.
Leninkiliike Lyyli Joenpolv i.
K ahvikauppa Medea.
Kem ikalio  Oy.
V iipurin Paperikeskus Oy, myym älä.
Sorja Oy, naisten lyhyttavara in eriko isliike. 
Linnankatu 34 
I.G alandiner, vaatturiliike.
K arjakeskuskunta r.l., m yym älä N:o 3.
M uotiliike A. Klein.
Linnankatu 36
V iipurin  O suusliike  r.l.,sekatavaram yym älä 
N:o 12.
Sotilas- ja s iv iilivaattu rin liike  V. Kaipainen. 
K angas- ja lyhyttavara liike J. Oivo.
Linnankatu 37  
Valio r.l., m yym älä.
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Viipurin vilkkaimman liikepaikan Torkkelin- ja Karjalankatujen risteys 
vuonna 1937. "Pirssit” odottavat kyytiä Karjalankadun ajuriasemalla.

KARJALANKADUN LIIKELAITOKSET  

Karjalank. 1
O suusliike  Torkkeli r.l. m a ito ja  le ipäm yym älä. 
Suom en O suuskauppojen K eskuskunta r.l. 
V iipurin myllyn konttori.
Karjalank. 2
M aalausliike A. Palonen Oy.
Sotilas-ja siviilivaatturin liike.
V iipurin O suusliike r.l. ruokala ll-lk. 
Johns.T iedem ann Oy.
A utom aatti-ja  konehuolto, konttori.
Karjalank. 4
V iipurin y le israd ioasem a (studio).
Posti-ja lennätinla itos, Lennätinkonttori ja 
Valtion puhelin.
Karjalan lennätin- ja puhelinp iirikontto ri.
Karjalank. 5
Valio r.l. m yym älä N:o 49.
V iipurin Autokoulu ja -korjaam o Br. Sinkko. 
Karjalan Takomo.
Parturiliike Irja Haaja.

P aperiteo llisuusta lo  Oy.
Lin ja -au to liike M. Ruponen Oy, autokorjaam o. 
A utorengaskorjaam o Oy.
U uttausosakeyhtiö , sähkö- ja 
kaasuhitsausla itos.
K irjapa ino Ilm arinen Oy.
Kahvila Louhiala.
Karjalank. 6
Viipurin Venälä inen Realilyseo.
Karjalank. 7
R uoka-,seka tavara- ja m a itokauppa Riku 
Kosterm aa.
Viip. K re ikka la iskato linen Seurakunta, kanslia . 
V iipurin S uom ala inen K re ikka la iskato linen 
S eurakuntavirasta.
Karjalank. 9
S ekatavarakauppa H. Hartika inen. 
M aalausliike V. S iltanen.
M aitokauppa S aro la  & H artika inen.

Ja lk inekorjaam o A. Väliaho.
Vaatturin liike M. Kiiveri.
Karjalank. 10 
V alokuvatarpe isto  "A dam ” .
A siana jo to im isto  M akkonen & Brunou.
T:m i M. P im enoff, kangas- ja  om pe lu ta rpe iden 
kauppa.
V iipurin Uusi Lakkitehdas H. Eckert.
Karjalank. 10
Kelloliike Velj. R & G. E lfström .
K am p a a m o ja  Kauneushoito la  Keskus.
Oy Instrum entarium  Ab.
H attu-ja turk is liike  H. Eckert.
Karjalank. 11
V iipurin S uom alainen Tyttökoulu.
Karjalank. 12
Viipurin Asu Oy.
Valokuvaam o Uolevi.
Päähine ja  Turkisaitta Oy.
Suom en R atapölkkykonttori Oy.
K em ikalio Iro.
Korukeskus.
Leninki-Salonki Ester Eckert Oy. 
E lokuvateatteri Scala.
H am m astekn illinen laboratorio.
H edelm äliike M ontonen Oy, m yym älä.
N iilo Montin Oy, a lusvaatte ita, sukkia  ja  
käsineitä.
Karjalank. 13
L iha-ja Le ikke le liike V ilho Venälä inen. 
M aalausliike E inar Koskinen.
Karjalan Sähkö Oy.
A m m attien ta rkasta ja ,V iipurin  p iirin kanslia. 
V iipurin läänin lään inrikospoliis i.
Karjalank. 14 
Valtionverolautakunta.
Savo-Karja lan Osake-Pankki, pääkonttori. 
Tulo-ja om aisuusvero lau takunta. 
U lkom aala isten om aisuuden V iipurin läänin 
hoitokunta.
R iih im äki-Kauklahti-R ytty lä  lasiteh ta itten 
näyttely.
Oy A rab ia Ab, V iipurin näyttely.
C afe-R avin to la  Kulma.
G ram ofoonikeskus.
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Karjalan k. 17
V iipurin  Kahvilauppa Oy.
Karjakeskuskunta r.l. m yym älä N:o 13. 
Kellosepänliike A. Aalto.
H ansikaskauppa Chic.
V alokuvausta rpe is to  Helios Oy, pääliike. 
V iipurin  Kahvi Oy, kahvikauppa.
K ahvila Esplanad.
K enkäkauppa A nna Hiitola.
Lasten Puvusto, m yym älä.
Karja lan k. 19
V iipurin Puutarhayhdistys Oy, kukkakauppa. 
Karja lan k. 19
K am paam o "K are lia ” , kauneushoito la .
The VViborg W ood C om pany Oy, puutavara- 
Liike.
V iipurin Kauppakam ari.
V iipurin Käsityö lä isten O suuskassa r.l. 
Tapetti- ja  m attoliike Kalasto Oy.
Suom en Vaatturien K angaskauppa Oy. 
Kultasepänliike J.A .Tarkia inen.
T:m i V. Turtia inen, vaatturiliike. 
V akuutusosakeyhtiö  Pohjola.
S anom aleh ti "K arja la ” .
Karjalan K irjapa ino Oy, k irjansitom o. 
Itä-Suom en Kuva Oy, valokopio la itos.
V iipurin Asianajo to im isto .
Keskinäinen H enkivakuutusyhtiö  Salam a. 
Hotelli Knut Posse, hotelli ja ravintola. 
Itä-Suom en Sähkö- ja  Ins inöörito im isto  Oy. 
Kam paam o ja kauneushoito la  "K are lia” . 
C olom bian Kahvi Oy, kahvikauppa.
T:m i Siro, trikootavararo iden erikoisliike. 
Karja la n k. 21
Viipurin V aatetus-Keskus Oy, m yym älä.
E.R. W ahlm an Oy, hattutehdas.
V iipurin M uotikeskus Oy, hattu- ja leninkiliike. 
Paperi-A itta.
Karjalan Kudos, m yym älä.
Kestilän Pukim o Oy, m yym älä.
Käsityöliike M imm i Reponen.
English Hat Magazine.
Herrain Vaatehtim o Resko & Pakarinen. 
Karjalank. 23
Kangas- ja  lyhyttavara liike Juho Linnamo. 
Orell Oy, kangaskauppa.
Pukim o A lso Oy.
Suom en Sähkötarv ike Oy, m yym älä.
Karjalan Kukka Oy.
Kello- ja  ku lta tavarakauppa Antti Kekarainen.

Leninki-A itta .
Itä-Suom en Lakkitehdas.
Le ipom o ja  kondiitto ria  E. Juhanne. 
Karjalank. 25
Valokuvaam o E.M. Andersen.
K am paam o ja  pa rtu riliike  Ester Koli.
Turun Kaake litehdas Oy, V iipurin konttori. 
Karjalan L iinavaatte iden kauppa.
N aisten asusteliike.
E lokuvateatteri Maxim .
Suojeluskunta laisten Urheiluliike Oy, myymälä. 
Karjalank. 25
K angaskauppa B .Besprosvanni.
T:m i J.F. Koistinen, m yym älä.
K angas-ja lyhyttavara liike R. Parkko. 
Karjalank. 27  
Valokuvaam o Th. Nyblin.
Oy Neovius, ku to m o ko n e -ja  v illa tavaraliike. 
K angas ja Trikoo Oy, kangas-ja  lyhyttavara- 
kauppa.
Kenkä- ja  M a tka tarpe idenkauppa Eira.
Kulta- ja K ellosepänliike M. Aalto.
E splanadin Basaari, pukim oliike.
Emil Hellsten, voita ja juustoa  tuku tta in , 
varasto.
Peltisepänliike Emil Peltonen.
Ja lk inekorjaam o V. Toivonen.
Karjalank. 29
Repolan Tukku- ja Vähittä iskauppa Oy, konttori 
V iipurin Kem ikaalikauppa.
K arjakeskuskunta r.l. m yym älä N:o 11. 
H elsing in Kukkaisliike Oy, m yym älä 
Turkistaide Oy.
V iipurin R ohdoskauppa, m yym älä.
Karjalank. 31
Lakiasia in to im isto  Johannes Brofeldt. 
Kuusinen Oy, m iesten kankaita ja asusteita. 
Suom en Valokuvaaja in Oy, m yym älä.
V iipurin Kulta ja  Kello Oy.
M atkusta jakoti Otava.
Herrain Vaatehtim o Resko & Pakarinen. 
H edelm ä-, herkku- ja s iirtom aatavarakauppa 
Jalm ari Sairanen.
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Karjalankadun jalkakäytävän vilkkautta 
sanomalehti Karjalan toimitalon edessä, 
jossa sijaitsi hotelli Knut Posse.
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APTEEKIT

Pantsarlahden Apteekki, B rahenkadun ja 
Linnankadun kulma.
Kauppatorin Apteekki, K arjaportinkatu  17. 
Keskus Apteekki, Torkkelinkatu 16.
Linnan Apteekki, L innankatu 22.
R autatientorin Apteekki, Rautatiekatu 3. 
Puna isen läh teentorin  Apteekki, Vaasankatu 21. 
Repolan Apteekki, Kannaksenkatu 12.

53
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Yläkuvassa Viipurin vanhimman 
apteekin sisänäkymä Karjaportinka
dulla. Kauppatorin apteekki perus
tettiin vuonna 1689.

Alakuvassa Pantsarlahden apteekin 
talo, Linnan- ja Brahenkatujen 
kulmassa.
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Torkkelin puisto houkutteli viipurilaisia kävelylle ja istahtamaan puiston penkeille. 
Puistossa oli kolme kioskia, ravintola Espllä ja sen edessä soittolava.



KAHVILAT JA RAVINTOLAT

B rahen kahvila, B rahenkatu 10.
K ansan Ruokala ja Kahvila, Erkonkatu 3. 
R anta-R uokala, E telävalli 12.
V iipurin  O suusliike r.l. ravin to lat ja ruokalat : 
Pohjo lankatu 10, K annaksenkatu 1,
K arja lankatu  2, P una isen läh teenkatu  1,
Torikatu 3, P iispankatu 2.
K ahvila  Leskinen, Kannaksenkatu 6.
R avinto la ja  kahvila, Kannaksenkatu 11.
K ahvila  Louhiala, K arja lankatu 5.
C afe-R avin to la  Kulma, K arja lankatu 14.
H otelli Knut Posse Oy, K arja lankatu 19. 
C olom bian Kahvi Oy, kahvila , K arja lankatu 19. 
K arjaportti, kahvila, K arjaportinkatu  12. 
Torkkelin Ravintola, Kurjenkatu 1. 
L in ja -au toasem an Ravinto la, L in ja -au toasem a. 
Jää te lö-kahvila , L innankatu 15.
R uoka la-K ahvila  Kiva, L innankatu 16.
Funkis, kahvila ja  ravintola, Linnankatu 22.
K.F. Lundin Perill. kahvila , Linnankatu 34. 
R avinto la Autom aatti, ruokala, M aununkatu 2. 
R uoka la-K ahvila  Elo Oy, M aununkatu 8. 
R avinto la Torkkel, ruokala ja  kahvila, 
M aununkatu 9.
K ahvila  Kotikulma, M aununkatu 14.
R avinto la ja kahvila Valam o Oy, 
M usta inveljestenkatu 11.
K ahvila  Mokka, M ustainveljestenkatu 14. 
R avinto la Munkki Oy, M usta inve ljestenkatu 16. 
Kahvila  Kultakuppi, Pellervonkatu 1.
V iipurin  U rheilija in Kahvila, Pellervonkatu 12. 
Hotelli Andrea Oy, ravintola ja  kahvila, 
P iispankatu 6.
R avinto la Norsu, ruokala, Pohjoisvalli 19. 
K ahvila -R avin to la  Palatsi,
Puna isen läh teenkatu 2.
Kahvila  Karjala, Rautatiekatu 5.
V iipurin Asem aravinto la, R autatieasem a. 
Kahvila-R avin to la  Kultainen Karhu,
R epolankatu 6 ja Torkkelinkatu 16. 
K ahvila-ravinto la Aula, Torkkelinkatu 16 ja 
R epolankatu 7.
K ahvila-R avinto la Kilta, Repolankatu 7. 
Lehtovaara Oy, ravintola, Torikatu 2.
Ravinto la Pyöreä Torni Oy, Kauppatori. 
P ikku-Kahvila , Torkkelinkatu 1.
Alf. Pursiainen, kahvila, Torkkelinkatu 4.

O suusliike  Torkkeli r.l., ravintola,
Torkkelinkatu 6.
V iipurin  V irkam iesliitto , ravintola,
Torkkelinkatu 14.
Kahvila  J. N issinen, Torkkelinkatu 24.
K ahvila  Äyräpää. Ä yräpäänkatu 2.
Ruokala Iris, Ä yräpäänkatu 6.
Kotiruoka la  ja Kahvila  Oy, Ä yräpäänkatu 7.
V iipurin  R autatie lä isten O suusruokala  i.l.,
La llukankatu 13.
P una isen läh teen A nnosruoka la  ja  Kahvila,
Pohjo lankatu 4.
Turistihote lli Suom i Oy, ravintola,
R epo lankatu 9.
Kahvila  Esplanad, K arja lankatu 17.
R avinto la M ainos, Torkkelinkatu 1.
Ravinto la Espilä Oy, Torkkelin puisto.
V iipurin  Teatteriravinto la Oy,
Vahtito rn inka tu 24.

56

Ylhäällä keskiaikainen Kiltatupa Luostarinkadulla, joka oletettavasti on ollut anniskelupaikka. 
Alakuvassa ravintola Espilä, joka rakennettiin palaneen hotelli Belveder’in paikalle.

V l in.
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Hotelli ravintola Belvedere Torkkelin puistossa. Hotelli vihittiin 1.10.1868 ja se paloi 9.8.1887. Se oli Viipurin ensimmäinen 
varsinainen hotellirakennus. Tulipalon jälkeen hotelli siirtyi vuonna 1889 uuteen kivirakennukseen Salakkalahden ja  Aleksan

terinkatujen (Karjalankatu vuodesta 1929) kulmaan.
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Vasemmalla Repolankadulla oleva hotelli Suomi. 
Ylhäällä hotelli Knut Possen sisäänkäynti.

MAJOITUSLIIKKEET

H otelli Andrea, P iispankatu 6.
H otelli F in landia, P una isen läh teenkatu  12. 
H ote lli C ontinenta l Oy, R autatiekatu  5. 
H ote lli Rauha, M aununkatu 13.
Hotelli Knut Posse Oy, K arja lankatu 19. 
M atkusta jakoti Patria, R epo lankatu 11. 
M atkusta jakoti M ekka Oy, Taw astinkatu 6. 
M atkusta jakoti Otava, K arja lankatu  31. 
M atkailijakoti Paris, R autatienka tu  5. 
R autatieho telli, R autatienka tu 1.

M atkusta jakoti Torkkeli, M aununkatu 9. 
N .N .K .Y :n Hospiz, Revonkatu 4. 
Y ksity ishote lli Lybeck, Torkkelinkatu 22. 
M atkusta jakoti M ellb lom ,
K arjaportinkatu  13 -15 .
Hotelli Hansa, m atkusta jakoti, E rkonkatu 4. 
Turistihotelli Suom i, R epolankatu 9. 
M atkailijakoti Uusi Belvedere, 
Salakkalahdenkatu 11.
M atkailijakoti Toivola, E liaankatu 1. 
M atkusta jakoti Keskus, M aununkatu 2. 
M atkusta jakoti Imatra, M aununkatu 13.
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Yläkuva Luostarinkaduita, jossa  oli 
vuonna 1860 perustetun Viipurin 
Kaasu ja  Sähkö Oy:n tuotantola itok
set. Se oli Suomen vanhin tehdas- 
yritys sähköteknillisellä alalla. 
Vasemmalla kaasulaitoksen kontto
rirakennus.

Sähkön toim ittam inen ja  raitiotie- 
liikenne siirty ivät i/. 1936 kauppaso
pimuksella Viipurin kaupungin  
omistukseen. Taustalla Viipurin 
m aaseurakunnan kirkon kellotorni, 
jonka alaosa oli Raatitorni nimisenä 
varustuksena osa vanhaa kaupunki- 
muuria.

Alakuvassa Viipurin kaupungin  
sähkölaitos Pontuksen- ja  Tuomio
kirkonkatujen kulmassa. Edessä 
olevassa rakennuksessa oli raitiotie
vaunujen huolto- ja  korjaushalll ja  
niiden takana itse sähkölaitoksen  
rakennukset.

Ilmakuva vuodelta 1932.



Oikealla sanomalehti Karjalan toimituksen ja konttorin 
pääaulan fresko.

Alakuvassa Karjalankadulla, sanomalehti Karjalan 
toimitalon edessä oli vilkkautta kesäkuussa vuonna 
1939. Itse kirjapaino oli tontilla olevassa piharaken
nuksessa.
Hotelli Knut Possen tiloja oli rakennuksen kolmessa 
ylimmässä kerroksessa.

64

KIRJAPAINOT

Karjalan M aakunta Oy "M aakansa” ,
B rahenkatu 9.
Ilm arinen Oy, Karja lankatu 5.
Karjalan K irjapa ino Oy, "K arja la ” K arja lankatu 19. 
K auppakirjapa ino Oy, k irjansitom o,
M aununkatu 11.
K irjapa ino Oy, N.A. Z illiacus,
M usta inveljestenkatu 10.
V iipurin Kirja- ja  K iv ipaino Oy, 
M usta inveljestenkatu 10 .
Itä-Suom en K irjapa ino Oy, Possenkatu 3. 
T ilapä istö iden K irjapa ino Oy, Torkkelinkatu 24. 
V iipurin K irjatyö Oy, M usta inve ljestenkatu  18. 
K irjapa ino Liiketyö, om. Toivo Vuori,
Valtakatu 82.
Kansan Työ, Pellervonkatu 9.
Karjalan Suunta, kirjapaino,
U udenportinka tu  7.
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TUOTANTO-ja TEOLLISUUSLAITOKSET 1939

Suomen Kukkatehdas, tekokukkatehdas, Tottinkatu 7. 
Itä-Suom en L a s ih io m o ja  Peilivalm istam o, 
Tuom iokirkonkatu 4.
P eltisepänliike ja  koneiden korjauspaja 
A. Helenius, Vahtito rn inka tu  19.
K udosteollisuus V älisa lo  ja  K:ni,
K annaksenkatu 14.
Vesitehdas V irvoke Oy, L innankatu 42. 
Y hdyso lu ttehdas Oy, E liaankatu 5.
A. Himanen Oy, lakki- ja paitatehdas, Brahenkatu 17. 
P uusepäntehdas ja Verhoom o Karhu, Brahenkatu 17. 
M ehutehdas Voima, Erkonkatu 5.
Cuprinol Tehdas, E telävalli 10.
Kalevan P uusepäntehdas, Kalevankatu 35. 
Paananen Oy, pukutehdas, Kannaksenkatu 13. 
K ip inäla ite Oy, m agneetto- ja  sytytystu ippa-tehdas, 
K annaksenkatu 15.
M atkalaukku ja  Kotelo tehdas A lo te  Oy, 
K annaksenkatu 16.
Lasikaappivalm istam o, K annaksenkatu 16.
V iipurin Uusi Lakkitehdas, K arja lankatu 10.

65 E.R. W ahlm an Oy, ha ttutehdas, Karja lankatu 21.
Itä-Suom en Lakkitehdas, K arja lankatu 23.

66 Suom en Lakkitehdas, Koiv istonkatu 1.
V iipurin Vala is intehdas, Koiv istonkatu 35. 
Jää te lö tehdas Petsamo, Kurjenkatu 3.
V iipurin R ohdoskauppa, lääkevalm istam o, 
Linnankatu 3.
V iipurin P uusepäntehdas, Luostarinkatu 5.
Verho- ja  S uojustehdas, Luostarinkatu 21.
Karjalan Sähkö Oy, O tavankatu 10.
V iipurin K irje ku o ri- ja  Kotelo tehdas, O tavankatu 10. 
V iipurin Lakkitehdas, Pellervonkatu 23.
Suom alainen Takkitehdas, Pohjolankatu 2.
Linnam o Oy, paita-, olkain- ja  solm iotehdas, 
Pohjo lankatu 2.
V irvoitusjuom atehdas Hunaja, Sam m onkatu 8.

Yläkuvassa Yhdysoluttehtaan konttorira
kennus Eliaankadulla. Tehdas täytti 75- 
vuotta, 1938.

Alakuvassa Yhdysoluttehtaan tuotantolai
tokset Eliaan kirkon kupeessa. Panimo oli 
Suomen toiseksi suurin.
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Vasemmalla Viipurin Keksi ja Rinkeli Oy:n uusi tehdasrakennus 
Kannaksenkatu 11. Rakennus valmistui alkuvuodesta 1939.

