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Lukijalle
Teollisuuden- ja  liikkeenharjoittajani Seura Pam aus ry, viipurilaisten kie
lenkäytössä lyhyesti vain Pam aus-seura, sivuutti viime vuonna sadan to i
m intavuoden kunnio itettavan  rajan. Jo  hyvissä ajoin ennen  juh lavuo tta  
Seuran joh tokun ta  päätti, e ttä  tapah tum an  kunniaksi tullaan aikanaan ju l
kaisem aan juhlakirja. O lihan Seuran to im intaa koskevia historiikkeja ju l
kaistu jo  aikaisem m inkin, vuosina 1944, 1956 ja  1981. Pitkähkön valm iste
lun jälkeen  on  jo h to k u n n an  päätös nyt voitu toteuttaa.

Julkaisun sisältöä koskevia suunnitelm ia joudu ttiin  vuosien m yötä eri 
syistä m uuttam aan. M onikin olisi toivonut seuran satavuotista to im intaa 
koskevan yleiskatsauksen aikaansaam ista. Se ei valitettavasti ollut m ahdo l
lista, koska työhön olisi ollut saatava taitava tutkija ja  varattava paljon 
aikaa. Niin ikään joudu ttiin  luopum aan pitkään esillä olleesta ajatuksesta, 
e ttä  teoksen pääsisältönä olisi ollut valikoima Seuran kuukausikokouksissa 
pidettyjä ansiokkaita esitelmiä. Käytettävissä olleesta, pääosin Seuran edes
m enneen  kunniajäsenen Kauko Kovasimen kokoam asta sinänsä tasokkaasta 
aineistosta ei saatu luoduksi sellaista yhtenäistä  kokonaisuutta, joka  olisi 
an tanu t edes lähim ain oikean kuvan Seuran to im innasta ja  tavoitteista. 
Joh to k u n ta  päätyi siihen, ettei juhlakirjasta ollut tehtävä Seuran satavuo
tishistoriikkia.

Se julkaisu, joka  nyt on  arvoisan lukijan silm äiltävänä, on valikoim a 
aineistoa, joka on halu ttu  saattaa S euran jäsen ten  käyttöön joko juh lavuo
den päätteeksi tai Seuran tulevaa toim intaa ajatellen. M aisteri Matti Lakion 
laajahko Viipurin talouseläm ää 1840-1944 koskeva kirjoitus, joka  on  aikai
sem m in julkaistu V iipurin kaupungin historiateoksissa, palau ttaa mieliin 
taustatiedoksi ne olosuhteet, jo iden  vallitessa Seura perustettiin  ja  toim i 
aikanaan Viipurissa vuosikym m enien ajan. Kansleri Kauko Sipposen ja  vara
tuom ari Simo Kärävän ajatukset nykyhetken Karjalasta ja  karjalaisuudesta 
luovat pohjaa Seuran edelleen karjalaissävytteiselle toim innalle. M uu osa 
julkaistavasta aineistosta koskee Seuran to im intaa ja  toim ihenkilöitä vuo
den 1981 jälkeisenä aikana sisältäen m yös seuran uudistetu t säännöt ja  
viimeksi tehdyn jäsenluettelon.

Mieluisa velvollisuutem m e on Kiittää Viipurin Säätiötä ja  m aisteri Matti 
Lakiota Viipurin talouseläm ää koskevan kirjoituksen julkaisuluvasta sekä 
oikeustieteen lisensiaatti Pekka TiraoVa julkaisun toim itustyöstä.

Helsingissä 1.10.1992

Pamaus-seuran johtokunta
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Teollisuuden- ja  Liikkeenharjoittajain Seura PAMAUS r.y.m  1 OO-vuotisjuhlamitali, jonka  
on tehnyt kuvanveistäjä Kauko Räsänen. M italin etupuoli kuvaa K nut Possea ruutipatansa 

äärellä ja  takasivu Viipurin monimuotoista liike-elämää.