Yläkuvassa Makaroonitehdas Oy:n rakennus Suonionkatu 7. 
Tehdas oli kuvan vasemmanpuoleisessa, nelikerroksisessa 
rakennuksessa. Valokuva Viipurin pienoismallista.

Valjasteollisuus, Suokatu 5.
Oy G .Taht Ab, trikootavaratehdas, Suokatu 9.
Häkli, La llukka ja  Kumpp. Oy, mylly, S uonionkatu 21.
V iipurin Puku Oy, Suokatu 9.
E loranta ja  po ja t Oy, pukutehdas, K annaksenkatu 13. 
P uku-Keskus Oy, K annaksenkatu 29.
K ivennäis- ja  V irvo itusjuom atehdas.
Knut Schalin, Pellervonkatu 8.
V iipurin Teknillinen Tehdas, m ehutehdas, Tavvastinkatu 3.
E.A. L iljam aa Perill. puusepäntehdas, Torkkelinkatu 17.
T:m i J.F. Koistinen, harja- ja sivellin tehdas, Torkkelinkatu 21. 
Karjalan Kravattitehdas, Tottinkatu 5.
V iipurin M akaroonitehdas, S uonionkatu 7.
M akkara Oy, Harm aidenve ljestenkatu 4.
Karjalan Puku Oy, B rahenkatu 24.
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Ylhäällä A. Heleniuksen peltisepänliikkeen 
piha, Vahtitorninkatu 19.

Heleniuksen liikekilpi oli koristeellinen ja 
kertoi tekijänsä ammattitaidosta.

Alhaalla valokuva G. Taht Oy., Ab:n kutomosta 
Suonionkatu 9.
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R akentam inen oli V iipu rissa  erittä in  v ilkasta  1930- 
luvun lopulla . U rako its ijo ita  ja  rakennusliikke itä  oli 
useita, jo is ta  kaikkein suurin  ja tunne tu in  oli R aken
nusosakeyhtiö  Pyram id. Putki- ja  sähkö liikke itä  oli 
m yös useita, jo iden  to im in ta  oli levinnyt koko 
Kannaksen alueelle .

Yläkuva A. O. Pantsarin rakennustyömaalta Teh
taan -  ja  Kaarlonkatujen (vuoden 1929 jälkeen  
Pontuksen- ja  Pormestarinkatujen) kulmassa  
vuonna 1924.

Alakuvassa vuoden 1937 lopulla valm istunut 
Viipurin uusi naistensairaala, joka  rakennettiin  
Patterimäen itäpuolelle, kaupungin sairaalan  
viereen.



Kannaksen- ja Suonionkatujen välisellä 
alueella oli paitsi lääninsairaalan raken
nusryhmä, myös runsaasti teollisuuslaitok
sia. Kuvan keskellä Häkli, Lallukka ja 
Kumpp. Oy:n myllyrakennus, Valio r.l:n 
voinvientiosuusliikkeen meijeri, Leipätuote 
Oy:n rinkeli- ja  korpputehdas, Itä-Suomen 
Rautakaupan varasto ja  Viipurin sementti- 
valimo Oy:n kattotiilitehdas.

Kuvan oikeassa reunassa näkyy Valtion
r a ja  teiden varikkorakennuksia.

Alakuvassa, kuvan keskellä Viipurin 
Tupakka Oy:n tehdaslaitos Susi- ja Jutei- 
ninkatujen kulmassa, jossa valmistettiin 
monia suosittuja savukemerkkejä.

Tehtaan takana samassa korttelissa 
näkyy Teknokemiallisen tehtaan rakennuk
sia. Samaan kortteliin, Kannaksen- ja  
Sotilaskatujen kulmaan rakennettiin 1930- 
luvun lopulla Puku-Keskus Oy:n pukuteh
taan kaksi kerroksinen tuotantolaitos.

Kuvan vasemmassa reunassa näkyy 
Viipurin lääninsairaalan rakennuksia..SS»"'
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KESKUSTAN LEIPOMOT

E. G ranfelt, leipomo, Kolm ikulm a 1.
Le ipom o ja kondotoria Tauno S iikanen, 
L innankatu 5.
Le ipom o H. Humble, Possenkatu 8.
Le ipom o A. Merisalo, P una isen läh teenkatu 8. 
K otile ipom o Karjala, Rautatienkatu 3. 
K otile ipom o Sam po Oy, S am m onkatu 5. 
K annaksen Leipomo, U udenportinka tu  6. 
Vaittisen V iipurin R inkelile ipom o,
V ilkkeenka tu  13.
V iipurin  Ruoka- ja  Näkkileipom o, 
Pellervonkatu 7.
Le ipom otuo te  O sakeyhtiö, A n inankatu 10. 
Le ipom o Kotitarve, Kullervonkatu 22.
Le ipom o A lfred Pursiainen, Torkkelinkatu 4. 
SO K :n leipätehdas, Pontuksenkatu 3.
V iipurin  Keksi ja  R inkeli Oy,
K annaksenkatu 13.
Le ipom o G.F. Löngren, Pohjolankatu 12.

Voinvientiosuusliike Valio r.i.n meijeri
rakennuksia Suonionkadulla. Maitokul
jetukset hoidettiin suurelta osin rauta
tiekuljetuksin.

Meijerille tuli omat pistoraiteet, 
jolloin vaunut voitiin purkaa suoraan 
meijeriin. 1930-luvun lopulla autokulje
tuksien osuus maidonkuljetuksissa 
lisääntyi voimakkaasti.

Alakuvassa Valio r.l:n laborantit suorit
tavat maitoerien tarkkailua, jotta 
laatuvaatimukset tulisi täytettyä.
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Viipurissa hoidettiin 1800-luvun lopulla paikallis
ia esikaupunkiliikennettä hevosvetoisin vaunuin, 
joihin mahtui 12 matkustajaa. Kuvan vaunut 
huristelevat pitkin Torkkelinkatua kohti Neitsyt- 
niemeä vuonna 1890.

Vaunuja hankittiin Viipuriin viisi kappaletta ja 
ne antoivat alkusysäyksen tuleville joukkoliiken- 
neratkaisuille.

Alakuvassa raitiotievaunu Karjalankadun 
pysäkillä 1930-luvun lopulla. Raitiotieliikenne 

78 aloitettiin Viipurissa 1912 ja toimintaa hoiti 
Viipurin Kaasu ja Sähkö Oy talvisodan alkuun 
asti. Linjoja oli kolme ja niiden päätepisteet 
olivat Papulankadun pohjoispäässä ja  Neitsyt- 
niemellä Palotorilla. Peitti kulki Karjalankadun 
kautta ohi Rautatientorin.

Toinen linja kulki Repolan- ja Kannaksenka- 
tujen kautta itäisiin esikaupunkeihin. Linja jatkui 
1930-luvun lopulla yhtenäisenä rengaslinjana 
Valta- ja Suurkadun kautta keskustaan ja  
edelleen Linnan- ja Vaasankatujen kautta 
Torkkelinkadulle. Kolmas rengaslinja kulki 
keskustassa, kiertäen Pohjoisvallin kautta 
Torkkeli Knuutinpojan torille ja  edelleen Linnan- 
ja  Torikatujen kautta Torkkelin- ja Karjalankadun 
risteykseen.

Vuonna 1937 raitioteiden matkustajamäärä oli 
5,4 miljoonaa henkilöä ja  linjojen yhteispituus oli 
hieman yli 10 kilometriä.
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Vaikka Karja lan  K annaksen rau ta tieverkko 
oli tiheä, ho idettiin  henk ilöku lje tuks is ta  
suuri osa  lin ja -au to illa .

V iipu rila ise t liikennöits ijä t, e tenkin  
T ienhaa ran  Auto Oy ja  L in ja -au to liike  M. 
R uponen u lo ttiva t lin jansa K annaksen 
lisäksi Joensuuhun , S avonlinnaan, M ikke
liin ja  H e ls ink iin .

R upose lla  oli vuonna  1939 42 lin ja- 
au toa  ja  pä iv ittä ise t a jo re itit o liva t yh teensä  
7 400 km.

V iipu rin  pa ika llis liikenne ttä  hoiti pääas i
assa p ien ten  liikennö its ijö iden perustam a 
yhtiö , Torkke lin  L iikenne Oy.

LINJA-AUTOLIIKENNÖITSIJÄ T

L in ja -au to liike  M. Ruponen, Erkonkatu 2.
V iipurin L in ja -A uto Oy, L in ja-autoasem a.
K annaksen M atka-auto Oy, M aununkatu 1.
Torkkelin L iikenne Oy, Torikatu 3. 
L in ja -au to liikennö its ijä  A. Laasonen, U pseerinka tu 1. 
L in ja -au to liikennö its ijä  J. R uuskanen, Possenkatu 4. 
L innasaaren A uto-O suuskunta Voima i.l. 
L innasaarenkatu  44.
T ienhaaran  Auto Oy, Tienhaara.
Onni Tuovinen, liikennöits ijä , Tammisuo.

Yläkuvassa M. Ruposen Reo merkkinen 
linja-auto Käkisalmessa vuonna 1938.

Alakuvassa Viipurin linja-autoaseman 
lähtölaiturin vilkkautta kesällä 1939.
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Yläkuvassa Viipurin Palokunnan miehis- 
töauto suorittaa muuttokuljetusta Pormes
tarinkadulta, Viipurin maalaiskunnan 
taloon, Pohjolankatu 10:een syyskuussa 
1938.

Alakuvassa vilpurilaisajurit saavat kyy
ditettäviä rautatieaseman edustalla 
kesäkuussa 1939.

82

KUORMA-AUTOLIIKENNÖITSIJÄ T

P ikato im isto  Nopea Oy, Erkonkatu 6. 
P ikato im isto  Mars, kuljetusliike , M aununkatu 1. 
Kuorm a-autoasem a, S alakka lahdenkatu . 
V iipurin S atam atyöm ieskun ta  i.l 
Luostarinkatu 10.
Kuljetusliike Eevert Tautio, Kannaksenkatu 10 
sekä suuri joukko yks ity is iä  kuorm a-auto ilijo ita .

AUTOAJUREITA

Y ksity is iä  a jure ita oli puhelin lue tte lon m ukaan 
27 a juria  ja  au toasem ia oli 20, jo issa oli puhelin.

Lisäksi kaupung issa oli joukko  hevosajure ita, eli 
"voss iko ita” , jo illa  oli myös erillise t se ison ta-p is tee t 
puhelim ineen.
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Autokannan voimakas kasvu 1930-luvun 
lopulla nosti autoliikkeiden kannattavuutta 
ja  viipurila iset nuorensivat innokkaasti 
autokantaansa. Uudet mallit ja parantuneet 
tieolosuhteet nostivat autojen lukumäärän 
koko maassa vuonna 1939 noin 60 000 
ajoneuvoon.

HUOLTOASEMAT
84

N obe l-S tandard  Ab Oy. (Esso)
K olm iku lm a 3,
K arja lankadun ete läpää.
Suom en M ineraa liö ljy  Oy, Shell,
R autatientori,
S a lakka lahdenkatu  3.
S uom ala inen G ulf Oil Co Oy, Revonhäntä, 
lin ja-autoasem an vieressä.
Trustivapaa Bensiin i Oy,
S alakka lahdenkatu  7.

Yläkuvassa Arvvidsonin autoliikkeen Viipurin 
haaraosaston myymälä Torikatu 4, jonka 
edessä seisoo uusi DKW henkilöauto 
vuosimallia 1939.

Alakuvassa Shellin huoltoaseman hoitaja 
tarkastelee uuden moottoriöljyn laatua. 
Shellin huoltoasema rakennettiin Rautatien
torin reunalle vuonna 1929. Se oli maamme 
toiseksi vanhin huoltoasema.

ARVVIDSONIN HAARALIIK

C0RRECT LUBRICAT10N
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V iipuri oli koulu jen kaupunki, jossa  tuhanne t 
v iipu rila ise t ja  kannakse la ise t op iske liva t. 
Laaja lääni ja  m aakunta  ta rv its i runsaasti 
op inah jo ja .

V iipu rissa  oli 27 kansakou lua , jo issa  
vuonna  1939 oli 6 048 opp ilasta , se itsem än 
am m atillis ta  opp ila itos ta , jo issa  oli noin 
1 500 op iske lijaa  ja  12 opp ikou lua, jo issa  oli 
noin 3 300 opp ilasta .

Yläkuvassa Viipurin kauppaoppilaitos ja 
merenkulkukoulu. Tämä koulu valmistui 
vuonna 1938 Pantsarlahden kaupungin
osaan, Koulukenttien eteläpäähän, pienelle 
kallion nyppylälle.

Alakuvassa Viipurin Uusi Yhteiskoulu 
Myllymäenaukiolla, jonka ympärillä oli kolme 
koulua.
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VIIPURIN KESKUSTAN KOULUT

K eskuskansakoulu, Tyttöjen jatkokoulu ja  
R uotsa la inen kansakoulu, K arja lankatu 15.
R epolan kansakoulu, M yllyaukio 4.
V iipurin  kaksoislyseo, Tuom iokirkonkatu 8.
V iipurin  K lassillinen lyseo, Agrico lankatu 12.
V iipurin  Realikoulu ja M aanvilje lys- ja  kauppaly- 
seo, Hovio ikeudenkatu 1.
V iipurin  tyttö lyseo, B rahenkatu 29.
V iipurin  tyttökoulu, Karja lankatu 11.
V iipurin  toinen tyttökoulu, Tuom iokirkonkatu 7.
V iipurin  yhte iskoulu, Luostarinkatu 25.
V iipurin  Uusi yhte iskoulu, Kullervonkatu 20.
R uotsala inen yhte islyseo, Luostarinkatu 30.
V enälä inen realilyseo, Karja lankatu 6.
V iipurin  Yksityinen kauppakoulu,
M aununkatu 11.
V iipurin  Taiteenystävien P iirustuskoulu,
E te läva lli-Bastiooni.
Poikain Am m attikoulu, Koiv istonkatu 3 -5 .
Tyttöjen Am m attikoulu, Koivistonkatu 3 -5 .
V iipurin  M erenkulkukoulu ,
Pontuksenkatu 7. 88
V iipurin  K auppaopisto- ja koulu 
Pontuksenkatu 7.
V iipurin V aatturiam m attikoulu, H arm aidenve ljes- 
tenkatu 1.
V iipurin Työväenopisto,
P una isen läh teenkatu 6.
V iipurin Y le inen am m attila iskoulu, Koivistonkatu 
3 -5 .
V iipurin Teollisuuskoulu, Koiv istonkatu 2.
S uom en S ahateollisuuskoulu, K oiv istonaktu 2.

Yläkuvassa Viipurin Sahateollisuus- ja 
Teollisuuskoulu Koivistonkatu 2.

Alakuvassa Viipurin Yleinen Ammattikou
lu Koivistonkadun varrella, vastakkaisella 
puolella Sahateollisuuskoulua.

Ammattikoulu valmistui 1930-luvun alussa 
ja  Sahateollisuuskoulu vuonna 1935.
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PYÖRÄSUO



Pyöräsuon alueelle rakennettiin ensim 
mäiset teollisuuslaitokset 1869, jolloin 
toim inim i Tschusoff & Sapetoff rakensi
vat Bavaria oluttehtaan, etikka-, punssi- 
ja asfalttitehtaat.

Tragman & Bandholtz’ olivat rakenta
neet alueelle mekaanisen konepajan, 
jonka Tschusoff & Sapetoff ostivat 
vuonna 1884.

Konkurssissa vuonna 1893 liike myi 
tehtaat kauppaneuvos K. S erge je ff ille, 
joka jatkoi vain oluttehtaan toimintaa.

Alueelle oli rakennettu pum ppuhuo
ne 1892, josta kaupunki sai veden 
vuoteen 1908, jolloin uusi vedenottamo 
rakennettiin Liimatalle.

Tulevan teollisuusalueen asem akaa
va hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
vuonna 1911 ja se käsitti Pietarintien 
(Kannaksentie vuodesta 1929) ja 
rautatien välisen alueen, aina R istimä
en hautausmaalle asti.

Viimeisin alueelle rakennettu raken
nus oli siunauskappeli, joka valmistui 
Pyöräsuon länsipäähän syyskuun 
lopulla 1939.

Kappeli oli osittain maan alla ja oli 
laatuaan ensimmäinen Suomessa.

Valokuva Pyöräsuon teolllisuusalueesta 
vuonna 1938. Ylhäällä rautatien alue ja  
kuvan keskellä polveileva Kannaksen
ne, jonka eteläpuolella oli vanhaa 
asutusta. Oikeassa reunassa näkyy 
Ristimäen hautausmaan puistikkoa.

Kuvan keskellä vasemmassa reunas
sa sijaitsi Sergejeff'in oluttehdas, joka 
oli maamme neljänneksi suurin panimo 
vuonna 1939.
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Yläkuvassa vuokratalo A. O. Y. Suorakaide, 
Kannaksentie 44, joka oli toinen Pyöräsuol- 
le rakennetuista suurista asuintaloista.

Alakuvassa kauppias Kauko Himanen 
jakaa bensiiniä viipurilaiselle kuorma- 
autoilijalle vuonna 1938. Veljekset Himasen 
liike oli Kannaksentie 73.

Liikkeen edessä oli raitiotie linja N. o 1 
kääntöpaikka aina vuoteen 1937, jonka 
jälkeen linjaa jatkettiin Valtakadulle asti.

91

92
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Yläkuvassa vuonna 1934 valmistunut Viipurin 
tie- ja  vesirakennuspiirin korjaamo Vesikaivon- 
ja Viljakadun kulmassa. Rakennuksessa oli 
konehalli-, korjaamo-, paja- ja maalaamo- 
osastot sekä tilat kolmea henkilöautoa, 12 
kuorma-autoa ja 16 tiehöylää varten.

Korjaamo oli varustettu ajan viimeisimmän 
tekniikan mukaisesti.

Alakuvassa Sergejeff’in oluttehtaan etiketti. 
Muita panimon tunnettuja tuotteita olivat Voima, 
Isku ja Pukki olueet. Tehtaalle rakennettiin uusi 
varastokellari vuonna 1938, jossa oli 28 kpl 110 
hl:n pystyalumiinitankkia.

Vanhoissa varastokellareissa olutta säilytet
tiin tammitynnyreissä, joiden tilavuus oli 27 hl. 
Syksyllä 1939 Sergejeff mainosti, että ”Olym- 
piajuoman tuotosta osa lankeaa Suomen 
Olympia-rahastolle ”.

Tehdas sijaitsi Kannaksentie 18-24.

PYÖRÄSUO

R istim äen Halko ja  lautatarha, Tynnyrinkatu.
V iipurin Autokori Oy, Vesikaivonkatu 20.
V iipurin  Laatikkotehdas Oy,
Vesikaivonkatu 35.
F. S erge je ff in O lu ttehdas Oy, panim o ja  v irvo itus juom atehdas, K annaksen
tie 20.
V iipurin Rakennus- ja huoneka lutehdas, K annaksentie  30.
Karhusuon S em enttiva lim o Oy,
K annaksentie  73.
K iv ilouh im o ja  -h iom o, K annaksentie 73.
R istim äen Kutom o, K annaksentie 73.
M aam iestenm ylly, mylly.
V iipurin  Valssim ylly Oy.
V iipurin  Laatikkotehdas Oy.
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95

Havin teollisuusalue syntyi vuonna 1849, jolloin sinne siirtyi Johanneksen pitäjästä, vuonna 1829 perustettu kynttilätehdas.
Vuonna 1926 Haville laadittiin asemakaava, minkä jälkeen koko kaupunginosa rakennettiin täyteen vuoden 1939 loppuun 

mennessä. Sataman tuntumaan, kaupunginosan länsireunaan, perustivat eri öljy-yhtiöt varastojaan ja öljysäiliöitään. Sataman 
laajennusta jatkettiin Havilta Käremäelle asti 1930-luvun lopulla, mutta työt jäivät keskeneräiseksi talvisodan alkaessa.

Valokuvassa Havin kaupunginosa vuonna 1939. Kuvan oikeassa reunassa urheilukenttä ja ytenpänä kesäteatteri.
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Yläkuvassa Havin alue nähtynä lännestä 
vuonna 1937. Kuvan keskellä, alareunassa 
vanhoja Havin asuinrakennuksia ja vasem
malla uutta Havia, joka rakennettiin 1930- 
luvulla. Vasemmalla osittain näkyy kesäteat
teri, joka oli Suomen suurin.

Kuvan yläreunassa näkyy ammattikoulut 
ja  osin Teollisuuskoulu sekä oikealla kes
kusurheilukenttä.

Alakuvassa Havi n kadu n asuinrakennuksia 
ja  niiden edessä eri öljy-yhtiöiden polttoai
nesäiliöitä. Kuvan vasemmassa yläreunassa 
näkyy 1850-luvulla rakennettuja linnoitusval- 
leja. Kuva vuodelta 1939.