8



Kunnioitetut kutsuvieraamme!
Arvoisat kunniapuheenjohtaja ja  kunniajäsen! Hyvät juhlivat Pamaus - 
veljet!

Teollisuuden-ja liikkeenharjoittajani Seuran Pamauksen johtokunnan puo
lesta toivotan Teidät tervetulleiksi juhlim aan Seuran satavuotispäivää! 
Viettäkäämme yhdessä iloinen viipurilaisilta seuraten vanhan kansan neu
voa: ”Ilos ellää pittää vaik päivää vähemmä!”

Sadan vuoden toimintajakso, joka ihmiselämää m ittapuuna käyttäen 
vastaa vähintään kolmen sukupolven työkautta, on myös aatteellisen 
yhdistyksen toimintaa ajatellen poikkeuksellisen pitkä. Henkisen ja  aineel
lisen kulttuurin muutos on tänä aikana ollut niin nopeaa ja  syvällistä, että 
lukemattomien Pamaus-seuraa nuorempienkin yhdistysten toiminta-ajatus 
on ehtinyt samm ua ja  elinvoima riutua vuosikymmenien saatossa. Karja- 
laisyhteisöille tuli lisäksi om at vaikeutensa alueluovutusten johdosta, m ut
ta luulenpa, ettei esimerkiksi tunnettu Rakkolanjoen Riippusillan Kanna
tusyhdistys olisi enää toiminnassa, vaikkei venäläinen olisikaan vohkinut 
itselleen siltaa kaikkine jokineen ja  rantoineen. On onnellista, että Pamaus- 
seuramme on ainakin tähän asti pystynyt uhm aam aan kohtaloa ja  on yhä 
voimissaan.

Ollessamme tänään hyvällä näköalapaikalla, aivan kuin vaeltaja saavu
tettuaan polullaan vaaran laen, on varmasti aiheellista tähytä jo  kuljettua 
taivalta ymm ärtääksemme, miten Seura on tässä menossa yleensä voinut 
pysyä elinvoimaisena ja  sen ruuti säilyä kuivana. Ja  miksipä emme sam an
tien yrittäisi tähystää polkua eteenpäin, Seuran tulevaisuuden näkymiä? 
Onko Seura jo, karjalaista sanontaa käyttääkseni, ”aikoasa elänt, ikenesä 
irvistänt”, vai onko sillä vielä sijansa uuden vuosituhannen Suomessa?

Ne viipurilaiset pienyrittäjät, jotka tasan sata vuotta sitten, tiistaina tam 
mikuun 13 päivänä 1891 kello 8 iltapäivällä kokoontuivat Viipurissa päät
tämään uuden ”klubin” sääntöjen hyväksymisestä, olivat vakuuttuneita 
sen tarpeellisuudesta. Yhteistyö oli monestakin syystä välttäm ätöntä. Ylei
senä tekijänä oli huoli maan valtiollisen erikoisaseman säilyttämisestä, sillä 
alkamassa olleen myrskyn merkit olivat eri tahoilla näkyvissä. Mutta eri
tyisesti oli yhteistyö tarpeen suomenkielisten pienyrittäjien taloudellisen ja  
sivistyksellisen nousun turvaamiseksi. Seuran perustajat olivat runsaslukui
sen, mutta vaikutusvallaltaan vähäisen suomalaisväestön etujoukkoa, sen 
väestönosan, jolle kansallisen heräämisen, elinkeinoelämän vapautumisen 
ja sivistystason kohoamisen myötä oli vasta avautumassa mahdollisuus 
vaikuttaa kaupunkinsa asioihin. Seuran perustamista valmisteltaessa 
9.12.1890 julkaistusta Viipurin Sanomien uutisesta ilmenee, että tuolloin 
vielä nim etön "teollisuuden ja  liikkeenharjoittajani klupi” oli tarkoitettu
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”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja  liikeenhar- 
joittajain piirissä”. Yhteistyön tarvetta korostetuinkin siinä ilmeisesti toi
mittaja Matti Kurikan laatimassa uutisessa, joka julkaistiin Viipurin sano
missa Seuran perustamispäivänä 13.1.1891, seuraavin sanoin: "Kaikilla 
aloilla on nykyaikana huom attu yhdystyön tarpeellisuutta, vieläpä välttä
mättömyyttäkin, jo tta  voitaisiin vastata niitä yhä eneneviä vaatimuksia, 
joita karttuva sivistys ja  kasvava kilpailu kultakin yksityiseltä vaativat”. 
Yhteisen voimannäytön tarpeeseen ja  suuriin toiveisiin viitannee myös 
seuralle otettu erikoislaatuinen nimi, Pamaus. Sitä selitti yhdistyksen 
ensimmäisissä iltamissa 31.3.1891 kauppias Airaksinen, joka epäilemättä 
oli hyvin selvillä perustajien ajatuksista ja  tunnoista, sanatarkasti näin: 
"Niinkuin muinoin Viipurin porvarit käsittäen velvollisuutensa sodan 
jaloissa olevaa isänmaatansa kohtaan, aseihin tarttuivat ja  V iipurin pa
mauksen’ avulla kaupunkinsa pelastivat, sam aten he nyt rauhan ja  valis
tuksen aikakautena niihin aseisin ovat tarttuneet, joilla valistuksen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi taistellaan”. Olipa siinä tavoitetta!