HAVI

Havin Oy, saippua-, liima-, lu u ja u h o -ja  kynttilä - 
tehdas.
Oy Shell Ab.
N obe l-S tandart Oy, varasto.
S uom ala inen Gulf Oil C om pany Oy, varasto. 
S uom en Petrooli Oy, varasto.
Oy P uuteo llisuus Ltd, ru lla tehdas, Havinranta. 
Laatikkoteo llisuus ja Puutavara Oy, Laatikkoteh- 
das, h ö y lä ä m ö jä  ha lkokauppa, Havintie 12. 
Keskusliike H ankkija r.l., V iipurin konttori, 
H avinka tu 5.
T.A. H yvärisen Rakennus-ja U uninm uuraus, 
H avinka tu 309.
V iipurin  Vala isintehdas, Koivistonkatu 35.

99

Yläkuvassa Shell yhtiön bensiinisäiliöltä  
Havin rannassa. Öljy-yhtiöiden varasto
alueelle tuli erillinen raide , josta  polttoaineet 
oli helppo purkaa varastoihin.

Alakuvassa Havi Oy:n 1900-luvun alussa 
rakentamia työläisasuntoja, jo tka olivat 
asiallisia ja  arkkitehdin hyvällä maulla 
suunnittelemia.
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Valokuvassa Havi Oy:n tehtaat vuonna 1936.
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Havin kynttilätehtaat perustettiin 1829 
ja ne siirtyivät Viipuriin, tulevan Havin 
kaupunginosaan vuonna 1849.

Alussa Havin Oy valmisti vain 
steariinikynttilöitä, mutta tuotteiden 
määrää lisättiin koko ajan.

Vuonna 1937 tehdas tuotti kynttilöi
den lisäksi saippuaa, glyseriiniä ja 
liimaa.

Vuonna 1935 tehtailta tulevaa ja 
menevää tavaraa oli 625 rautatievau
nua. Työntekijöitä oli teollisuusla itok
sessa 175 henkilöä, joista suuri osa 
asui yhtiön rakentamissa omissa 
pientaloissa. Vuonna 1937 tehtaan 
tuotanto oli noin 5,5 m iljoonaa kiloa.

Havin tuotteet olivat useasti palkittuja 
kansainvälisillä messuilla, kuten m.m. 
Lontoossa 1866, Pariisissa 1867, 
Pietarissa 1870 ja kotimaassa Suomen 
Messuilla 1925, 1930 ja 1935.

Yläkuvassa Havin Oy:n tehtaiden 
saippuaosasto ja alakuvassa saippuan 
keittoa.
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Kolikko inm äen alue, kuten m uutkin  itä ise t es ikaupunkia lueet, ovat syn tynee t läh innä 1860-1870-luvu illa . A lue illa  ei o llu t asem a
kaavaa, vaan ton ttijako  oli m ie liva lta inen  ja ne o liva t kooltaan hyvin p ieniä. Ne oli vuokra ttu  ha lukka ille  hyvin lyhyillä  vuokrasop i
m uksilla , jo s ta  joh tuen  ta lo t rakennettiin  kooltaan hyvin p ien iksi ja  rakentee llisesti he ikko taso is iks i. A sum ukse t o liva t läh innä ns. 
työ lä isasun to ja , va illa  m itään kunna llis tekn iikkaa . K atuverkosto  oli o lem aton  ja  k iv is iä  kujia m yöten vain va ivo in  pääsi rattain 
liikkum aan. K o likko inm äe llä  oli vuonna  1898 484 rakennusta, jo issa  asui 4800 henkeä.

K o likko inm äen e te läpuo lise lla  a luee lla , S uurkadun kahta puolta  tuhou tu i V apaussodan a ikana 63 tontin  asum ukset. Näin uutta 
asem akaava  1920-luvu lla  laad ittaessa , levennettiin  Suurkatu 36 m etriseksi, jonka  keske lle  rakennettiin  ra itio tiek isko itus. M uualla  
Ko likko inm äen a lueella  aste itta in  ka tuve rkos toa  parannettiin  ja suure lta  osin se saatiin  jo  vesi- ja  v iem ärive rkos ton  piiriin ennen 
sotia. K o likko inm äki liite ttiin  V iipu rin  kaupunkiin  1924.

Ilmakuva Kolikkoinmäen asutuksesta 2.9.1939. Taustalla Patteri mäki ja  kaupungin keskusta. Aivan kuvan keskellä on rakenteilla 
oleva Juteinin kansakoulu, jonka rakennustyöt jäivät keskeneräiseksi marraskuussa 1939.
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Vasemmalla ylhäällä näkymä Kollkkoinmäen niiltä 
seuduilta, jonka maisemaa ei vielä uusi asemakaa
va ollut muuttanut.

Oikealla ylhäällä Valtakadulla ollut Mimmi Väntin 
kioski. Kioskeja oli kaupungin alueella erittäin 
runsaasti niin esikaupunkialueilla kuin itse keskus
tassakin.

Vasemmalla alhaalla Kolikkoinmäen kapea kuja, 
valokuvattuna joskus 1920-luvulla.

-  86 -



K O LIKK O INM Ä KI

U. Jaakkola P uusepäntehdas Oy, M änn is tön 
katu 54.
Ingrid G ustafsson, sahattua ja  höylä ttyä 
puutavaraa, Valtakatu 22.
Keksi-, rinkeli- ja  korpputehdas A.J. Eronen, 
H allituskatu 11.
L ä kk i- ja  P eltisepänliike, Lukukatu 3. 
Kolikkoinm äen Apteekki, V ilhonka tu  20. 
Vesi-ja Läm pöjohto liike  Keskus,
Jaakonkatu 31.
Uusi Leipomo, V ilhonkatu 22.
Le ipom o Yrjö Jäm sen, M attilankatu 36.

Kolikkoinmäen uutta aluetta Suurkadun ja Koivistonkadun risteyksessä. Tämä oli sitä 
aluetta, joka tuhoutui 1918, ja  jolle laadittiin ja samalla toteutettiin uusi asemakaava.

Suurkadun varrelle rakennettiin runsaasti kaksikerroksisia asuin- ja liiketaloja. Kuvan 
alareunassa Kolikkoinmäen kansakoulu. Vasemmalla Havin esikaupungin pientaloja. 

Valokuva vuodelta 1937.
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KÄREMÄKI ja Pappilanniemi



108

Ilmavalokuva Käremäen kaupunginosasta vuodelta 1938. Vanha Koiviston maantie kulki kapeana halki ahtaan asutuksen, 
aiheuttaen liikenteellisiä vaikeuksia. Kuvan oikeassa reunassa näkyy uusi rakenteilla oleva maantiepenger, jota myöten Johan
nekseen ja Koivistolle menevä tie olisi tullut kulkemaan. Uusi tie olisi yhtynyt katuverkkoon Valtakadun länsipäässä. Penkeree
seen tehtiin kaksi silta-aukkoa satamaraiteita varten. Penger siltoineen jä i keskeneräiseksi marraskuussa 1939.

Kuvan alareunassa näkyy osittain Pappilanniemi.
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KÄREMÄKI

Kelkkalan P uusepän tehdas Oy, 
autokoritehdas, Ko iv is tontie  23.
Kotelo tehdas Oy, Koiv istontie 23.
Höylä- ja  S ahatavara Oy Kurki ja Kum pp.
P. Smand, leipom o, K oiv istontie 26.
L. Kettusen Auto- ja  Konekorjaam o. 
P uutyöva lm istam o R. Karukoski, M e lakatu 10.

Käremäen asutus ja alue syntyi 1900- 
luvun alussa ns. Dippelin ja Mansikan 
maille. Vielä 1915 taloja oli vain muuta
mia, mutta itsenäisyyden jälkeen asu
tus lisääntyi nopeasti. Kolikkoinmäki lii
tettiin Viipurin kaupunkiin 1924 ja Pap
pilanniemi 1933.

Yläkuvassa Käremäen asutusta  
vuonna 1930. Kuvan vasemmassa 
yläkulmassa näkyy ensimmäisiä  
teollisuuslaitoksia , jo ita  perustettiin  
Käremäen alueelle satam aradan  
valmistumisen jälkeen.

Alakuvassa Pappilanniem i vuonna 
1938. Oikeassa yläkulm assa näkyy 
Vitsataipaleen entinen pappilaraken
nus. Pappilan maista vuokrattiin maa- 
alueet Tanhuvaaraa varten. Keskellä 
kuvan oikeassa reunassa näkyy  
Tanhuvaara, jonne 1939 valm istui uusi 
rakennus.
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Yläkuvassa Tanhuvaaran liikuntaopiston 
rakennuksia kesällä 1937. Tanhuvaara oli 
erittäin suosittu ja kuuluisa naisvoimiste
lun tyyssija ennen sotia.

Liikuntaopisto perustettiin Viipuriin 
1917. Voimistelukurssien pitäminen 
aloitettiin Tanhuvaarassa vuonna 1920.

Alakuvassa Liikuntaopiston uusi sauna- ja 
opettajattarien asuntorakennus Tanhuvaa
rassa. Rakennus valmistui kesällä 1939. 
Kuvassa kutsuvieraat tutustuvat uuteen 
rakennukseen.
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KANGASRANTA, HUHTIALA

V iipurin  Takomo, Ihanakatu 1, Kangasranta. 
Kangasrannan Kutom o Oy, Harjukatu 16, 
K angasranta.
V iipurin  Ruum isarkku tehdas, Kangasranta. 
R inke lile ipom o Hugo J.M ikkonen, Sopukatu 
7, K angasranta.

113

114

Valtakatu oli paikoin kapea, sillä sitä leven
nettiin vasta, kun vanha 1800-luvun lopun 
rakennuskanta uusiutui. Katu oli päällystä
mätön ja siksi raitiotiekiskoilla oli usein run
saasti hiekkaa.

Yläkuvassa Valtakatu 1930-luvun alussa. 
Vasemmalla Viipurin Osuusliikkeen myy
mälä oli Valta- ja Rajakadun kulmaukses
sa.

Alakuvassa Rinkelileipomo H. Mikkosen 
henkilökuntaa ja kuljetusauto Sopukatu 
7:n pihalla.
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116

Kangasrannan esikaupunki oli syntynyt jo 
1860-luvulla. Alue oli kaavoittamaton ja tontit 
olivat yleensä erittäin pieniä. Rakennuskanta oli 
huonokuntoista ja alue oli paikoin erittäin 
tiheään rakennettu. Vasta vuoden 1924 jälkeen, 
kun alue liitettiin Viipurin kaupunkiin, esikau
punkiin rakennettiin sähkölinjat ja osalle aluetta 
vesi- ja viemäriverkosto. Katuja kunnostettiin ja 
uusien asuinrakennusten myötä asem akaavaa 
ryhdyttiin toteuttamaan. Alueen itäpuolelle 
tehtiin uusia katuja, kuten ns. rengastietä, jota 
vain osittain ehdittiin toteuttaa.

Huhtialan asutus on 1900-luvulta ja se on 
pääasiallisesti rakennettu Käremäenlahden 
rannalle. Satamaradan valm istuttua, se jäi 
erilliseksi saarekkeeksi muiden esikaupunkien 
eteläpuolelle. Huhtiala liitettiin kaupunkiin 
vuonna 1933.

Yläkuvassa Kangasrannan asutusta vuonna
1937 Itä-Toukolan katolta katsottuna. Kuvan 
etualalla Kangaskatu ja siitä eteenpäin Alek
santerinkadun kulma. Taustalla näkyy valkoinen 
Talikkalan saunarakennus.

Alakuvassa näkymä Rajakadun suuntaisena 
kohti Patterimäkeä, josta vesitorni erottautuu. 
Rajakatu alkoi kaupungin sairaaloiden luota ja oli 
reilusti yli kilometrin mittainen.

Viereisen sivun 95 kuvat.

Vasemmalla Talikkalan kirkon pääsisäänkäynti 
Valtakadulla ja  oikealla Itä-Toukolassa vuonna
1938 pidettyjen setlementtipäivien juhlaliputus
ta.
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KELKKALA, KIESILÄ, RÄIKKÖLÄ
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Kuvassa Maakuntain Margariini Oy:n tehdasrakennukset Kiesinkadulla vuonna 1933. Tehtaan tuotteet; ”Eväs”-margariini ja  
”Voima”-tekoihra saivat Helsingin Suurmessuilla v. 1935 ravintorasvojen laatukilpailussa kultamitalin.

Tehdasta ympäröivä asutus oli lähinnä syntynyt 1920-luvun lopulla, kun alue kaavoitettiin ja  liitettiin Viipuriin vuonna 1928. 
Kuvan poikittainen katu tehtaan takana on Kiesinkatu, vasemmassa reunassa näkyy Sarkatie ja oikealla Kannaksentie talvi- 
aurattuna.
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Kelkkala tunnetaan jo 1600-luvulta, jolloin 
alueella oli muutama asukas ja vuokravilje
lijä. Pääasiassa alue oli laidunmaata aina 
1800-loppupuolelle asti, jolloin kaupunki 
osti suuria maa-alueita Kelkkalan, Kiesilän 
ja Maaskolan seuduilta. Asutusta oli vielä 
vähän 1800-1900 lukujen vaihteessa ja se 
oli enimmäkseen keskittynyt Pietarintien 
tuntumaan. Kelkkalassa oli vuosisadan 
vaihteessa 20 taloa, joissa asui 185 asu
kasta. Tiheämpi asutusryhmä oli Puistoka
dun (vuodesta 1929 Valtakatu) ja P ietarin
tien risteyksessä. Kelkkalan, Kiesilän ja 
Räikkölän alueet liitettiin kaupunkiin 1928, 
jolloin uusia, kaavoitettuja tontteja ryhdyttiin 
nopeasti rakentamaan.

Yläkuvassa piirustus Kelkkalan kaupungin
osan asemakaavamuutoksista vuonna 
1929. Asemakaava-arkkitehti Otto-I. 
Meurman’in toimesta itäisiä esikaupunki
alueita kaavoitettiin nopeaan tahtiin, jotta 
alueet saataisiin nopeasti liitettyä vesi-, 
viemäri-, sähkö- ja katuverkostoihin. Myös 
asumissosiaaliset seikat pakottivat kiirei
sesti uusimaan rakennuskantaa.

Alakuvassa Viipurin maatalousnäyttelyn 
alueesta vuonna 1932. Kaikki rakennukset 
ja muut rakenteet tehtiin vain näyttelyä 
varten.

Vasemmalla näkyy uusi ravirata, jonka 
vierestä kulki vanha Kannakselle menevä 
maantie. Uusi oikaistu tie valmistui 1934 ja 
se kulki kuvassa näkyvän näyttelyalueen 
halki.



KELKKALA, KIESILÄ, R Ä IKKÖLÄ

Viipurin Puuseppätehdas, Valtakatu 3 9 -4 1 . 
Suom en Tu litikku tehdas Oy, Valtakatu 3 9 -4 1 . 
V iipurin Faneritehdas Oy, Kelkkala. 
M aakuntain M argariin i Oy, m argariin itehdas, 
K iesinkatu 4 -1 0 , Kelkkala.
Uusi Suom ala inen Jääte lö tehdas,
V irastokatu 14, Kelkkala.
Kelkkalan P uusepäntehdas Oy,
Koiv istontie 23, Kelkkala.
Le ipom o Emil Im m onen,
Koulum estarinkatu  20, Kelkkala.

122

123

Yläkuvassa maatalousnäyttelyn paviljonke
ja.

Alakuvassa näyttelyalueet, jo ista  takinmai- 
nen oli Kiesilän puolella ja  etualalla , sata- 
maradan itäpuolella , Räikkölässä.

Kuvan vasemmassa reunassa, satama- 
radan tuntumassa oli Yleisradio Oy:n 
Viipurin aseman radioantenni ja  lähetys
asema. Räikkölän puolella näkyy hyvin 
vanha Kannaksen maantie ja  rakenteilla  
oleva uusi tie.
Oikealla Rajajoki-V iipuri rautatie.
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Yläkuvassa satamaradan eli kiertoradan 
ylittävä silta vuonna 1925. Rata kulki 
pienen mäen läpi, jolloin Kannaksentien 
sillalle syntyi itsestään tarvittavat penke
reet.

Puinen silta korvattiin betonisillalla 
1930-luvun lopulla.

Alakuvassa Viipurin radioaseman raken
nustyömaa vuonna 1930. Asema aloitti 
radiolähetykset 1.6.1931 ja sen teho oli 
10 kw. Aallon pituus oli 569,3 metriä.

Viipurin radioaseman studio oli Karja
lankatu 4 rakennuksessa.

124

125
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Yläkuvassa maatalousnäyttelyn alue 
Räikkölän esikaupungissa. Kuvan alaosas
sa näkyy eslkaupunkiasutusta sekä vanha 
että rakenteilla oleva uusi Kannaksen 
maantie.

Kuva vuodelta 1932.

Alakuvassa Räikkölän seutua, jossa 
paraillaan tehdään uutta maantietä. Vanha 
tie oikealla ja  uusi rakenteilla oleva vasem
malla.
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Lepolan esikaupungin hautausmaan 
länsipuolella oli vanhaa asutusta jo ehkä 
1700-luvun lopulta.

Alueella oli vanhoja tiilitehtaita, jotka 
osin toimivat vielä 1800-luvun lopulla. 
Lepolan hautausmaa on 1830-luvulta ja 
alueen itäpuolinen asutus syntyi vasta 
1920-luvulla, jolloin kaavan kautta tuli 
uusia tontteja.

Aluetta nimitettiin vielä ennen 1920- 
lukua Kelkkalaksi, mutta asem akaavoituk
sen yhteydessä nimi muutettiin Lepolaksi.

Lepola liitettiin kaupunkiin vuonna 1928.

Yläkuvassa Juho ja Maria Lallukan hauta- 
monumentti Lepolan hautausmaalla.

Alakuvassa hautajaiset Lepolan hautaus
maalla. Taustalla hautausmaan ympärillä 
olevia asumuksia.

JW£*
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Papulan vanhainkodin käytyä ahtaaksi 
1920-luvulla, siirtyi osa toim innasta 
Maaskolaan vuonna 1924. Alueelle 
rakennettiin uusia rakennuksia vuonna 
1929 ja 1932. Vanhainkodissa oli 1930- 
luvun lopulla 272 hoitopaikkaa.

Maaskolan esikaupungissa oli 
kaupungin vesijohtolaitoksen pumppu- 
asema Kannaksentien pohjoispuolella 
ja Liimatan kartanotien eteläpuolella.

130

131

Ylä- ja alakuvassa Maaskolan vanhain
kodin uudet rakennukset.
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Kuvassa Ristimäen  
asutusta.
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133

Ristimäen alue tunnetaan hautausmaasta, joka oli perus
tettu 1700-luvun lopulla. Siellä oli omat hautausmaat eri 
uskontoryhmille. Asutusta oli vähän ja sekin vain vanhan 
Pietarintien varrella.

Yläkuvassa vasemmalla Ristimäen kreikkalaiskatolinen 
siunauskappeli.

Oikealla Ristimäen hautausmaalla ollut hautakammio 
1800-luvun alkupuolelta.

Alhaalla kaksi hautakiveä Ristimäellä.
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TALIKKALA



Talikkalan alue tunnetaan vanhastaan 
monista tiilitehtaista, joiden jäämistö 
näkyi hyvin esikaupungissa vielä 1900- 
luvun alussa.

Vuoden 1913 kartan mukaan siellä oli 
useita kymmeniä ns. kulppia, eli m onttu
ja, joista tiilitehtaat olivat ottaneet savea. 
Montut keräsivät runsaasti vettä ja niistä 
laski pieni oja Papulanlahteen.

Varhaisimmat tiedot asutuksesta ovat 
1700-luvun lopulta. Vuonna 1873 Talikka
lan alueella olisi ollut vain yhdeksän 
taloa. Vuoden 1898 tilaston mukaan 
taloja oli 356.

Tätä aluetta kutsuttiin aivan 1900- 
luvun alkuun mennessä Rosuvoiksi, eli 
Tiiliruukiksi, jossa suurpalo vuonna 1901 
tuhosi 98 rakennusta ja noin 2000 ihm is
tä jäi kodittomaksi.

Talikkala liitettiin Viipuriin 1924, jolloin 
sen rajat määräytyivät uuden asem akaa
van perusteella.

Osa asumuksista oli vanhaa, mutta 
länsi-puoleiset alueet rakennettiin uuden 
asemakaavan mukaan heti liittymisen 
jälkeen.

Yläkuvassa näkymä vesitornin katolta 
Talikkalan suuntaan vuonna 1939. 
Talikkalan läntisimmät osat olivat raken
nettu uuden asemakaavan mukaan ja  
alueella oli toimiva kunnallistekniikka 
1930-luvun lopulla.

Alakuvassa Talikkalan Yhteiskoulu, Hirvi- 
ja Talikkalankatujen kulmassa.

137

138
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Yläkuvassa Talikkalassa oleva Viipurin 
kaupungin lastenkoti, Tiiliuuninkadun alku
päässä, lähellä kaupungin sairaaloita. Se 
valmistui 1929.

Sen pihalle rakennettiin pyöreä kahluuallas 
suihkukaivoineen kesällä 1939.

Alakuvassa Savo-Karjalan Osake-Pankin 
konttori Liikemiehenkatu 8.

TALIKKALA

Viipurin Puutyö Oy, puusepäntehdas,
Tiilim äki 15.
Kotile ipom o T. Kosonen, Ta likka lankatu 16.
Le ipom o V.Kiiskinen, Ta likka lankatu 23.
Le ipom o ja kondiitto ria  Y. Runne, Ta likka lankatu 41. 
T:mi M .H .Salm i, leipomo.
H aakanan Leipom o, K iv ia idankatu 2.