Seuran menneessä, vaiherikkaassa ja  värikkäässä taipaleessa voidaan 
havaita kolme toisistaan aika tavalla poikkeavaa toimintajaksoa, nimittäin 
Venäjän vallan loppuaika, itsenäisyyden ensi vuosikymmenet ja  sodanjäl
keinen Helsingin kausi. Kun niistä on melko laajastikin kerrottu Seuran 
aikaisemmissa historiikeissä, tyydyn täm än yhteydessä viittaamaan vain 
muutamiin pääpiirteisiin.

Seuran ensimmäiselle lähes kolme vuosikymmentä kestäneelle vaiheelle 
oli luonteenomaista menestyksellinen toiminta Viipurin talouselämän ja 
myös kunnalliselämän keskeisenä vaikuttajana sekä suomalaisuuden ja 
sivistysharrastusten edistäjänä. Jo  tuolta ajalta, 85 vuoden takaa, löytyy 
alku perinteelle pitää Seuran kokouksessa esitelmiä "teollisuutta ja  liikettä 
koskevilta aloilta sekä muistakin yleistä laatua olevista asioista”, pöytäkir- 
jatietoa lainatakseni. Ensimmäiseltä kaudelta oli myös peräisin reheväksi 
versonut klubitoiminta ja  Seuran ensimmäinen rahasto. Sittemmin maan 
itsenäistymisen myötä tapahtuneet kunnalliselämän uudistum inen ja  puo- 
luelaitoksen kehittyminen muuttivat olennaisesti Seuran toiminnan suun
taa. Siitä tuli ensi sijassa teollisuuden- ja  liikkeenharjoittajien tapaamis- ja 
keskusteluforum. Kysymys ei kuitenkaan ollut vain klubitoiminnasta, sillä 
Seuran kokousten tärkeimmäksi ohjelmamuodoksi vakiintui edellä jo  mai
nittu esitelmäperinne. Seuran elinvoimaa ja  keskeistä sijaa Viipurin kau
punkiyhteisössä osoittanee sen suuri jäsenm äärä, enimmillään tiettävästi 
noin 450, sekä ehkä myös Seuran Kurjenkadulla omistaman viihtyisän 
klubitalon runsas käyttö yhteisöjen ja  kansalaisten kokous-ja juhlapaikka
na. Sittemmin järkyttävien sotavuosien jälkeen ja  eräistä alkuvaikeuksista 
selvittyään Seuramme sai vuodesta 1950 lähtien vakiinnutetuksi toimin-
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Puheenjohtaja Heikki M älkki tarkasteli seuran 100-vuotisjuhlan alkusanoissaan seuran vai
heita ja  tulevaisuudennäkymiä.