Vasemmalla Tallkkalan saunan uudisraken
nus, joka valmistui 1933 Tikkutehtaan- ja  
Mariankadun kulmaan.

Oikealla tyypillinen Talikkalan esikaupungin 
katu, katsottuna Valtakadulta.
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HIEKAN kaupungir

SIIKANIEM I

SUOMENVEDENSELKÄ

LINNOITUKSEN
kaupunginosa

TERVANIEMI

SIIKANIEMI, Tervaniemi 1939



143

Ilmavalokuva Viipurista 2.9.1939. Oikealla kaupungin keskusta ja edessä Tervaniemen alue kasarmirakennuksineen. Aivan 
niemen kärjessä oli uimalaitos ja Viipurin Purjehdusseuran paviljonki. Siikaniemen linnoitus, eli Pyhän Annan kruunu näkyy hyvin 
kuvan vasemmassa laidassa. Taustalla Hiekan ja Pikiruukin esikaupungit sahalaitoksineen ja oikealla häämöittää Papula.
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Siikaniemen alue on ollut asuttua jo 
Viipurin historian alkutaipaleesta lähtien.

Varsinaisesti kaupunki laajeni länteen 
1600-luvulla, jolloin sinne laadittiin 
asemakaava. Oletettavasti Siikaniemi oli 
täyteen rakennettu ja asutus olisi levin
nyt laajalti myös Tervaniemeen, jonka 
ranta-alueet olivat varastorakennusten 
valloittamia. Suuren Pohjan sodan 
aikana rakennuskanta hyvin suurelta 
osin tuhoutui, etenkin Tervaniemellä, 
minne Pietari Suuri nousi maihin joukkoi
neen vuonna 1710.

Siikaniemen merkitys muuttui ratkai
sevasti 1730-luvulla, jolloin ryhdyttiin 
rakentamaan Pyhän Annan kruunun 
linnoitusta. Tervaniemi muuttui sotilas- 
alueeksi ja sinne rakennettiin kasarmeja 
ja ruutikellareita. Liikenne länteen kulki

144 1

linnoitukseen rakennettujen porttien
145 kautta aina 1860-luvulle asti, jolloin 

muuri puhkaistiin ja sen läpi rakennettiin 
Siikaniemenkatu.

Yläkuvassa linna ja Linnansilta, jonka 
raitiotievaunu on juuri ylittänyt. Etualalla 
Siikaniemen tori.

Alakuvassa Siikaniemen torin varrella 
oleva Mend’in talo, jonka ensimmäinen 
vaihe valmistui 1847. Myöhemmin 1870- 
luvulla talon siipiosat korotettiin kaksiker- 
roksiksi.
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Ylhäällä Tervaniemellä seisoi Itsenäisyyden  
leijonapatsas , joka pystytettiin 1927.

Oikealla ylhäällä Viipurin Maakunta-arkisto, 
jonka seinärakenteista osa on kesken 
jääneen sotilaskirkon seiniä. Arkisto valm is
tui Tervaniemen kalliolle 1933.

Alhaalla Tervaniemelle 1750-luvulla raken
nettu ruutikellari.

148
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Yläkuvassa kaupungin puoleinen Haminan-portti 
nähtynä vallien välistä. Näiden porttien läpi kulki 
läntinen liikenne 1860-luvulle saakka.

Alakuvassa näkymä Haminanportin läpi Siika- 
niemen torin suuntaan.
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S IIK A N IEM I

A rm e ijankunnan asevarikko 2, S iikaniem entori. 
A rm e ijakunnan 2. D ivisioonan Esikunta, 
S iikan iem enkatu  4.
A rm e ijakunnan Huoltorykm entti, Esikunta, 
S iikan iem entori.
A rm e ijakunnan V iipurin Kom endattiv irasto , 
H iekanportinkatu  2.

TER VANIEM I

M aakunta-ark is to .
V iipurin  läänin Purjehdusseura. 
Tervaniem en uimaranta.

151

152

Yläkuvassa Siikaniemen linnoituksen 
kupeessa oleva pienten laivojen ja proo
mujen talvisäilytyspaikka.

Kuva 1930-luvulta.

Alakuvassa Siikaniemen alueen varuskun
nan kasarmirakennuksia, Saunalahden 
rantakaislikon tuntumassa.
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Hiekan asutuksesta varhaisimmat havainnot näkyy 1700-luvun kartoissa. 1600-luvulla seudut olivat viljeltyjä ja alueella oli myös 
useita pikikeittämöitä. Hiekan alue oli vielä 1800-luvun alussa jakautunut kahteen osaan, joista toinen oli Vekrotniemen sahan 
eteläpuolella olevalla kapealla vyöhykkeellä ja  toinen pohjoisempana kallion päällä, jota kutsuttiin Pavlovskiksi. Pavlovsk kuului 
Monreposd maihin, joten kaikki tontit olivat vuokratontteja. Ensimmäiset asukkaat Pavlovskin alueelle tulivat 1800-luvun alussa.

Vuonna 1896 Pavlovskissa riehui suurpalo, jonka seuraksena 80 perhettä jä i asunnottomaksi ja omaisuusvahingot olivat 
erittäin suuret. Tämän tulipalon jälkiseurauksena syntyi Monreposd VPK v. 1896.

Aiue liitettiin kaupunkiin 1933, jolloin koko alue sai nimekseen Hiekka. Asutus lisääntyi nopeasti ja aivan 1930-luvun lopulla 
kaavoitusta laajennettiin Monreposh suuntaan. Uudet tontit rakennettiin osittain 1939 mennessä.
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HIEKKA

Valutyö Oy, valim o ja konepaja, A atunkatu 12 
S aha ja Tiili Oy, Vekrotniem i.
Sulka Oy, harj.sahateo llisuu tta ,V ekrotn iem i. 
Sorva lin  Saha Oy, Vekrotniem i.

154

Vekrotniemen saha perustettiin vuonna 1889, jonka jälkeen asutus Hiekan alueella 
lisääntyi nopeasti. Sahalaitosta uusittiin vuosina 1925 ja 1937. Vuonna 1937 saha tuotti 
9 000 stadarttia erilaista puutavaraa. Sahalaitokselle rakennettiin oma pistoraide, jolloin 
sen tuotantoa voitiin rautateitse viedä suoraan satamaan.

Ilmakuva Vekrotniemen, Sorvalin Saha Oy:stä on vuodelta 1934.
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Vasemmalla ylhäällä Hiekan Saunaosuuskunnan 
ajanmukainen saunarakennus, joka valmistui 1934.

Oikealla ylhäällä tyypillinen hiekkalainen katunäkymä 
iltavalaistuksessa.

Vasemmalla alhaalla näkymä Viipurin pohjoissatamas- 
ta, jonne juuri on tulossa Hiekan Höyryvene Osuus
kunnan laiva, Hiekka I.

Osuuskunnan laivat ajoivat Hiekasta, Pikiruukista, 
Papulasta ja Huusniemen puistosta, pohjoissatamaan.
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PIKIRUUKKI, eli Vanha VViipuri

P ikiruukki n im itys on luu ltavasti n iiltä  ajoilta, 
jo llo in  sen rannoilla  oli runsaasti p ik ike ittä - 
m öitä. N iitä es iin tyy 1700-luvun a lkupuo len  
karto issa.

Asutus levisi näille seudu ille  1850-luvun 
loppupuo le lla , jo llo in  Tervan iem eltä  s iirty i 
runsaasti asukka ita  P ik iruukkiin . R annoille  
ilm estyi m yös 1800-luvun lopu lla  p its iko ris 
te is ia  h ienostohuv ilo ita , jo ita  rakensiva t 
läh innä venä lä ise t a ris tokraa tit ja  rikkaat 
kauppiaat.

Vuonna 1898 P ik iruuk issa  oli 37 ta loa  ja 
s ie llä  asui 148 henkilöä.

1930-luvu lla  P ik iruukkiin  kaavoite ttiin  
uusia tontte ja , jo ille  nopeasti rakennettiin  
uusia asum uksia .

M aat kuu lu iva t M onrepos ’n kartanon 
m aihin ja  ton ttien  vuokrasop im ukse t tehtiin  
a ina 50 vuodeksi kerra llaan.
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Vasemmalla O rloffin  maito- ja sekatavarakauppa 1900-luvun alussa.

Oikealla Kevätpolulle 1930-luvun lopulla rakennettu uusi omakotitalo.
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Ilmavalokuva Saunalahdesta 1930-luvun puolessa välissä. Asustus oli levittäytynyt Riihimäki -  Viipuri rautatien molemmille 
puolille. Etualalla oleva asutus oli vanhaa ja taustan alueet olivat syntyneet lähinnä 1930-luvulla, jolloin Saunalahti sai uuden 
asemakaavan. Saunalahden ja Monrepos’n puiston väliseen vyöhykkeeseen ryhdyttiin rakentamaan uutta rataa Viipurista 
länteen 1930-luvun lopulla. Työt jäivät keskeneräiseksi talvisodan sytyttyä.

Vanhalle rautatielinjalle oli suunnitteilla uusi, Viipurista länteen johtava nelikaistainen pääliikennekatu.
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Saunalahden vanhimmat talot rakennettiin jo  1700-luvulla, jolloin maantie Viipurista länteen kulki pitkin Saunalahden rantaa. 
Varsinaisesti asutus levisi alueelle rautatien valmistumisen jälkeen 1870-luvulla. Radan ja vesistön välistä aluetta kutsuttiin 
Saunalahdeksi ja  rautatien pohjoispuolista seutua Likolammeksi.

Väestölaskennassa 15.06.1898 Saunalahdessa oli 39 ja Likolammella 32 taloa, joissa asui yhteensä 525 henkilöä. 
Kaupunkiin liittämisen jälkeen vuonna 1933 koko alue nimettiin Saunalahdeksi. Esikaupunkiin kuului virallisesti myös 

Monrepos’n puisto, jonka omistukseen jäivät Saunalahden asutuksen pohjoisosan tontit. Nämäkin tontit vuokrattiin asukkaille 
aina 50 vuodeksi kerrallaan. Kuva Saunalahden asutuksesta v. 1933.
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SAUNALAHTI

Suom en Säilyke Oy, säilyketehdas, 
L innasaarenkatu 44.
L innasaaren Auto-O suuskunta Voima 
i.l., L innasaarenkatu 44.
V ik tor J. P ietilä, veneveistäm ö ja 
-te lakka, Linnansaari. 
D iakon issala itos, sa iraala, Saunalahti.

Kaavoittamisen jälkeen Saunalahti laajeni 
ja asutettiin nopeaan tahtiin. Uusia katuja 
rakennettiin ja niille tehtiin samanaikaisesti 
vesi- ja viemäriverkosto.

Esikaupunki oli suosittua seutua, johon 
osaltaan vaikutti Monrepos’n puiston 
läheisyys ja edulliset tonttien vuokraehdot.

Yläkuvassa Saunalahden kansakoulu , joka  
valm istui vuonna 1933. Koulu sijaitsi esikau
pungin asutuksen pohjoisosassa ja  näkyi 
maamerkkinä lähiympäristössä.

Alakuvassa vuonna 1931 valmistunut 
Diakonissalaitos, oli Sauna/ahteen menevän 
Haminanportinkadun varrella.

D iakonissalaitos perustettiin  1868. 
Perustamisajatus tuli H ackm anin  suvun 
toimesta ja  heidän testamenttinsa kautta 
saatujen varojen turvin.
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Linnasaarta esittävä kartta vuodelta 1653.
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Monrepos'n kartano sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä 
Viipurin keskustasta pohjoiseen. Vanhoissa 1600-luvun 
kartoissa aluetta on nimitetty nimellä Gamla VViiborg, 
kuten viereinen, vuoden 1653 kartta osoittaa. Tämä yli 
300-vuotias kartano tunnettiin aikanaan Lill-Ladugärd 
nimisenä kruununtilana, jonka sai haltuunsa Charlotte ja 
Peter von Stupish’in 1750-luvulla. Hänen vaimonsa 
Charlotte oli kiinnostunut puutarhan hoidosta ja hän 
ryhtyi innokkaasti suunnittelemaan englantilaistyylistä 
maisemapuutarhaa. Sen ansiosta kartanosta ryhdyttiin 
käyttämään nimeä Charlottendahl.

Nykyisen ilmeen kartano sai paroni Ludwig Heinrich 
von Nicolay’n toimesta. Hän osti sen 19.08.1788 
W urttem berg’in prinssi Friedrich W ilhelm ’iltä, joka oli 
ryhtynyt käyttämään kartanosta vuonna 1785 ranskan
kielistä nimeä; Mon Repos (Minun leponi).

Ludwig Heinrich von N icolay’n aikana M onrepos’n 
kartanon pää- ja kirjastorakennukset peruskorjattiin ja 
samalla niitä laajennettiin italialaisen restauroijan Gui- 
seppe Antonio M artinelli’n suunnitelm ien pohjalta. Marti- 
nelli vaikutti Monrepos’n ilmeeseen vuosina 1798-1805. 
Monrepos’n kartano oli N icolay’n suvun hallussa vuoteen 
1942, jolloin Marie von Nicolay kuoli ja hänet haudattiin 
Ludwigstein’in Linnasaareen.

Omistusoikeus siirtyi paroni Nicolas von der Pahlen’ille, 
joka oli Paul Ernst von Nicolay’n sisaren poika.

Monrepos’n monet tunnetut rakennukset, kuten Neptu- 
nuksen temppeli, Marian torni, Sylmian lähde ja koristeelli
set kaarisillat rakennettiin aivan 1700-luvun lopulla, tai 
1800-luvun alussa. Puistoa ehostettiiin voimakkaasti 
1820-1830-lukujen välisenä aikana ja se avattiin yleisölle 
1800-luvun puolessa välissä vain viikonloppuisin ja aluksi 
vain paronin antaman lupalapun turvin. Väinämöisen 
patsas rikottiin tahallisesti. Uusi, Takasen veistämä luomus 
vihittiin vanhaan patsaan paikalle vuonna 1873.

M onrepos’n kartanon kirjastorakennuksessa oli yli 
9 000 nidettä käsittävä kirjasto, joka kreivi Paul Ernst von 
NikolayYi toimesta vuonna 1915 luovutettiin säilytettäväk
si H els ing iny liop is ton  kirjastolle.



Lopu llisesti k irjasto  lah jo ite ttiin  vuonna  
1937 Y liop is to lle  m äärätyin  ehdoin.

M on repos ’n suosio ta  oso itti käv ijäm ää 
rät, esim . vuonna  1926 v ie ra ilijo ita  oli yli 
10 000 .

Kesällä  1939 pääsylipun hinta oli 2 
m arkkaa  ja  etenkin  1930-luvu lla  se oli 
e räs va lokuva tu im p ia  pu is tom a isem ia  
koko S uom essa.

164

165

Yläkuvassa 1800-luvun alussa rakennettu 
"kiinalainen” kaarisilta Monrepos’n puistos
sa. Siltoja oli kaksi ja niiden välissä sulku- 
portein eristetty ”kanava”, jossa aikanaan 
kasvatettiin arvokaloja.

Alakuvassa Ludwigstein’in linnasaarija 
Neptunuksen temppeli nähtynä ilmasta 
käsin vuonna 1937.
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Neitsytniemi kuului Viipurin kaupunkiin jo  1700-luvulla. Vanhimmat tiedot asutuksesta olivat 1730-luvulta, jolloin Siikaniemen linnoi
tuksen rakentamisen takia alueella olleet asukkaat joutuivat siirtymään muualle. Kartassa vuodelta 1738 esiintyy muutama rakennus. 
Suurempi muuttoliike Neitsytniemelle tapahtui 1750-luvun jälkeen, jolloin sinne muodostettiin uusia tontteja. Sotilastarkoitukseen 
varattiin alueen pohjoisosa, jonne perustettiin sotilassairaala 1790-luvulla. 1790-luvun kartoissa alue on kokonaan tontitettu ja asuttu.

Ilmakuva Neitsytniemen alueesta 1.3.1934. Keskellä kuvaa uusi sotilassairaala, taustalla Saunalahti ja sen takana Saunalah- 
den esikaupunki. Oikealla matalia kasarmirakennuksia.
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NEITSYTNIEMI

P aperija lostustehdas Oy, tehdas,
M arianka tu  6.
N e itsytn iem en Apteekki, N eitsytn iem enkatu 9. 
V iipurin Sotilasapteekki.
A rm eijakunnan llm atorjuntarykm entti. 
A rm eijakunnan K enttätykistörykm entti 2. 
V iipurin Sotilassairaala.

169

V iere isen sivun 132 kuvat. 170

Vasemmalla Viipurin sotilassairaalan 
pääsisäänkäynti Neitsytniemenkadulta.

Sairaala valmistui vuoden 1931 
lopulla ja  otettiin käyttöön tammikuussa 
1932.

Oikealla sairaalan pääsisäänkäynnin 
aula.

Täm än sivun kuvat.

Oikealla ylhäällä Mikonkadun rauhalli
suutta 1900-luvun alussa, jolloin kadut 
olivat vielä kiveämättä.

Oikealla alhaalla ilmakuva Neitsytnie- 
mestä 22.7.1924.
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SORVALI
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Ilmavalokuva Sorvalista vuodelta 1932. Edessä oikealla Sorvalin Saha Oy:n tuotantolaitos. Taustalla Saunalahti.

Kautta historian on Sorvalin kautta kulkenut idän ja lännen 
välinen maantie. Tie kulki Saunalahden kautta ja vasta 1868 
rakennettiin siltayhteys Neitsytniemelle. Varhaisin karttatieto 
asutuksesta on vuodelta 1788, jolloin muutamia rakennuksia 
olisi ollut Kivisalmen sillan läheisyydessä.

Varsinaisesti asutus levisi Sorvaliin 1700-luvun lopulla, 
kun paroni Nicolay oli omakohtaisesti tontittanut Sorvalin 
saarta tulevalle asutukselle. Sinne perustettiin 1799 venäläi
nen hautausmaa ja 1800-luvun alussa muutkin kirkkokunnat

saivat omat hautausmaa-alueensa. Maat kuului Monrepos’n 
kartanolle.

Sorvalissa oli v. 1898 194 taloa, joissa asui n. 2000 henkeä.

Saaren länsipuoleinen osa varattiin sotilaskäyttöön, jonne ra
kennettiin linnoitus 1856-66. Kasarm irakennukset ja -alue 
tehtiin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa. Viimeisin ja 
uusin kasarm irakennus valm istui 1938. Kaupunkiin Sorvali 
liitettiin 1933.
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Makeis- ja makaroonitehdas Pohjola-Koitto Oy perustettiin vuonna 1921. Se sijaitsi Sorvalin saaren, Neitsytniemeltä tulevan 
sillan ja maapenkereen pohjoispäässä. Aiemmin rakennuksessa toimi Salmisen nahkatehdas. Välittömästi tehdasrakennusten 
takaa alkoi Sorvalin hautausmaan alue.

Oikealla Saunalahden ja Sorvalin välinen kivisiltä, joka oli eräs Sorvalin symbooleja. Tämän sillan kautta kulki kaikki maantie
liikenne länteen aina vuoteen 1868 asti. Rautatieyhteys luotiin vuonna 1870, jolloin Sorvali sai myös oman seisakkeen.
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SORVALI

Pohjola-Koitto Oy, m akarooni- ja 
m akeistehdas, Sorva lin tori 1 -3 .
V iipurin Kaiasavustam o Oy, savustamo, 
Toinenkatu 29.
K ivisillan Leipom o, K ivisiltä.
Sorva lin Autom aalaam o, M aantieka tu 14. 
Puuteo llisuus Oy, lautatarha.
S ederholm  ja Kumpp., hautakiv iliike.
Sorva lin Kotile ipom o, Savonkatu 10.
Le ipom o B. Laane, E nsim m äinenkatu 21. 
Le ipom o S. Jum ppanen, E nsim m äinenkatu 30. 
V iipurin  kaupungin kunnalliskoti, venäl.osasto, 
Kaivokatu 7. 1111

Yläkuvassa Sorvalin kansakoulu, joka 
valmistui vuonna 1931, Maantiekadun 
varrelle.

Taustalla näkyy Länsi-Toukola.

Alakuvassa Viipurin Osuusliike r.l:n 
myymälä numero 54, joka sijaitsi Sorva
lissa, Ensimmäinenkatu 56.
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177

Yläkuvassa Länsi-Toukolan setlementtikes- 
kuksen uusi rakennus Maantiekadun  
varrella, joka  vihittiin 29.3.1924.

Rakennushanketta varten perustettiin  i/.

1923 Paul N icolay’in Kristillis-yhteiskunnal- 
lisen työkeskuksen Kannatusyhdistys r.y.

Alakuvassa Sorvalissa vuonna 1925 perus
tetun Auto-osuuskunnan linja-auto, joka  
liikennöi Sorvalista Kauppatorille.

Osuuskunnan osti Tienhaaran Auto Oy, 
vuonna 1929.
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Vasemmalla Otto von F ieand fin  hauta Sorvalin hautausmaalla  
Saaren itärannalla oli sekä luterilaisille, että kreikkalaiskatoli- 
laisille omat hautausmaat. Ne perustettiin 1790-luvun lopulla.

Yläkuvassa Neitsyt Marian kuoleman muistoksi pyhitetty  
178 Sorvalin kirkko, joka rakennettiin vuonna 1888.
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Valtion rautateiden alue, Viipurin keskustassa .
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S o m o r i

Viipurista lähti raiteet viiteen suuntaan. Riihimäelle ja Rajajoelle radat valmistuivat 1870. Pohjoiseen, Antrean ja Hiitolan kautta 
Sortavalaan liikenne avattiin 1894. Koivistolle rata valmistui 1925, josta haarautui pistoraide Uuraan satamaan vuonna 1926. 
Äyräpään kautta Valkjärvelle rautatie valmistui 1932.
Viipuriin tuli rautateitse vuonna 1936 noin 1,3 miljoonaa tonnia tavaraa, josta suurin osa meni vientitavarana satam ien kautta 
maailmalle. Olihan Viipuri m aam m e toiseksi suurin vientisatama.
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Yläkuvassa tavarajuna ylittää Kirkkosaa
ren sillan vuonna 1892. Silta oli asemal
ta länteen päin noin 600 metrin päässä 
ja siinä oli erillinen kääntöosa, joka kesä
aikana avattiin kerran tunnissa 15 
minuutiksi Saimaan kanavaliikenteen 
takia.

Tämä oli eräs syy, minkä takia uutta 
rataosuutta ryhdyttin rakentamaan 
Viipurista länteen, jotta Saimaan kanava- 
liikenne olisi voitu siirtää uuteen uomaan 
Kivisalmen siltojen pohjoispuolelle.

Alakuvassa Viipurin vanha, vuonna 1870 
rakennettu ja uusi rautatieasema sa
massa kuvassa.

Vanha asema oli idempänä, lähellä 
Papulan maantiesiltaa. Vanhan aseman 
sijainti näkyy hyvin Viipurin kartassa 
vuodelta 1900. Vanha asema purettiin 
1913.

181
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Viipuriin vuonna 1913 valmistunut rautatieasema nähtynä 1936. Oikealla plkarahtitolmisto ja vasemmalla pääsisäänkäynti, jossa 
oli lipunmyynti ja rautatievirkailijoiden toimistotilat. Pikarahtltolmlston ja asemarakennuksen välistä pääsi Karjalan tunnelin kautta 
suoraan ratapihalle. Vasemmalla olevan hallintorakennuksen takana olivat varsinaiset odotushallit ja  ravintolat, jonne kuljettiin 
llpunmyyntllojen kautta ja edelleen kahden tunnelin läpi, raiteiden alta, suoraan odotushalleihin.
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Valtion Rautateiden varikkoalue Viipurin ratapihalla vuonna 1930. Kuvassa näkyy konepajarakennukset ja  kuvan keskellä rahti- 
asema. Varikkoalueen rakennukset rakennettiin 1800-1900 lukujen kahtapuolta. Kuvan vasemmassa reunassa on Kannaksen- 
katu.
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Yläkuvassa Viipurin konepajarakennukset, 
jotka rakennettiin 1890-luvulla.

Konepajassa korjattiin vetureita ja tavara- 
vaunuja. Kuvan rakennus vuodelta 1910.

Alhaalla konepaja vuoden 1929 tulipalon 
jäljiltä.
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Valtion Rautateiden Viipurin konepajan sisätilat vuoden 1929 tulipalon jäljiltä.
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187

188

Yläkuvassa VR:n varikkoalueen kaksi
kerroksinen varasto- ja  toim istoraken
nus ja  sen oikealla puolella yksikerrok
sinen pajarakennus.

Valtion Rautatiet oli suurin työllistäjä 
Viipurissa ja  sen palveluksessa oli i/. 

1939 noin 700 työntekijää.

Alakuvassa näkyy kaasulaitoksen katto- 
rakenteita ja  kuvan keskellä keskuskeit- 
tiö. Sen oikealla puolella veturien 
kattilakorjaamorakennus. Vasemmassa 
reunassa häämöittää Yhdysoluttehtaan  
tuotantolaitos.
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Yläkuvassa Viipurin ratapihan länsipäässä, 
lähellä Kirkkosaaren siltaa, sijaitseva asetin- 
laitetorni, josta ohjattiin henkilöliikennettä. 
Kuvan etualalla ns. tuulimyllylyhty, joka 
osoittaa kaksiraiteisen risteysvaihteen 
kulkutien.

Alakuvassa Viipurin rahtiasema, joka oli 
VR:n varikkoalueella, lähellä Suonionkatua. 
Valkoisessa rakennuksessa oli rahtitoimisto 
ja kahdessa siipirakennuksessa varastotilat 
ja lastauslaiturit.

Kuvan taustalla varikkorakennuksia.



191

192

Yläkuvassa rautatievaunun lastausta 
syksyllä 1939. Sodan uhan takia viipurilai
set liikelaitokset lähettivät osan varastois
taan Sisä-Suomeen.

Alakuvassa rahtiaseman varastotilat olivat 
täyttyneet viipurilaisten lähetyksistä 
syyskuun lopulla 1939.

Viereisellä sivulla 149 on Viipurin ratapi
han sillat, joita myöten kulkivat Kannak
sen henkilöjunat. Sillan alta vasemmalle 
meni Antrea-Sortavalan rata.
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Papulan alue tunnetaan 1400-luvulta tiilitehtaistaan. Asutusta oli vähemmän ja vasta 1700-luvun lopulla Papulan pohjoisrannan 
jylhille maisemille rakennettiin muutamia loistohuviloita. Historia mainitsee jo keskiajalla Papulan kartanon, mutta sen tarkkaa 
sijaintia ei tiedetä. Oletettavasti se ei ollut tuntemamme esikaupungin alueella. Papulassa oli kartano. Varhaisin karttatieto siitä on 
1790-luvulta ja vuoden 1839 kartassa se esiintyy nimellä Marienhoff. Se sijaitsi nykyisen kasarmialueen paikalla. Papula sai 
asemakaavan 1861. Kasarm ialuetta ryhdyttiin rakentamaan 1800-luvun lopulla ja uutta asutusta 1900-luvun alusta lähtien.

Ilmavalokuva Papu lasta vuonna 1935. Edessä olevan Klrkkosaarenkadun ensimmäisessä rakennusryhmässä oli Margariini- 
tehdas Karjala. Kuvan keskellä, sen vasemmassa reunassa näkyy Papulan kansakoulu.

-  151 -

I



-  152 -

M aantie pohjo iseen on a ina ku lkenut Papu- 
lan a lueen läpi, Sen lin jaus on o llu t suurin  
piirte in Papu lankadun pa ika lla , sannoin kuin 
silta, joka  ylitti P apu lan lahden. Se oli p uu ra 
kente inen aina 1930-luvun puoleen väliin , 
jo llo in  rakennettiin  uusi, be ton iraken te inen  
silta  Im atran, A ntrean ja  H ein joen suunnan 
liikennettä  varten.

Yläkuvassa ratapihan ylittävä maantiesilta, 
keskustasta Papulaan. Aluksi silta oli puura
kenteinen, mutta 1913 rakennettiin teräkses
tä uusi silta, jossa oli erilliset jalkakäytävät ja  
sillan keskellä raitlotieklskoitus.
Kuva uudesta sillasta noin vuonna 1915.

Alakuvassa Papulankadun alkuosaa vuonna 
1939. Oikealla Papulankatu 8 rakennus ja  
vasemmalla pieni Majurin puisto, jossa oli 
etenkin varusmiesten suosima kioski.
Puiston toisella reunalla oli Karjalan Kaartin 
Rykmentin varuskunnan pääportti.



Valokuva Viipurin pienoismallista. Kuvan etualalla Karjalan Kaartin Rykmentin Papulan kasarmialue. Vasemmalla Papulankadun 
varrella olevia asuin- ja liikerakennuksia. Vasemmassa yläkulmassa näkyy kansakoulu. Papulankadun varrella, kasarmialueen 
keskellä oli esikuntarakennus, joka vuodesta 1853 toimi Behmin kouluna. Se lakkautettiin 1881 ja rakennus liitettiin samana 
vuonna perustettuun Viipurin pataljoonan kasarmialueeseen, jonka rakennukset rakennettiin vuosina 1881-1884. Kasarmialue 
syntyi entisen M arienhoffin kartanon maille. 1890-luvulla rakennettiin lisää kivisiä kasarmi- ja henkilökunnan asuinrakennuksia.
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Karjalan Kaartin Rykmentin kasarmimiljöötä 1930-luvun alkupuolella. Oikealla olevia varusmiesten asuintaloja oli neljä saman
laista ja niiden jokaisen edessä oli pieni "sisäpiha”. Kuvassa varusmiesten "käskynjako”.
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Kuvan keskellä Papulankatu, jonka oikealla puolella kasarmialue ja vasemmalla asutusta ja liikkelaitosten varastoja. Vasemmalla 
entinen Sergejeffin tupakkatehdas, jonka tilat muutettiin asuinnoiksi. Sen naapurina Papulankatu 16, oli Viipurin Kalakauppa 
Oy:n varasto ja kalan käsittelylaitos. Niiden takana Savo-Karjalan Tukkuliikkeen autokorjaamo ja  -tallit.

Valokuva vuodelta 1932.
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PAPULA

V iipurin M akeisteo llisuus Oy, Vuorikatu 13. 
Margariinitehdas Karjala, Kirkkosaarenkaxi 2. 
Papulan Vesitehdas Oy, Papulankatu 4.
I. S iljander, au tokorjaam o ja maalaam o. 
Lo ikkasenkatu 18.
K. W iding, Auto- ja  M oottorikorjaam o, 
Lo ikkasenkatu 16

200

201

Yläkuvassa Papulankatu nähtynä rauta
tieläisten asuinrakennuksen pihalta. 
Vasemmassa reunassa Papulankatu 4, 
jossa oli Papulan Vesitehdas Oy. Matalat 
puutalot ovat Papulan- ja  Upseerinkatu- 
jen kulmassa ja oikealla nelikerroksiren 
asuinrakennus Majurinkadun kulmassa.

Alakuvassa Papulankatu 10, Viipurin 
Osuusliike r.l:n sekatavarakauppa, 
myymäiä numero 11. Valokuva 1930- 
I uv uita.
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Yläkuvassa K. VVidingin Auto- ja  Mootto- 
rikorjaamo Loikkasenkatu 16. Korjaa- 
morakennus modernisoitiin ja  Korotet
tiin osittain kaksikerrokseksi vuonna 
1939. Kuva vuodelta 1937.

Alakuvassa VVidingin autokorjaamon  
sisätila , jossa autoja korjataan vuonna 
1938.
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Valokuva Viipurin pienoismallista, joka  esittää Viipuria 2.9.1939. Kuvassa Papulan kaupunginosan kaakkoisseutua, jossa oli 
m. m. Viipurin lääninvankila. Vankila perustettiin  vuonna 1884. Kuvassa vankilarakennukset muurien ympäröimänä ja  henkilökun
nan asuinrakennukset vankilan ja  Papulanlahden välissä. Oikealla asuinrakennuksia , jo tka  rakennettiin pääasiassa 1920-luvulla. 
Alueen kaakkoisiin osiin rakennettiin 1930-luvulla autokorjaamoja ja  pajarakennuksia. Edessä Loikkasenkatu.
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Papula nähtynä pohjoisesta kesäkuussa vuonna 1939. Kuvan taustalla näkyy kaupungin keskustaa ja oikealla Myllysaari, jolla 
sijaitsi kaupungin puutarha. Vasemmalla vuonna 1935 valmistunut uusi maantiesilta ja edessä vasemmalla Huusniemen puisto 
ja saari.
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Valokuva vuodelta 1936. Kuvassa Lyytikkälän siirtolapuutarha, joka oli Imatran maantien vasemmalla puolella, noin 5,5 kilomet
rin päässä kaupungin keskustasta. Puutarha kuului Kostialan kaupunginosaan ja sillä oli oma erillinen uimaranta Suomenveden
pohjan rannalla. Siirtolapuutarha perustettiin 1930-luvun alussa. Kostiala liitettiin kaupunkiin 1933.
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Imatran kaupunginosa liitettiin Viipuriin vuonna 1924. Asutusta tällä alueella oli jo 
1800-luvun alusta ja kaupunginosan läpi kulkivat maantiet Imatralle ja Heinjoelle. 
Imatran kaupunginosassa oli Papulan vuori, jonne perustettiin puisto 1880- 
luvulla. Ensimmäinen rakennelma tehtiin v.1888, jolloin sinne pystytettiin puinen 
näkötorni. Sen korvasi 1900-luvun alussa rakennettu teräksinen 15 metrin kor
kuinen näkötorni, jota kutsuttiin Pilipuuksi. Papulan puistoon rakennettiin 1892 

207 vesitorni ja vuonna 1908 ravintolapaviljonki. Puistosta tuli heti viipurilaisten suo
sima retkeilykohde. Paviljonki paloi Vapaussodan aikana ja tilalle rakennettiin 
uusi ravintola samalle paikalle vuonna 1928. Puiston pohjoisreunalla, Heinjoen 
tien varrella oli suosittu Papulan urheilukenttä.

Vasemmalla 15 metrin korkuinen 
Pilipuu.

Oikealla ilmavalokuva Papulan 
puistosta v. 1935. Vasemmalla 
paviljonki ja oikealla vesitorni.

Pilipuu näkyy kuvan keskellä.
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IMATRA

V iipurin kaupung in  p ienten lasten 
vastaano ttokoti, Naistenkaivontie. 
Papulan urheilukenttä.
T:m i Autotyö. korjaam o.
A rm e ijakunnan Taistelukoulu. 
Kakso isaaren Telakka.
Papulan P aviljonki, Papulan puisto. 
Papulan Vesitorn i, Papulan puisto. 
V iipurin kaupung in  kunnalliskoti. 
A rm e ijakunnan Taistelukoulu, M arkovilla. 
H uvikallion kesäteatteri, Papulan puisto. 
Poliisila itos, V:n piirin asem a, 
K ynnäpäänpolku 6.

209

210

Vasemmalla ylhäällä Papulan puistossa 
oleva vesitorni, jossa oli myös näkötorni.

Alhaalla Papulan Paviljongin ravintolan 
terassilta oli erinomainen näköala yli 
Papulan esikaupungin ja  keskustaan.
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Papulan kunnalliskodin rakennuksia 
ryhdyttiin rakentamaan 1889 Papulan 
puiston eteläkärkeen ja toiminta kun
nalliskodissa pääsi alkamaan v.1890.

Vuosisadan loppuun mennessä ton
tille oli valm istunut 5 -6  rakennusta. 
Vuonna 1918 kunnalliskodissa oli 460 
hoidokkia ja tilojen käydessä ahtaaksi, 
osa hoidokeista siirrettiin 1924 Maas- 
kolan uuteen kunnalliskotiin.

211

212

Yläkuvassa Papulan kunnalliskodin 
rakennuksia 1920-luvulla, Papulan 
puiston eteläkärjessä.

Alakuvassa kunnalliskodin sisätiloja.
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Vasemmassa yläkuvassa g o lfin  harrastaja  
v. 1938, Huusniemen puiston kahdeksan  
reikäisellä golfradalla.

Oikealla ylhäällä Huusniemen puistosta  
ilmakuva vuodelta 1929. Puisto peruste t
tiin 1864 ja  sinne rakennettiin ravintolara
kennus ja  samalla kohennettiin ym pärö i
vää luontoa sopivin istutuksin ja  tehtiin 
puistokäytäviä. Puistoon rakennettiin  
kesällä  i/. 1908 kaksi tenniskenttää ja  
saunarakennus.

Pantalaiturilta pääsi moottoriveneellä 
kaupungin keskustaan. Huusniemen puiston 
kivetyltä rantapenkereeltä oli turistien 
hauska katsella ohi meneviä Saimaan 
kanavaliikenteen matkustajalaivoja.

A lakuvassa Kaksoissaaren te lakka , lähellä 
Huusniemen puistoa ja  saarta.
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Taistelukoulu kuvan keskellä ja vasemmassa reunassa vanha Markovilla, Suomenvedenpohjan rannalla. Kuva vuodelta 1939.
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Karjalan kaupunginosa nähtynä Idästä 28.9.1939.
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Varhaisin tieto Karjalan kaupunginosan, 
jota myös Loikkaseksi kutsuttiin, asukkaista 
on vuodelta 1847, jolloin Antti Loikkanen oli 
merkitty Papulan tilan erääksi vuokratorp- 
pariksi. Vuoden 1858 kartassa esiintyy 
neljä taloa ja niiden itäpuolella peltoala 
nimeltään Loikkanen. Vuonna 1880 a lueel
la on 32 asukasta. Vuoden 1913 Viipurin 
kartassa Karjalan alue on merkitty esikau
pungiksi, vaikka se liitettiin Viipuriin vasta 
1924. Kaupunginosan asutus oli kauttaal
taan pientalojen valtaamaa ja teollisuutta 
syntyi vasta 1900-luvulla hieman kauem 
maksi asutuksesta.

218

219

Yläkuvassa Viipurin kaupungin mielisairaa
la, joka valmistui vuonna 1912.

Sairaalaa laajennettiin 1920-luvulla ja 
se sijaitsi teurastamon ja Karjalan esikau
pungin asutuksen puolessa välissä.

Alakuvassa Vainikaisen omakotitalo 
Karjalan kaupunginosassa, Brunounkatu 36.
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W11PURIN KAUPUNGIN 
TEURASTAMO.
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Yllä Insinööri Bernhard Gagner’in laatima suunnitelma Viipurin kaupungin teurastamosta vuodelta 1907.
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V iipurin  kaupung in  teurastam on e n s im 
m äise t rakennussuunn ite lm at laad ittiin  v. 
1907, m utta raken tam iseen  päästiin  
käsiksi m yöhem m in. Teurastam o va lm istu i 
v. 1913 ja  se rakennettiin  Karja lan radan 
viereen, lähe lle  H ein joen tietä. T eurasta 
mo käsitti use ita  rakennuksia  ja 1930- 
luvu lla  rakennettiin  erillinen lihantarkas- 
tusrakennus, aivan radan viereen. Näin 
karja vo itiin  he lposti saada te u ra s te tta va k 
si ja  sam a lla  ta rkastukseen .

L ihanta rkas tam ossa  tu tk ittiin  m yös ne 
ruhot, jo tka  oli tuotu  teu raste ttuna , ja tk o ja 
lostusta  varten.

Vuonna 1938 va lm istu i H ein joen tien 
poh jo ispuo le lle  henk iiökunna ile  uusi 
asu in rakennus ja  1939 teurastam on 
jäähdytys la ittee t uusittiin  nykya ika is iks i.

Vuonna 1936 tuli teu rastam o lle  rau ta 
te itse  22 834 ja  m aante itse  13 833 ruhoa. 
Vuonna 1938 tuli rau ta te itse  25 684 ja  
m aante itse  26 822 ruhoa. T ilas to  oso ittaa , 

221 että teu raskarjan  ku lje tukset s iirty ivä t yhä 
enem m än auto jen ho idettavaksi.

Kuvissa Viipurin kaupungin teurastamon rakennuksia 1930-luvun alkupuolelta
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S T *3 1931 valm'stunul kaupungin
L stuslaitos,

X o 2 : : 5ä- Lai,okse,iet^ ^ n

^astusrk^t' //^^ntarkastuslait
Ta Jkä T r 3 13 rUh°,en M &U Skisko. aalla tarkastettiin ma
eläimet. Ne muodostivat tarkastamon 
tuloista yli 26 % osuuden vuonna 1938
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Tammisuon teollisuusalue nähtynä pohjoisesta 6.8.1934. Kuvan keskellä menee Karjalan rata, jonka eteläpuolella oli teollisuutta



Tammisuon asutuksesta tiedetään, että 
1800-luvun puolessa välissä olisi alueella 
ollut muutama torppari. Vuosisadan 
lopulta löytyy tieto, että Venäjän keisarin
na Katariina II oli lahjoittanut Saarelan 
kartanon alueen, johon myös Tammisuon 
maat kuuluivat, kreivi Fabian 
SteinheiTille, joka vuosina 1810-1824 oli 
Suomen kenraalikuvernöörinä. Varsinai
sesti asutus ja sen myötä teollisuus siirtyi 
Tammisuolle Karjalan radan valm istum i
sen jälkeen.

Nuori, vasta opintonsa lopettanut Juho 
Hallenberg osti Saarelan kartanon maat 
1898, jotka käsittivät 1 188 hehtaarin 
alueen. Tähän kauppaan kuului myös 
Tammisuo.

1800-luvun lopulla Hallenberg perusti 
Tammisuolle tiilitehtaan, jota laajennettin 
1909-10. Hän perusti myös sahalaitok
sen ja puusepäntehtaan. Myöhemmin 
tuotanto laajeni käsittämään myllyn ja 
konepajan.Tammisuon alueelta meni 
kapearaiteinen teollisuusrata Papulanlah- 
den rantaan, missä oli Hallenberg’in 
tehtaiden oma lastauslaituri. Näin tehtai
den tuotteet voitiin lastata suoraan 
Saimaan kanavaliikenteen proomuihin.

Yläkuvassa Hallenberg’in konepajan 
valmistamia kuorma-autojen perävaunuja 
puutavaran kuljetuksia varten.

Alakuvassa sahalaitos ja sen takana 
lauta-taapelit. Karjalan rata menee 
vasemmalla, joka samalla jakoi Tammi- 
suon kahtia.

Asutus oli radan pohjoispuolella ja  
teollisuus eteläpuolella.
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Tammisuon teollisuusalue nähtynä etelästä. Kuvan oikeassa reunassa näkyy vähäistä asutusta.
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TAMMISUO

O suustukkukauppa r.l. lihan ja lostustehdas, 
Karjakatu 6.
Oy M arschan Ab, lihan ja lostustehdas. 
K arjakeskuskunta r.l. K arjaka tu 4.
Suom en Sem enttiva lim o.
Suom en Vuolukivi Oy.
T:m i J. H allenberg, tiilitehdas, saha ja 
höylääm ö, puusepäntehdas ja  mylly. 
K eskusosuusliike Hankkija  r.l., m aissim ylly. 
V iipurin  Sem enttiva lim o Oy, valimo. 
Suom en Vuota Oy.

228

229

Yläkuvassa Tammisuon uusi tiilitehdas ja  
vasemmalla sahalaitos sekä vanha tiili
tehdas, joka toimi varastona.

Alakuvassa teollisuuslaitoksen kapearai
teinen rautatie on viemässä tiiliä lastaus- 
laiturille, Papulanlahden rantaan.
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Ylhäällä Tammiston siunauskappeli sisältä. 
Taustalla alttari.

Oikealla ylhäällä siunauskappeli, joka val
mistui 1934. Kappeli oli Tammiston hauta
usmaan vieressä noin kilometrin päässä 
Tammisuon asemalta pohjoiseen.

Oikealla alhaalla Tammisuon Auto-Osuus
kunnan kalustoa. Liikennöitsijä Onni Tuo
vinen osti Osuuskunnan autot 1930-luvulla 
ja  jatkoi liikennöintiä Tammisuolta Viipurin 
keskustaan.
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Hietalan asutus on luultavasti syntynyt vasta 1800—1900-lukujen vaihteessa, vaikka Viipurista länteen kulkeva tie on kulkenut 
aina samaa uomaa myöten Kasakkakivelle saakka, missä se haarautui pohjoiseen ja etelään.
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Yläkuvassa Kivisalmen rautatie- ja  
maantiesillat. Kuvan oikeassa 
reunassa näkyy hieman Sorvalia ja  
vasemmassa reunassa Hietalan  
pientaloasutusta.

Alakuvassa Hietalan esikaupungin  
asutusta , joka  oli s ijoittautunut rau
tatien ja  maantien väliselle alueelle.

Hietala liitettiin Viipuriin 1933.
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Tienhaara 7.4.1930. Taustalla Suomenvedenpohja ja oikealla Hietalan esikaupunki. Edessä Ykspään joki.
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Tienhaaran aseman seutu 1930-luvun lopulla. Oikealla Karjalan Mylly Oy:n laajennettu myllyrakennus. Asema on keskellä kuvaa 
ja harvahkoa asutusta näkyy osittain puiden seasta. Kuvan aivan yläreunassa näkyy Tienhaaran kansakoulu. Alareunassa 
kulkee valtamaantie etelään, Haminan suuntaan.
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Tienhaaran seudun pysyvistä asukkaista ei 
ole tietoa. Maat ovat kuuluneet kartanoille 
ja ehkä joku torppari on koetellut onneaan 
pari vuosisataa sitten. Tienhaaran läpi on 
aina kulkenut Viipurista etelään johtava tie.

Alueen kasvuun oli vaikuttanut ns. 
Vanhan Suomen liittäminen Suomen 
Suurruhtinaskuntaan vuonna 1812, Sai
maan kanavan avaaminen 1850-luvulla ja 
rautatien rakentaminen 1870. Parantuneet 
liikenneolot loivat sopivat puitteet teolliselle 
kasvulle. 1900-luvulla syntyi Tienhaaraan 
teollisuutta.

T ienhaara liitettiin Viipuriin vuonna 1933.
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Yläkuvassa Tienhaaran Öljytehdas Oy:n 
rakennukset 1930-luvun lopulla.

Se perustettiin 1910. Yritys oli perheyhtiö 
ja sen perusti Max Neuscheller.

Alakuvassa tehtaan työntekijöitä tauolla.
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TIENHAARA

Kotim aan Lakkitehdas Oy.
Tienhaaran Valssimylly.
R unolinnan Kauppapuutarha.
H. Iserm ann, puusepänliike.
Karjalan M ylly Oy, kaura-, riisi- ja vehnämylly. 
M erijoen Taim istot.
T ienhaaran Auto Oy, lin ja-auto liikenne. 
Tienhaaran K attohuopateo llisuus Oy. 
Tienhaaran M allastehdas.
Tienhaaran Puusepäntehdas.
Tienhaaran S ikuri Oy.
Tienhaaran T ilketehdas Oy, seinätilkkeitä. 
T ienhaaran Ö ljy tehdas Oy, vernissatehdas. 
V iipurin Turkisvärjääm ö Oy, turk is tehdas ja 
värjääm ö.
V. Hauhia ja  Kumpp., korjauspaja ja 
pe ltisepän liike .
Oy Sem ptalin  Ab, teh taankonttori. 
A rm eijakunnan Lentorykm entti 1.

Yläkuvassa Tienhaaran Valssimylly, joka 
perustettiin 1903. Toiminnan aloitti kaup- 
payhtiö H. Bauer ja Co. Myllyn viimeisin 
omistaja oli konsuli J. Leskinen.

Alakuvassa Kotimaan Lakkitehdas Oy:n 
tuotantolaitos.

k o t i m a a n
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Yläkuvassa Karjalan Mylly Oy:n uuden 
myllyrakennuksen sisätilojen viimeistelyä 
1930-luvun puolessa välissä. Myllyraken
nus paloi 1931 ja uutta ryhdyttiin rakenta
maan ennen 1930-luvun puoliväliä.

Alakuvassa Karjalan Mylly Oy:n uusi 
myllyrakennus 1935.

Sitä laajennettiin 1930-luvun lopulla. 
Mylly perustettiin 1917.
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Yläkuvassa Tienhaaran Kattohuopateolli- 
suus Oy:n tehdasrakennuksia 1930-luvun 
alussa. Tehdas perustettiin 1918.

Alakuvassa Kattohuopatehtaan uuden 
osan sisätiloja, joissa ajanmukaiset koneet 
valmistivat m.m. Semptalin nimistä katto- 
huopaa.

-  188 -



245

246

Yläkuvassa Tienhaaran Puuseppä- 
tehtaan työntekijöitä ryhmäkuvassa. 
Tehdas perustettiin 1914.

Alakuvassa tienhaaralaisen Hugo 
Jauhiaisen autoja (takseja) vuonna 
1939.
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Yläkuvassa Suur-Merijoen upseerikerho- 
rakennus, joka oli alunperin Merijoen 
kartanon päärakennus, valmistui 1903.

Rakennus myytiin valtiolle 1927, 
ilmavoimien käyttöön.

Alakuvassa upseerikerhon sisätiloja 
kuvattuna kartanon ajoilta 1900-luvun 
alussa.
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Suur-Merijoen lentokenttä kuvattuna 1937. Aero Oy aloitti samana vuonna lentoliikenteen kahdella De Havilland merkkisellä 
lentokoneella. Lento Helsinkiin Malmin lentokentälle kesti tunnin. Lentovuoroja oli päivittäin kaksi. Lentokenttä oli Ilmavoimien 
käytössä ja siksi suunniteltiin uutta siviilikenttää Viipurin itäpuolelle, noin kuuden kilometrin päähän keskustasta.
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On tunnettua, että 1500-luvun puoliväliin tultaessa oli Uuraa
seen asettunut pysyvästi asukkaita, jotka harrastivat m aan
viljelystä, mutta ensisijaisesti kalastusta. Suolasilakka, -haili 
ja -siika olivat haluttuja elintarvikkeita ruokapöytien lisäanti- 
miksi. Paaston aikana etenkin Balttiaan meni suolakalaa 
runsaasti. 1500-luvun lopulla voidaan todeta, että uuraalaisil- 
la ja suonionsaarelaisilla oli suuriakin aluksia, koska niitä oli 
käytetty muonan, miesten ja jopa joukko-osastojen siirtoihin 
Suomenlahden vesillä. Harrastivatpa eräät rahtipurjehtijat 
vientikauppaa ohi Viipurin. Stolbovan rauhan jälkeen, 1650- 
luvulta lähtien rahtipurjehdus muodosti huomattavimman 
osan ta lonpoikaispurjehtijo iden elannossa. Inkerinmaan 
verotulot, vilja, hamppu ja nahat oli kuljetettava Tukholmaan 
ja Suomen rautaruukeille oli tuotava raaka-aineita Ruotsista. 
Samoin polttopuun kuljetukset näyttelivät huomattavaa osaa 
rahtipurjehduksissa. Ravansaarelaiset ja uuraalaiset olivat 
taitavia luotseja, joita tarvittiin saariston alueella ja etenkin 
purjehdukset Viipurin satamaan vaativat alan am m attim ie
hiä. Luotseista tuli oma arvostettu ammattikunta. Uuraan ja 
Ravansaaren rannoille ilmestyi 1600-luvun lopulla varastora
kennuksia, joissa säilytettiin m.m. tervaa ja puutavaraa. 
Tavarat tuotiin pienillä aluksilla varastoihin ja täällä ne 
lastattiin suurempiin laivoihin, kuten myöhemminkin 1900- 
luvulla.

Sahateollisuuden voimakas lisääntyminen 1750-luvun 
jälkeen, muutti myös Uuraan saariston asukkaiden elinkeino
rakennetta. Puutavaraa sahattiin paljon ja vienti lisääntyi 
nopeasti. Ahdas Viipurin satama ei pystynyt varastoimaan ja 
lastaamaan kaikkea puutavaraa, joten Ravansaari ja Uuras 
muodostuivat luonnollisiksi varasto- ja satamapaikoiksi. Eri 
puutavaraliikkeet rakensivat omat varastosuojansa ranta- 
alueille ja uutta laituria rakennettiin vuosien aikana.

Suuren Pohjan sodan jälkeen Uuraan saariston merkitys 
lisääntyi puolustuksellisesti. Röyvälin ja Kirkkoniemen kärkiin 
rakennettiin 1790-luvulla pienet linnakkeet, jotka joutuivat 
vastaanottamaan Ruotsin laivaston v. 1790 Uuraan edustal
la. Yritys purjehtia Viipuriin kilpistyi ennen Uuraan saariston 
kapeikkoja ja vain vaivoin ruotsalaisten onnistui poistua

-  1

Suomenlahdelle. Suonionsaaren pohjoiskärkeen rakennettiin 
linnake v.1809, suuri linnoitus Ravasaareen vv. 1855-60 ja 
vastaavanlainen linnoitus Uuraan pohjoislärkeen vv. 1860-70.

Sataman merkityksen ja sille voimakkaan kasvulisän antoi 
vuonna 1856 avattu Saimaan kanava, jolloin Vuoksen alueen 
puutavara tuli Viipuriin ja Uuraaseen edelleen lastattavaksi. 
Uuraan ja Ravansaaren kapeikon kohdalla tehtiin lisää laituri- 
tilaa ja melkein kaikki rannat oli vuokrattu tai myyty eri saha- 
laitoksille. 1920-luvulla Uuraassa ja Ravansaaressa oli 4 300 
metriä laituria ja puutavaraliikkeiden varastoalueita 38 heh
taaria.

Uuraan suursatamaa ryhdyttiin rakentamaan vasta vuonna 
1926, syksyllä valm istuneen satamaradan jälkeen. Samanai
kaisesti laadittiin Viipurin rakennuskonttorissa suunnitelma 
sataman kehittämiseksi ja erityisesti puutavaranviennin edis
tämiseksi. Se perustui siihen, että laivojen lastaus edelleen
kin tapahtuisi satama-altaassa proomuja apuna käyttäen, 
mikä oli nopeinta ja taloudellisinta. Uuraansaaren satam alai
tu re ja  lisättiin rakentamalla kaksi 150 metrin pituista pisto- eli 
kuormauslaituria, joille rakennettiin raiteet. Niistä etelään päin 
tehtiin noin 1 km pituinen laituri, jonka laiturisyvyys oli 3,5 
metriä. Laitureiden taakse varattiin 27,5 hehtaaria vuokratta
vaksi puutavaraliikkeille. Myös Röyväliin ja Kirkkoniemeen 
rakennettiin laiturit sekä varastoalueet.

Verrattaessa Viipurin ja Uuraan saaren osuuksia tuonnin ja 
viennin määristä vuonna 1934, oli Viipurin sataman viennin 
osuus n. 66 % ja tuonnin osuus n. 34 %, kun taas Uuraan 
kohdalla viennin osuus oli n. 97 % ja tuonnin osuus n. 3 % 
kauppavaihdosta. Uuras oli pääasiassa vientisatama. Molem
missa satamissa kävi m.m. vuonna 1937 yhteensä n. 5 500 
alusta, mikä oli suuri määrä, kun huomioidaan, että satamat 
olivat talviaikana neljä kuukautta suljettuina jääesteiden vuoksi.

Uuraaseen ja Ravansaarelle laadittiin myös asutukselle 
asemakaava, joka lopullisesti vahvistettiin Valtioneuvostossa 
1933. Suunnitelm issa oli rakentaa myös maantieyhteys man
tereelle, mutta se jäi toteuttamatta sodan takia.

Uuras, Ravansaari, Esisaari ja Suonionsaari liitettiin V iipu
riin vuonna 1932.
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Yläkuvassa Laiva Oy Riennon matkustaja
laiva Imatra on tuonut vieraita Viipurista. 
Tämä 12 kilometrin matka taittui noin puo
lessa tunnissa. Uuraassa pysähtyivät kaikki 
sisävesiliikenteen laivat, jotka saapuivat Sai
maalta tai muualta Suomenlahdelta.

Alakuvassa suuria valtamerialuksia Tapo- 
lanlahdella, jossa ne saivat lastinsa proo
muista, lotjista, soijista ja muista kanavalii- 
kenteen pienaluksista.
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UURAS, RAVANSAARI

H agm anin Seur., huolinta ja  la ivanselvitys.
Oy H uolin takeskus Ab, la ivauskonttori.
Oy Kaukas Fabrik, lastauskonttori.
K .Lundberg & Co Ab, huolin ta ja  la ivanselv itys. 
Oy Läskelä Ab, la ivauskonttori, Esisaari.
W .A .M äke lä  S tevedore Oy, ahtausliike.
John N urm inen Oy, la ivanselv ityskonttori.
Oy R epola W ood Ltd, la ivauskonttori. 
M ootto riyh tym ä Salm i, R avansaari.
Ab T. & J. Salvesen, lastauskonttori, 
R yövälinniem i.
Oy Ernst Sohn Ltd, la ivanvarusta ja  ja 
ahtausliike .
Sulka Oy, lastauskonttori, Suitsaari. 
A k tirbo laget Trängsunds Stevedoring Co, 
ahtausliike .
U uraan Laivaus O sakeyhtiö, huolin ta liike. 
U uraan L e ip o m o ja  Konditoria.
U uraan M oottorite lakka.
U uraan Puunvienti Oy.
Veits iluoto O sakeyhtiö, la ivauskonttori.
VViborg T im ber Co Ab, lastauskonttori. 
A.VVirolainen, la ivate lakka ja konepaja.
A .A hls tröm  Oy, Ravansaaren lautatarha.
A hta ja  Oy Ltd, toim isto.
G usta f C ederberg & Co Oy, R yövälinniem i. 
Esisaari Oy, konttori.
Hackm an & Co, U uraan konttori, R avansaari. 
H. Karja la inen Oy, leipomo.
Tornator Oy, la ivauskonttori.
Po liis ila itos V l:n  p iirin asem a, Uuras.

Yläkuvassa purjelaivoja on ankkuroitu 
talvisäilytykseen.

Alakuvassa ruotsalainen alus Ravansaa
ren laiturissa, missä soijista ja  kuureista 
lastattiin puutavaraa vientiin.
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Ilmavalokuva Uuraasta 1930-luvun lopulla. Etualalla Uuraan uutta asutusta urheilukenttineen. Kuvan oikeassa reunassa näkyy 
Uuraan kansakoulun rakennus. Taustalla Tapolanlahti, jossa useat valtamerialukset ovat parhaillaan lastattavana. Uuraan saaren 
länsirannalla näkyy sataman pistolaiturit sekä puutavaran suuret varastoalueet. Ratapiha sijoittui sataman ja asutuksen 
väliin.Laitureita oli Uuraassa yhteensä noin 4 800 metriä.
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Ravansaaren puutavaran varastoalue ja varastorakennukset eli kuurit valokuvattuna 18.2.1929. Asutusta oli saaren pohjois
osassa, kuvan vasemmassa reunassa ja eteläosassa, joiden välissä olivat lautatarhat. Aivan kuvan vasemmassa reunassa 
häämöttää Ravansaaren linnoitus ja  kuvan oikealla puolella näkyy osittain Uuras ja sen linnake.
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Uuraan keskustaa Uuraantien ja  Laivastokatujen kulmassa 1920-luvun lopulla. Uuraassa ei autoja näkynyt kuin talvella, jo llo in  
jää tie  m ahdollisti yhteydet m antereen ja  saaren välillä. Uuraan saariston alueella , mikä kuului Viipurin kaupunkiin, asui 1930- 
luvun lopulla noin 8 500 - 9  000 henkeä.
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Yläkuvassa Uuraan Yhteiskoulu, 
jonka toiminta alkoi 1923.

Alakuvassa Uuraan kansakoulun  
viimeisin laajennus , joka  valm istui 
vuonna 1936.
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Yläkuvassa Esisaaren kansakouluraken- 
nus, joka valmistui 1921.

Alakuvassa uutta Uurasta, jonne 1930- 
luvulla rakennettiin runsaasti uusia asuinra
kennuksia. Kadut olivat lähinnä ns. ”kärripol- 
kuja ”, koska autot puuttuivat Uuraan 
katukuvasta.
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Yläkuvassa Ravansaaren rukoushuone.

Alakuvassa Uuraan rautatieasema, joka 
valmistui 1930-luvun lopulla.

Uuraaseen tuli v. 1934 rautateitse 
381 000 tonnia puutavaraa.
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Heikki Maikki

Pamaus-Seura, Viipurin suomalainen 
voimakeskus

[H ovio ikeuden presidentti Heikki M älkki on Pam aus-Seuran kunn iapu
heen joh ta ja  ja p itkäa ika inen puheen johta ja . Täm ä teksti perustuu S tudia 
VViburgensia -esite lm ään, jonka  hän piti Torkkelin Killan jä rjestäm ässä 
tila isuudessa 2 8 .2 .2 0 00 .]

Pamaus-Seura, viralliselta nimeltään Teollisuuden- ja liik
keen harjoittajain Seura Pamaus, on nyt jo 109 vuoden ikään 
ehtinyt viipurilaisyhteisö. Se lienee ainakin nimeltään tuttu 
useimmille karjalaisille. Seuran värikkäästä ja m onivaiheises
ta historiasta kertovat pääpiirteissään viisi sotien jälkeen ju l
kaistua juhlakirjaa, mutta yhtenäistä tutkimusta sen vaiheista 
ei ole ainakaan vielä toistaiseksi suoritettu. Siinä olisikin omat 
vaikeutensa, sillä seuran arkistolaatikot katosivat kesällä 
1944 evakuointimatkalla Viipurista. Kun nuo pääsiassa seu
ran jäsenten käyttöön tarkoitetut historiikitkin ovat meistä 
useimmille tuntemattom ia, on Torkkelin Kilta katsonut aiheelli
seksi ottaa tämän arvostetun luentosarjan osaksi yleisluontei
sen katsauksen Pamaus-Seuran vaiheisiin sen Viipurin kau
tena eli vuosina 1891-1944.

Seuran perustamisen taustaa

Seuran perustaminen ja erikoislaatuinen nimi ovat helpom
min ymmärrettävissä, kun palautamme mieliimme 1800-luvun 
loppupuolen yleisen yhteiskunnallisen tilanteen ja eräitä V ii
purin talouselämän olennaisia piirteitä. Suomessa niin kuin 
muuallakin Euroopassa oli perinteinen maailmankuva tuohon 
aikaan pirstoutumassa. Max Jakobson toteaa teoksessaan 
"Väkivallan vuodet” tuon suuren murroksen aiheutuneen tie 
tee llis tekn ises tä  kehityksestä, teollisesta vallankumouksesta 
ja parantuneista kansainvälisistä yhteyksistä, jotka olivat mul
listaneet ihmisten aineelliset elinolot. Uudet henkiset virtauk
set ohjasivat heidän ajatteluaan ja asenteitaan.

Tuo toteama on varmasti aivan oikea. Nousseen myrskyn 
mainingit saavuttivat varsin nopeasti myös V iipurinlahden 
pohjukan. Teollistumiskehityksestä ja ta loudellisesta kasvus
ta johtuneet elinolojen muutokset sekä kansallisen tie to isuu
den vahvistuminen vaikuttivat yhteiskuntaamme ja myös vii- 
purilaisyhteisöön sen kaikilla tasoilla. Viipuri oli viime vuosisa
dan loppupuolella maan tärkeimpiä kaupunkeja. Sen m erki
tystä kauppakaupunkina olivat erityisesti lisänneet Saimaan 
kanavan valm istuminen 1856 ja Viipurin-Pietarin rautatien 
avaaminen liikenteelle 1870.

Viipurin asema perustui olennaisimmin vilkkaaseen ulko
maankauppaan. Se oli maan huomattavin puutavaran vienti
satama. Myös kaupankäynti Venäjän suuntaan oli vilkasta. 
Teollisuuskaupunkina Viipuri ei ollut kehittynyt niin m erkityk
selliseksi, mihin osatekijänä oli ollut suurteollisuuden ta rv itse
man käyttövoiman puute. Varsinainen teollisuus oli lähinnä 
kulutustavara- ja rakennusaineteollisuutta. Sekä kaupan että 
teollisuuden harjoittaminen oli pääosiltaan ulkomailta, lähinnä 
Saksasta ja Venäjältä, lähtöisin olleiden sukujen ja kauppiait
ten hallussa. Sitä vastoin käsityöteollisuus ei ollut niin riippu
vainen käyttövoiman saannista. Tämä elinkeino oli alkanut 
ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen ja elinkeinonvapauden 
säätämisen jälkeen voimakkaasti elpyä ja oli muuttunut entis
tä tehdasmaisemmaksi.

"Viipurin kirjassa” julkaistun Yrjö Oran artikkelin mukaan 
Viipurissa oli 1885 yhteensä 130 erilaista käsityöpajaa, run
saimmin suutarin, vaatturin, muurarin, puusepän, leipurin, 
maalarin, satulasepän, läkki- ja peltisepän, kellosepän ja kir
jansitojan liikkeitä. Käsityöliikkeiden harjoittajina toimi hyvin 
runsaasti suomalaisia yrittäjiä, joiden kehitystasoa ja itsetun
toa oli kohottanut Viipurin nouseva suomalainen sivistys kou- 
luineen ja kulttuuripyrkimyksineen.

Seuran perustaminen

Pamaus-Seuran syntyvaiheista on kertonut perustajajäsen 
Karl Alfred Brander, sittemmin Paloheimo, lehtori ja varsina i
sen elämäntyönsä vakuutusjohtajana suorittanut vuorineu
vos. Hänen mukaansa keskeisenä perustam iseen vaikutta-
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neena tek ijänä  oli o llu t vo im akas kansa llinen herätys. Sen 
havahdu ttam ina  suom enm ie lise t liikem iehe t o liva t pää ttänee t 
ryhtyä yh te is to im in taan  suom enkie lis ten  p ienyrittä jien  ta lo u 
de llisen  ja  s iv is tykse llisen  nousun tu rvaam iseks i va s ta p a in o 
na venä lä is ten , saksa la is ten  ja ruo ts inm ie lis ten  niin sa n o ttu 
jen ” icke fennom aan ien ” to im inna lle .Y le isenä  tek ijänä  asiassa  
oli hänen m ukaansa m yös o llu t huoli m aan va ltio llisen  e riko is 
asem an sä ilym isestä , sillä a lkam assa  o lleen m yrskyn m erk it 
o liva t jo  eri taho illa  o lleet näkyvissä. Suom en va ltio llis ta  e ri
ty isasem aa  vastaan suunna tu t venä lä isen  sanom a lehd is tön  
to is tunee t k iivaat hyökkäykset ja  venä lä isen  hov im esta rin  K.F. 
O rd in in  a rtikke lit o livat y le isesti tunnettu ja .

Seuran 50 -vuo tish is to riik in  k irjo itta jan  pää to im itta ja  Onni 
Johannes B rum m erin  m ukaan o liva t Pam auksen p e ru s ta m i
seen joh taneen  loppusysäyksen  an tanee t vuosien  1889 ja 
1890 kunna llisvaa lit jä lk inäy töks ineen . Vuoden 1889 vaa le is 
sa o liva t näet suom enm ie lise t ja  he itä  tukenee t vapaam ie lise t 
ruo ts ink ie lise t ensi kerran saanee t selvän vaa livo iton  ja, kun 
senaatti oli teh ty jen  va litusten  johdos ta  kum onnut vaalit, he 
o liva t vo ittanee t m yös vuonna  1890 to im ite tu t uudet vaalit. 
Tästä  joh tunu t innostus ja  to isaa lta  osaksi m yös se katkeruus, 
joka  oli syn tynyt vaa lita is te lun  a ikana  suom ala is iin  kohd is te 
tu is ta  loukkauks is ta  ja  vääris tä  syytöks is tä , o liva t an tanee t 
vauh tia  suom ala isuuden  harrastuksille . Ilm eisesti katsottiin  
ta rv ittavan  tehokkaam paa  to im in taa  kuin m ih in es im erk iks i 
tuo llo in  jo  to im innassa  o llee t V iipu rin  S uom ala inen Seura ja 
S uom ala inen  Klubi pystyivät.

U uden yhd is tyksen  perustam inen  käynn isty ik in  heti vaalien 
jä lkeen  jou lukuu lla  1890. V iipurin  S anom issa  9 .12 .1890  ju l
ka is tusta  uu tisesta  ilm enee, että tuo llo in  v ie lä  n im etön "teo lli
suuden ja  liikkeenharjo itta ja in  k lup i” oli ta rko ite ttu  "to im im aan 
kansa llisessa  hengessä kaupung in  käs ityö lä is ten  ja  liikkeen
harjo itta ja in  p iirissä ” . Lehdessä ju lka is tiin  13.1.1891 ilm eisesti 
to im itta ja  Matti Kurikan laatim a uutinen, jossa  a ja tusta  yh te is 
työn ta rpee llisuudesta  oli peruste ltu  seuraavasti: "K a ik illa  
a lo illa  on nykya ikana huom attu  yhdystyön  ta rpee llisuu tta , v ie 
läpä vä lttäm ättöm yyttäk in , jo tta  vo ita is iin  vasta ta  niitä yhä 
eneneviä  vaatim uks ia , jo ita  karttuva  s iv is tys  ja kasvava k ilpa i
lu ku ltakin  yks ity ise ltä  vaa tiva t” . K irjo itta ja  korosti, e ttä  yh d is 

tym isestä  olisi etua am m atin  ha rjo ittam ise lle  ja  että se m yös 
ta rjoa is i m ahdo llisuuden sanom a leh ti- ja  am m attik irja llisuu 
den lukem iseen sekä tila isuuden  tu tus tua  to is iin  liikem iehiin  
ja  keskuste lla  heidän kanssaan a jankoh ta is is ta  kysym yksistä . 
V iim eksi m ain ittuna pä ivänä  eli s iis  13.1.1891 kello 8 ip. p ide t
tiin "k lup in ” perustava kokous "U udessa  ho te llissa ” , jos ta  se u 
ralle oli varattu huoneisto. T ila isuudessa  kirjo ittau tu i pe rus ta 
viksi jäsen iks i ko lm isenkym m entä  henkilöä, hyväksyttiin  eräin 
ta rk is tuks in  kokoukselle  va lm is te ltu  sään töehdo tus  ja  valittiin  
ko lm ijäsen inen ryhm ä ka lustam aan seuran huoneistoa. S a 
m alla m yös valittiin  edus ta ja t siihen suom enm ie lis ten  v iip u ri
la isten kokoukseen, jossa  oli ta rko ituksena  va lm iste lla  va ltio - 
pä ivä to ivom uks ia  jä te ttäv iks i kaupung in  va ltiopä iväm ieh ille .

Keitä sitten olivat vastaperustetun seuran jäsenet? Valite tta
vasti ei jäsen lue tte loa  ole käytettävissäm m e. Sen toki tiedäm 
me, että kysym ys oli m iesten yhdistyksestä , jo lla inen Pamaus- 
Seura yhä vieläkin on. Jonkin la isen kuvan jäsenkunnan am m a
tillisesta koostum uksesta saam m e kuitenkin m ain itsem astani 
vuorineuvos Paloheim on seuran syntyva ihe ita  koskeneesta 
kertom uksesta. Näin Paloheim o: "S illo iset liikem iehet eivät o l
leet m ahtavia yhte iskunnan pom oja, kuten nykyään, m utta he 
o livat kuitenkin henkisesti valveentuneita. Ja huom attavaa on, 
että sillo iset liikem iehet V iipurissa eivät o lleet pääasia llisesti 
kauppia ita  eikä tehta ilijo ita , jo ita  he nykyään (1941) ovat, vaan 
he o livat pääasia llisesti käsityö lä isiä tai eri am m atin harjo itta jia 
ja  olipa joukossa ed istyneem piä  työm iehiäkin. S illä työm iehellä  
ei silloin tarkoitettu yks inom aan työtä tekevää työlä istä, vaan 
kuului heidän joukkoonsa sella isiakin henkilö itä, jo tka  kyllä tek i
vät ruum iillista työtä, m utta jo illa  sam alla oli pieni kauppa tai 
am m atti hoidettavanaan. Tästä kansalaisp iiris tä  sai Pamaus 
tavallaan a lkunsa, sillä se oli yhte iskunnallisesti ja kansallisesti 
va lveutunutta väkeä, johon tietysti liittyi myös varakkaam pia 
kansallism ielis iä  kauppia ita, v irkam iehiä  ja m uita kansalaisia. 
Ja näin ollen perusti Pam auksen tode llisuudessa sillo inen v ir
keä kansallinen herätys, m ikä sem m inkin V iipurissa Suom en 
ra jakaupungissa eli suurta  nousukauttaan. Täm ä kansallinen 
herätys oli tietysti y le inen kaikissa kansankerroksissa, m utta 
juuri liikealalla antoi sille ikäänkuin virikettä ja eriko ista aihetta 
se, että m elkein kaikki tä rkeäm m ät ja suurem m at liikkeet olivat



venäläisten ja saksalaisten käsissä, joiden kanssa silloiset 
ruotsinmieliset olivat hyvässä sovussa ja toimivat kunnallisissa 
asioissa käsi kädessä näiden kanssa.”

Kuvaa jäsenkunnan koostumuksesta vahvistavat osaltaan 
tiedot seuran alkuaikojen johtohenkilöistä. Seuran ensimm äi
nen puheenjohtaja oli kultaseppä Wilhelm Porthan, sittemmin 
Portano. Hän oli Viipurin suomenkielisen porvariston, erity i
sesti sen käsityöläispiirien johtajia sekä osallistui ansiokkaasti 
useiden järjestöjen toimintaan ja myös Viipurin kunnalliselä
mään ja suomalaisen seurakunnan työhön. Muistettakoon, 
että juuri hän lahjoitti aikanaan Viipurin uuteen tuom iokirk
koon Pekka Halosen maalaaman alttaritaulun. Muita käsityö
läisten edustajia ensimmäisessä johtokunnassa olivat räätäli- 
mestari F. Räsänen ja kelloseppä J.E. Rynen. Seuran sihtee
riksi ja taloudenhoitajaksi valittiin pankinjohtaja, lakitieteen 
kandidaatti K.A. Castren.

Ensimmäisen johtokunnan jäsen oli myös toim ittaja Matti 
Kurikka, joka sittemmin tuli tunnetuksi teosofis-sosialistisena 
kirjailijana ja perusti Kanadaan Malkosaarelle kommunistisen 
”Sointulan” siirtolan. Hän oli radikaali ajattelija. Sointulan ajo il
ta kerrotaan muun muassa, että kun siirtolan naiset tulivat 
Kurikalle esittämään rahojen keräämistä lehmän ostam ista 
varten, Kurikka päätti: ”Ei mitään lehmää eikä maitoa. Rahoil
la ostetaan piano. Sillä vallankumous vaatii musiikkia.”

Johtokunnan varajäseniä olivat edellä jo mainittu lehtori 
K.A. Brander ja tukkukauppias Jaakko Häkli, tunnetun to im ini
men Häkli, Lallukka ja Kumpp. osakas ja, Brummerin mu
kaan, ”suuri idealisti” ja Kurikan läheinen ystävä. Seuran alku
aikojen keskeisistä vaikuttajista on vielä syytä mainita Wilken 
koulun pitkäaikainen johtaja, runoilija ja suomalaisuusm ies 
Juhana Henrik Erkko, filosofian tohtori Julius Anshelm Lyly, 
joka oli Viipurin klassillisen lyseon lehtori ja Viipurin Sanomien 
toim ittaja, kauppaneuvos Juho Lallukka, talouselämän kes
keinen vaikuttaja ja mesenaatti, kauppias Pekka Airaksinen, 
tiettävästi alkuaan suutari ja myöhemmin myös ta lonom ista
jan tittelin haltija, sekä räätälimestari K.A. Tenhunen.

Seuran johdossa oli näin varsinaisten liikemiesten lisäksi 
virkam iehiä ja muita suomenmielisiä kaupungin henkisen e lä
män edustajia. On myös syytä ajan kuvana muistaa, että

mainituista johtom iehistä olivat ainakin Erkko, Brander, Kurik
ka, Lyly ja Airaksinen joko käynnistämässä Viipurin työväen
yhdistyksen toim intaa tai siinä mukana. Sittemmin vuosikym 
menien mittaan seuran johdon koostumus muuttui jossakin 
määrin toisenlaiseksi, mikä kuvannee myös jäsenkunnassa 
tapahtuneita muutoksia. Näinhän useinkin yhteiskunnassam 
me käy, kun suuren yhteisen idean ja innostuksen pohjalta 
syntynyt toim inta jatkuu ja joudutaan tekemään realistisia rat
kaisuja arkipäivän tilanteissa. Myös toiminnan painopisteen 
muuttuminen voi olennaisesti muuttaa jäsenkunnan koostu
musta. Niinpä Pamauksenkin johtotehtävissä käsityöläisten 
osuus väheni ja johtoaseman yhdistyksessä saivat varsinai
set liikemiehet. Myös kansallisen suuntauksen ja sosialistisen 
liikkeen yhteistoim inta päättyi. Osa työväenliikkeessä mukana 
olleista pamauslaisista vieraantui siitä liikkeen murroksen ja 
radikalisoitumisen aikaan, ja toisaalta Pamauksesta loitontui 
osa sen toim innassa mukana olleesta työväestöstä.

Viipurin suomenkielinen sivistyneistö oli Pamauksessa hy
vin edustettuna. "O ikeiden” teollisuuden- ja liikkeenharjoittaji
en lisäksi jäsenkuntaan kuului jatkuvasti muun muassa virka
miehiä, lakimiehiä, insinöörejä, lääkäreitä, upseereita ja ta itei
lijoita. Jonkinlaisen kuvan asiasta antaa seuran puheenjohta
jien luettelo Porthanin jälkeen: tukkukauppias Jaakko Häkli, 
kauppaneuvos Juho Lallukka, konsuli W illiam Otsakorpi, 
kauppaneuvos Emil Viktor Sellgren, toim itusjohtaja Heikki Ka- 
likstus Paavilainen, konsuli Walde Sario ja kauppaneuvos 
Mikko Wilska. Muista erityisen ansioituneista pamauslaisista 
mainitsen tämän yhteydessä vielä kunniajäsenet kauppaneu
vokset Emil Tannisen, Artturi Heleniuksen ja Juho Linnamon 
sekä "Karjalan” päätoim ittajan, filosofian tohtorin O.J. Brum
merin, joka Jaakko Lepon lämminhenkisen kuvauksen mu
kaan oli voimakas mies ja suuri viipurilainen persoonallisuus. 
Luetteloa enempää jatkam atta tyydyn vain toteamaan, että 
seuran jäsenkuntaan näyttää koko Viipurin kauden ajan kuu
luneen merkittävä osa kaupungin talouselämän ja yhteiskun
taelämän vaikuttajista.

Yhdistyksen säännöissä, jotka W iipurin läänin kuvernöörin- 
virasto vahvisti jo tamm ikuussa 1891, määriteltiin seuran tar
koitukseksi "edistää teollisuutta ja liikettä paikkakunnalla ja



va lm is taa  jäsen illensä  hyödy llis tä  sekä huvittavaa työsken te 
lyä” . Jäsen iks i vo itiin  hyväksyä, paitsi hyväm aine is ia  teo lli
suutta ja  liikettä harjo ittavia henkilö itä, m yös "sella isia henkilö i
tä  ulkopuole ltakin seuran piiriä, jo tka  ovat oso ittaneet harrasta
vansa sen ta rko ituks ia ” . S äännö issä  m uun m uassa ede lly tet
tiin, että seuralla tuli olla kirjasto ja  kirjastonhoita ja. Sääntöjen 
tu ltua vahvistetu iksi seura oli siis ju rid isesti o lem assa eikä sen 
jä lke inen kokous 2.3.1891 ollut enää "perustava kokous” , va ik
ka tuollo in pöytäkirjassa niin m ainittiinkin.

A ina silloin tä llö in kuulee ihm ete ltävän seuran nimeä, joka 
on yhä sam a kuin 109 vuotta  sitten. Saam m e siihen asian tun
tevan selvityksen esite lm ästä, jonka  m ainittu Pekka A iraksinen 
piti Pam aus-Seuran ens im m äis issä  ”huvi-iltam issa” Espilässä 
31.3.1891. Hän kertoi esite lm änsä lopuksi, m itenkä nimi Pa
m aus oli erinom aisen sopiva seuralle, joka  edusti V iipurin liike
m iesten pyrintöjä. Näin A iraksinen V iipurin S anom ien se lostuk
sen m ukaan: ” Niin kuin m uinoin VViipurin porvarit, käsittäen 
w elw o llisuu tensa sodan ja lo issa  olevvaa isänm aatansa koh
taan, aseisin tarttuivvat ja  "VViipurin pam auksen” avvulla kau
punkinsa pelastivvat, sam aten he nyt rauhan ja vvalistuksen 
a ikakautena niihin aseisin ow at tarttuneet, jo illa  vvalistuksen ja 
yhte iskunnallisen kehityksen hyvväksi ta is te llaan .” O lipa siinä 
tavoitetta!

Mukana Viipurin kunnalliseläm ässä

Erity isesti P am aus-S euran to im innan  a lkua iko ina  tuli keske i
seksi teh täväksi osa llis tum inen  kunna llise läm än keh ittäm i
seen. Vuoden 1875 a lusta  vo im assa  o lleen vaa lila in  mukaan 
pää tösva ltaa  kaupung issa  käyttivä t va ltuusm iehe t, jo tka  va lit
tiin y le isessä  raastuvankokouksessa  ko lm eksi vuodeksi ker
rallaan siten, että joka  vuosi va littiin  ko lm asosa va ltuustosta . 
Kunna llisvaa le ja  oli siis joka  vuosi. Ä än io ikeus oli joka ise lla  
kaupung issa  asuvalla  hyväm aine ise lla  kansa la ise lla , joka 
hallits i itse om aisuu ttaan , eli siis en im m äkseen  m iespuo lis illa  
kaupunkila is illa , ja m yös yh te isö illä . Ä än im äärä  m uodostu i 
takso ite tun  ve roäyrim äärän  m ukaan, ku itenkin  niin, että en im 
m ä ism äärä  oli 25 ääntä. S iihen y ltivä t vain yh te isö t ja  va rak
ka im m at kaupunkila ise t, V iipurin  "nob less i” , jo illa  oli suuri va i

kutusva lta . Vähem m än varakas suom enkie linen  väestö  sa a t
toi yh te isvo im ink in  vain po ikkeukse llisesti u lo ttua va a livo it
toon. P am aus-S euran to im in ta  kunna llise läm än keh ittäm isek
si oli erittä in  v ilkasta . O.J. B rum m erin  m ukaan "Pam aus näy t
te li tä llö in  suorastaan ra tka isevaa  osaa, kun kysym yksessä  
o liva t va ltuusm iesvaa lit tahi porm esta rin  ja  o ikeusneuvos
m iesten va litsem inen. Listoja laad ittiin , ehdokka ita  asete ttiin  
ja ag itaa tio to im ikun ta  valittiin  ja  luonno llisesti m yös riide ltiin  
om assa  keskuudessa” . Jossakin  m äärin  seura osa llis tu i m yös 
vaa le is ta  joh tune is iin  kustannuks iin . B rum m er to teaa, että 
pöytäkirjo jen  lyhyet m erk innät an tavat "vain heikon kuvan ka i
kesta siitä  to im e lia isuudesta  ja  va ivannäöstä , jo ta  jo ka vu o ti
set vaa lit Pam auksen jäsen iltä  ja  ys täv iltä  vaa tiva t” .

Ensi vuosinaan Pam aus oli yh te is to im innassa  V iipurin  
S uom ala isen K lubin sekä so rtovuos iin  ja  suurlakkoon asti 
m yös V iipurin  Työväenyhd istyksen kanssa. Seura teki jo 
vuonna 1891 ehdotuksen ään iaste ikon  a len tam ises ta  kunna l
lisvaa le issa  ja  ryhtyi vuonna 1896 to im im aan m ies ja ääni - 
periaa tteen puo lesta  va ltio llis issa  vaa le issa, m utta v ie lä  sillo in  
heikoin tu loksin . Ensim m äisen suuren vo ittonsa  suom enm ie li
set saavuttiva t vasta 1908, jo llo in  heidän yh te inen ehdok
kaansa Ivar A lopaeus valittiin  o ikeusporm esta riks i. S ittem m in 
vaa lim enestys jäi heikoksi suom enkie lis ten  keskuudessa  li
sääntyneen ha jaannuksen vuoksi s iitäk in  huo lim atta , että  Pa
m aus yritti to im ia  k iis to issa  vä littä jänä  ja  sovitte lijana. Venäjän 
va llankum ouksen  jä lkeen 1917 uud is te tu t kunna llis la it to ivat 
m ukanaan yle isen ja  yh tä lä isen  ään io ikeuden ka ik ille  21 vu o t
ta täyttäne ille . K unna llise läm ään tu liva t m ukaan po liittise t 
puo lueet. Sen vuoksi uud is tuksen jä lkeen Pam auksen va iku 
tus kunna llispo litiikkaan  vähen i, josk in  sitä ede lleen ta rkasti 
seura ttiin  ja vaa lito im in taan  pyrittiin  va iku ttam aan liikem iesp ii
rien edun m ukaisesti. E rittä in m erk itykse llis tä  oli Pam auksen 
osa llis tum inen V iipurin  ja  m äärä tie to isesti koko ko tim aakun
nankin ta louse läm än keh ittäm iseen. E s im erkke inä  B rum m er 
m ain itsee m uun m uassa työväenas ian , väk ijuom ao lo jen  jä r
jes täm isen , m arkk ino iden  po is tam isen , työ ttöm yyskysym yk
sen, kotiteo llisuuden e lvy ttäm isen  sekä vanhuus- ja sa iraus
vakuutuksen.



Klubitoimintaa

Jo se, että seuran säännöissä oli viittaus "jäseniä huvittavaan 
työskentelyyn” ja että sopivan huoneiston varaaminen oli en
simmäisiä päätettyjä asioita, osoittaa ajatuksen klubielämäs- 
tä olleen oleellinen puoli Pamauksen toim intaa suunnite ltaes
sa.

Klubielämällähän oli Viipurissa perinteisesti merkittävä 
asema. Esimerkiksi Örnulf Tigerstedtin teoksessa "Kauppa
huone Hackman” todetaan, että kun Johan Friedrich Hack
man vanhempi otti vuoden 1789 lopussa, eli siis sata vuotta 
ennen Pamauksen aikaa, hoitaakseen Viipurin Peliklubin, 
teko oli hyvin harkittu. "Kuin kalat suurten, joskin laskematto
mien mahdollisuuksien meressä hääri tässä sotilasten ja vir
kamiesten piirissä kaikkien kolmen killan hyväarvoisten kaup
pamiesten suuri jo u kko  Sillä Peliklubilla kohtasivat kaikki
toisensa. Sieliä sai tietää kaiken, mikä oli hyödyllistä tietää, ja 
siellä saattoi käyttää tilaisuutta hyväkseen aivan kuin ampuisi 
linnun lennosta. Siellä voi käyttää hyväkseen vanhoja suhteita 
ja solm ia uusia.” Ja Hackman osasi käyttää mahdollisuudet 
hyväkseen...

Jotakin tuon luonteista yhdessäoloa ovat myös Pamauk
sen perustajat ehkä ajatelleet. Joskaan Pamauksen kerhoelä- 
mä ei voinut ollut niin värikästä ja tarkoitushakuista kuin miksi 
Peliklubin elämä on kuvattu, seuralla oli jatkuvasti käytettävis
sään huoneisto ravintoloineen sekä usein myös korttipeli- ja 
biljardihuoneineen, jotka varmasti olivat vuosikymm enestä 
toiseen täynnä kohisevaa liikemiesenergiaa.

Sopivan huoneiston saaminen tuotti useinkin vaikeuksia. 
Pitempiaikaiseen ratkaisuun päästiin 1908, jolloin seura sai 
käyttöönsä huoneiston Sellgrenin talosta Salakkalahdenka- 
dun ja silloisen Fredrikin-, myöhemmän Tavvastinkadun kul
massa. Noilta ajoilta ovat peräisin esimerkiksi muistot Juho 
Lallukan pitkiksi venyneistä istunnoista "lupilla” uskottujen ys
tävien ja punasuisten Meukovv-puolikkaiden jalossa seurassa. 
Saattoipa joskus käydä niin kuin kävi edellä jo mainitulle 
Pekka Airaksiselle. Hän oli ollut lähdössä ulkomaille, passit ja 
laivaliputkin olivat jo hankittuina, kun hän sitten sattui unohtu
maan pitemmäksi aikaa iloisten toverien joukkoon. Ja niin

siinä kävi, että kun hän syntisenä parin päivän klubilla oleske
lun jälkeen saapui kotiin, hänen henkilökohtainen "esivaltan
sa” otti häneltä takavarikkoon sekä puvun että jalkineet ja 
pani Pekan sänkyyn. Eihän kuulemma voinut miestä päästää 
ulkomaille, kun tämä omassa kaupungissaankin niin eksyi, 
ettei päiväkausiin kotiinsa löytänyt.

Merkittävä vaihe klubielämässä oli oman talon hankkim i
nen seuran käyttöön. Seura osti 1917 silloisen Pajakadun, 
myöhemmän Kurjenkadun varrella olleen puutalon, joka pe
rusteellisesti uudistettuna ja korjattuna lienee vihitty käyttöön
sä seuran 30-vuotisjuhlien yhteydessä 1921. Tästä klubihuo- 
neistosta tuli vilkkaan kerhotoiminnan keskus. Jaakko Leppo 
on kertonut teoksessaan "V iipurilaisia” , että Pamaus-Seura 
"muodostuikin mukavine ja hyvin keittiöin ja kellarein varustel
tuine kerhoineen suomalaisen liikemieskunnan seurustelu- 
keskukseksi, missä biljardipallot kalahtelivat iltapäivästä aa
muyöhön ja missä skruuvi-intoilijat saattoivat viivähtää aamu- 
hetkiin saakka” . Kerhohuoneisto oli myös suosittu liikeneuvot
telujen ja juhlien paikka. Epäilemättä klubielämän puitteissa 
versoivat tai saivat uutta elinvoimaa monet sellaiset ajatukset 
tai aatteet, jotka vaikuttivat laajemmaltikin Viipurin aineellisen 
ja henkisen kulttuurin kehitykseen.

Muistorikas klubirakennus, josta ei nykyisin ole käytettävis
sä edes valokuvaa, tuhoutui jatkosodan alkuvaiheissa elo
kuun lopulla 1941. Aloittaessaan jatkosodan aikana uudelleen 
toim intansa Viipurissa seura sai klubihuoneistokseen kaksi 
kerrosta Pyöreän Tornin takana olleesta Pohjoismaiden Yh
dyspankin entisestä toimitalosta. Niinpä Pamauksella oli tou
kokuusta 1942 lähtien käytössään erinomainen kerhohuo
neisto, jonka kerrotaan suuresti lisänneen seuran suosiota ja 
kohottaneen huimaavasti sen jäsenmäärää. Pamauksen 65- 
vuotishistoriikin toimittaja Jori lianko kertoo Pamauksen ker
hon olleen sodan aikana Viipurissa ainoa täysin ensiluokkai
nen ja viihtyisä ravintola. Pahat kielet tosin väittävät, että 
suurin syy kerhon suosioon ja seuran jäsenmäärän nopeaan 
kasvuun olisi ollut ravintolassa elintarvikekuponkien suhteen 
noudatettu tietty suurpiirteisyys. Kukapa tiennee? Me voinem
me jo katsoa suvaitsevasti näitä inhimillisiä erehdyksiä. Sano
taanhan, että kotka voi joskus lentää matalalla, mutta kana ei
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koskaan lennä korkealla. Joka tapauksessa tiedossamme on, 
että seuran jäsenmäärä, joka 1939 oli ollut 343, oli 1944 ollut 
peräti 562.

Esitelm äperinne

Vuonna 1905 seuran jäsen rakennusmestari Aleksander 
Isaksson, erittäin ansioitunut kunnallismies, palokuntam ies ja 
työväentalonkin suunnittelija, teki ehdotuksen, että seura to i
meenpanisi kokouksissaan esitelm iä "teollisuutta ja liikettä 
koskevilta aloilta sekä muistakin yleistä laatua olevista asio is
ta” .

Täm ä oli alkuna esitelmäperinteeseen, joka on ollut seuran 
keskeisenä toim intamuotona yli yhdeksän vuosikymmenen 
ajan ja jatkuu edelleen. Tästä kertoo Jori lianko seuran 65- 
vuotishistoriikissa: "Esitelm ien aiheet ovat yleensä olleet hy
vin vaihtelevia ja esitelmöitsijöinä on käytetty seuran omien 
voimien lisäksi eri alojen asiantuntijoita joko seuran kotipaik
kakunnalta tai muualta Suomesta. Talous- ja liike-elämää kä
sittelevät aiheet ovat tietenkin olleet etualalla, mutta näiden 
rinnalla ovat huomattavan ryhmän muodostaneet kunnallisia 
asioita koskevat kysymykset. Varsinkin Viipurin kaupunkikun
nan kehitys on saanut Pamauksen piirissä esitelmien m uo
dossa hyvin perusteellisen ja monipuolisen esittelyn. Talou
delliset, valtiolliset ja kunnallispoliittiset tilannekatsaukset 
ovat myös säännöllisesti kuuluneet ohjelmaan. M atkakuvauk
siakaan ei ole unohdettu. Tiede, taide ja muutkin kulttuurihar- 
rastukset ovat myös olleet huomattavalla sijalla. Rajakaupun
kina ovat tietenkin sotilaalliset kysymykset olleet viipurilaisille 
läheisiä ja tämän vuoksi ovat näistäkin asioista esitelmöineet 
maamme parhaat voimat.” Tämän yhteydessä on syytä tode
ta, että Pamaus-Seuran esitelmät olivat jäsentila isuuksien 
eikä yleisötilaisuuksien ohjelmaa.

Suomalaisia sivistysharrastuksia

Vaikka Pamauksen toim innassa olivat keskeisellä sijalla ta 
loudelliset kysymykset, tuli sille varsinkin toim innan alkuaikoi
na läheiseksi suomalaisväestön sivistysharrastusten tukem i

nen ja kehittäminen. Seurattiin tarkoin 1879 perustetun Viipu
rin klassillisen lyseon toimintaa -  olivathan muun muassa 
K.A.Brander ja J.A.Lyly koulun opettajakuntaa -  tuettiin Uu
denkirkon kansanopiston perustam ishanketta J.H.Erkon ja 
Lylyn toim iessa sen johtohahmoina ja "osoitettiin suosiota” 
Etelä-Karjalan Nuorisoseuralle.

Myös Pamauksen omassa keskuudessa tulivat kulttuuri- 
harrastukset eri tavoin näkyviin. Kuten edellä totesin, seuran 
säännöissä mainittiin kirjaston perustaminen, mutta valitetta
vasti ei ole tietoa siitä, toteutuiko tämä hanke käytännössä. Jo 
ensimmäisenä vuotena perustettiin Pamaukseen puhujaseu- 
ra ja lauluseura, mutta niiden toim inta näyttäisi jääneen vähäi
seksi. Lauluseurayritys uudistettiin vielä 1908 ja seuran kes
kuudessa saatiinkin vuosiksi 1908-1910 toimimaan m ieskuo
ro. Sitä johtivat ensin Emil Sivori ja hänen jälkeensä Oskari 
Tilli, molemmat ansioituneita viipurilaisia musiikin am m attila i
sia. Aikakirjat eivät kerro, miksi nämä harrastukset eivät e lä
neet seuran toimintakentässä. Voidaan kuitenkin olettaa tä
män johtuneen siitä, että suomalaisen sivistyselämän tullessa 
Viipurissa vuosisadan vaihteen jälkeen varsin nopeasti entis
tä voimakkaammaksi ja monipuolisemmaksi syntyi eri harras
tuksiin erikoistuneita yhdistyksiä, joilla oli Pamaus-Seuraa pa
remmat mahdollisuudet toimia omalla työsarallaan. Pamauk
sen osalta tämä merkitsi toim innan keskittymistä sen omaan 
varsinaiseen erityisalaan talouselämään.

Lahjoitusrahastot

Kokemukseni mukaan tapahtuu yhä vieläkin usein, että kun 
viipurilaispiireissä jonkin hyvän asian tukemiseen tarvitaan 
rahavaroja, kysyvät katseet kääntyvät Pamaus-Seuran suun
taan. Yleisesti on tiedossa, että Pamauksen hoidettavana on 
varallisuutta, jonka tuotosta jaetaan vuosittain apurahoja ja 
stipendejä.

Myös rahastotoiminnan alkuvaiheet sijoittuvat seuran Vii- 
purin-kaudelle. Tämän yhteydessä sallittaneen ehkä ripaus 
juridiikkaa. Pamauksen toim innassa on tarkoin noudatettu oi
keusperiaatetta, että seuralle jotakin tiettyä tarkoitusta varten 
lahjoitetut rahavarat eivät ole seuran omaisuutta vaan sellais-



ta erillisvarallisuutta, jota on hoidettava erillään seuran om ai
suudesta ja jonka tuotto on, sikäli kuin mahdollista, käytettävä 
lahjoittajan aikanaan osoittamaan tarkoitukseen. Tämä peri
aate näyttää joissakin yhteisöissä toisinaan unohtuvan. Voipa 
käydä niin, että yhdistysten tai liittojen hoidettavat lahjoitusra
hastot näkyvät vain tilinpäätösten yhteydessä paperilla ilman 
että niiden varat olisivat edes tallella tarkoituksen toteuttam i
sesta puhumattakaan.

Ensimmäinen Pamauksen lahjoitusrahasto syntyi 1912, jo l
loin Juho Lallukka lahjoitti seuralle 60-vuotispäivänsä mer
keissä, paitsi määräsumman seuran rakennusrahastoon, kol
men vuoden aikana yhteensä 9 000 eli nykyrahassa noin 
52 000 markkaa stipendirahastoksi nuorten teollisuuden- ja 
liikkeenharjoittajien opintomatkoja varten. Seuraavan rahas
ton seura sai 1920, jolloin kauppaneuvos Feodor Sergejeff 
lahjoitti 80-vuotispäivänään 25 000 eli nykyrahassa noin 
46 000 markkaa stipendirahastoksi nuorten viipurilaisten lii
kemiesten opintomatkoja varten ulkomaille. Kolmannen sti
pendirahaston perusti konsuli W illiam Otsakorpi lahjoittamalla 
1923 ja 1925 yhteensä 20 000 eli nykyrahassa noin 30 000 
markkaa opintorahoiksi nuorille ja kyvykkäille liikealalle va l
mistuville viipurilaisille. Sittemmin Viipurin kautena syntyi 
myös Juho Lallukan testamentin perusteella rahasto Viipuriin 
perustettavaa kauppamuseota varten, mikä hanke ei a ina
kaan toistaiseksi ole toteutunut. Vielä on tämän yhteydessä 
syytä mainita Pamaus-Seuran omilla varoillaan vuonna 1923 
perustama Pamauksen liikesivistysrahasto, jota myös päätet
tiin hoitaa seuran muusta omaisuudesta erillisenä rahastona. 
Rahastojen säännöt uudistettiin ja yhdenmukaistettiin 1936. 
Valitettavasti sotavuosien jälkeen kuitenkin monen erity isra
haston pääoma kutistui inflaation vuoksi merkityksettömäksi.

Taidekokoelma

Viipurin-kauden aikana hankittiin Pamauksen klubihuoneis- 
toon joukko taideteoksia, joista pääosa saatiin pelastetuksi 
tuholta. Taidekokoelmaan kuului ja kuuluu edelleen useita 
puheenjohtajien muotokuvia, joista arvokkaimpana on pidetty 
Eero Järnefeltin 1915 maalaamaa Juho Lallukan m uotoku

vaa. Erinomaisia ovat myös Eero Snellmanin William Otsa- 
korven muotokuva vuodelta 1923, Emil Rautalan M.A. W ils- 
kan muotokuva vuodelta 1941 ja M. Kuutolan Wilhelm Port
hanin muotokuva.

Karjalaisaiheisista maalauksista on syytä mainita Anni Löp- 
pönen-Kauhasen "Karjalainen kyläsoittaja” vuodelta 1901, 
Pekka Halosen "Maisema” vuodelta 1909, Elias Muukan 
"Maisema Lemiltä” vuodelta 1911 sekä Väinö Raution "Iltahä
märä vanhassa kaupungissa” ja "Viipurin linna” vuodelta 
1934. Edelleen taidekokoelmaan kuuluivat Aarno Karimon 
neljä luonnosta hänen teokseensa "Kumpujen yöstä” .

Viipuriin jääneistä tai muutoin "joron jäljille” joutuneista 
teoksista lienee arvokkain ollut Emil Halosen puuveistos 
"Kuppariämmä” . Käteisiin jäivät myös muiden muassa Torsten 
Tisellin 20 vesiväripiirrosta tunnetuista pamaukselaisista 
sekä kipsikuvajäljennökset perustajajäsenestä J.H. Erkosta ja 
säveltäjä Arvi Genetzistä. Jori lianko on seuran 65-vuotishis- 
toriikissa kertonut taideteosten pelastam isesta m ielenkiinto i
sen tarinan. Pamaus-kerhon isäntä kamreeri Lauri Salmi, joka 
oli talvisodan aikana jatkuvasti Viipurissa toimiessaan sota
sairaalan kamreerina, oli eräänä tammikuun päivänä 1940 
pistäytynyt kerholle tarkastamaan, oliko siellä kaikki kunnos
sa. Hän oli istunut yhdessä vahtimestari-Kallen kanssa kylmäs
sä huoneistossa nauttien jotain sinne jäänyttä lämmittävää, 
kun oli alkanut viholliskoneiden ilmahyökkäys. Pommien räjäh- 
dellessä ja talon täristessä miehet olivat olleet pitkällään lattial
la. Siinä maatessaan Salmen katse oli kiintynyt Juho Lallukan 
muotokuvaan, joka oli tuntunut puhelevan hänelle: "Siinä sieki 
kerhon isäntä vain makaat selälläsi ja annat miun ja meiän 
muien roikkua täällä korkealla seinällä. Voivat vaikka särkeä 
tämän nätin tytön tästä takaani.” Silloin miehet olivat havahtu
neet pelastustoimiin ja pommituksen vaiettua ottaneet arvok
kaimmat taulut alas seiniltä, irrottaneet kankaat kehyksistä ja 
käärineet kankaat huolellisesti yhteen suureen rullaan. Siihen 
oli tullut 13 taulukangasta ja rullan läpimitta oli ollut 60 senttiä. 
Rulla oli kulkenut sotasairaalan mukana ensin Parikkalaan ja 
sitten Kauhajoelle, josta Salmi oli tuonut sen Helsinkiin.



Pamaus-Seura elää ja on voimissaan

Ehkä vielä esitykseni lopuksi on paikallaan muutama virke 
Pamaus-Seurasta nykyajan Helsingissä. Olisi luullut, että 
seura olisi, karjalaista sanontaa käyttääkseni, jo "aikoasa 
elänt, ikenesä irvistänt” . Niin ei kuitenkaan käynyt. Seura elää 
ja on voim issaan. Sen jäsenm äärä on jo noin 600. Seuran 
puheenjohtajana toimii nykyisin kauppaneuvos Pentti Pasuri.

On selvää, että oman karjalaisen maaperän ja jo saavute
tun vankan vaikuttaja-aseman menettäm inen ovat o lennai
sesti muuttaneet seuran toiminnan luonnetta. Työssämme 
ovat keskeisessä asemassa talvikauden kuukausikokoukset 
esitelm ineen ja yhteisine illallisineen sekä kevätretki, nykyisin 
joka toisena keväänä luovutettuun Karjalaan. K lubitoim innas
ta on luovuttu. Seuran rahastojen määrä on kasvanut ja niiden 
säännöt ja hoitotapa on ajanmukaistettu. Kun varoja on hoi
dettu taitavasti, mistä seuran on kiittäminen ennen muuta jo 
edesmenneen ekonomi Kauko Kovasimen ja hänen seuraa
jansa to im itusjohtaja Risto Piepposen asiantuntevaa sijo itus
toimintaa, rahastojen omaisuuden markkina-arvo on nykyisin 
ainakin noin viiden miljoonan markan luokkaa. Näin seuran

toimintaan tulee jo aika tavalla säätiön luonnetta. Melkein 
kaikki seuran taideteokset ovat Lappeenrannassa Etelä-Kar
jalan museossa ja ne on vakuutettu lähes miljoonan markan 
arvosta.

Pysyvät jäljet

Pyrkimättä esittämään arviota Pamaus-Seuran Viipurin kau
den toiminnan merkityksestä entisen kotikaupunkimme ai
neellisen ja henkisenkin kulttuurin kehittämisessä tyydyn vain 
toteamaan, että seura on epäilemättä ollut tuossa työssä 
mukana jäntevästi ja tuloksellisesti. Haluaisin uskoa, että se 
on osaltaan jättänyt pysyvät jäljet Viipurin kaupunkikuvaankin. 
Ehkäpä on tapahtunut suorastaan niin kuin Göran Schildt 
arvelee teoksessaan "Odysseuksen vanavedessä” inhim illi
sen toiminnan voivan vaikuttaa aineen maailmaan: "Meissä 
on sisimmässämme maaginen vakaumus, että kaikki mitä 
jollakin paikalla on tapahtunut viipyy jossakin muodossa siellä 
yhä ja että erityisesti kaikki epätavallinen, pyhä tai hirvittävä 
piilee hengen tavoin siinä aineessa, jossa se aikoinaan on 
ruumiillistunut.”
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Viipurin keskustaa vuonna 1935. Kuvan keskellä rautatieasema, oikealla Karjalankatu ja vasemmalla Salakkalahti. 
Taustalla Papulan kaupunginosa.
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Linnoituksen kaupunginosaa nähtynä linnan tornista vuonna 1939. Vasemmalla Torkkeli Knuutinpojan tori ja  sen vieressä 
Viipurin historiallisen museon rakennus, jonka alaosa oli vanha raatihuone 1600-luvulta. Kuvan keskellä päävartio ja  oikealla 
alhaalla Linnansilta.
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