tansa Helsingissä. Olennaisimpia muutoksia Viipurin aikaan verrattuna 
olivat tietysti om im m an vaikutusalueen ja  vaikuttaja-aseman m enettäm i
nen sekä luopum inen klubitoiminnasta. Kokoontumisten määrä ja  niiden 
ohjelma vakiintuivat nykyiseen muotoonsa. Keskeisessä asemassa ovat 
perinteiset kokousesitelmät ja  niitä seuraava vilkas keskustelu.

Esittämääni Helsingin vaiheen yleiskuvaa on vielä syytä täydentää ta r
kastelemalla lähemmin Seuran toimintaa viimeisten kymmenen vuoden 
ajalta, koska em me ottaneet täm än juhlam m e ohjelmaan tavanmukaisen 
kymmenvuotishistoriikin julkilukemista. Esitän seuraavassa joitakin yleis
luonteisia tietoja Seuran jäsenkunnasta, toiminnasta, hallinnosta ja  talou
desta. Ehkä ne antavat myös pohjaa Seuran tulevan toiminnan mahdolli
suuksien arviointiin.

Seuran jäsenm äärä, joka kymm enen vuotta sitten oli 322, on vastoin 
monien odotuksia kasvanut eikä vähentynyt ja  on nyt lähes 450. Joku 
voineekin sanoa niin kuin kannakselainen isäntä naapuristaan: ”Hänell käi 
sellane vahinko, et ves tul kaivoo” ! Tuskinpa se vahinko on ollut. Samalla 
jäsenkunta on voimakkaasti uudistunut, sillä nykyisistä jäsenistä on viimei
sen kymmenvuotiskauden aikana liittyneitä noin 250 eli noin 55 %. Jäsen
luettelostamme löytyy lähes sata eri ammattinim ikettä ja  selvästi yleisin on
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Pamaus-seura vastaanotti juhlapäivänään lukuisia onnitteluja, kuvissa tervehdystä esittä
mässä professori Otto-1. M eurman (yläkuva) ja  varatuomari Simo Kärävä (alakuva).
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Satavuotisjuhlan tunnelmia: ’johtokunnan pöytä”.
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toimitusjohtaja. Nimikkeiden mukaan on jäsenistä noin 70 % teollisuuden 
tai liike-elämän aloilta. Jäsenkuntaam m e kuuluu kymmenittäin yhteiskun
nan arvostettuja vaikuttajia, esimerkiksi professoreja, pääjohtajia ja  16:n 
eri arvonimen neuvoksia. Ilahduttavaa on jäsenten uskollisuus pysyä 
mukana Seuran toiminnassa. Mielestäni ansaitsee tulla mainituksi, että 
nykyisissä jäsenissämme on kuusi sellaista, joiden nim et löytyvät jo  vuo
den 1943 lopussa tehdystä jäsenluettelosta. He ovat hovioikeudenneuvos 
Erkki Hämäläinen, ekonomi Kauko Kovasin, toimitusjohtaja Martti Leski
nen, liikenneneuvos Matti Ruponen, tohtori Yijö Talvitie ja  pankinjohtaja 
Erik Witting.

Viimeisten kymm enen vuoden aikana Seura on kokoontunut säännölli
sesti kahdeksan kertaa vuodessa ja  läsnäolleiden m äärä on jatkunut run
saana. Kokoontumisista on ollut esitelmäkokouksia 68 ja retkeilyjä 12. Esi
telmistä on 30 eli lähes puolet koskenut jotakin talouselämän aihetta. Huo
miota ovat myös saaneet historia, yhteiskunnalliset kysymykset ja  sotilas- 
asiat. Ainakin 1 7 esitystä on tavalla tai toisella suoranaisesti liittynyt Kar
jalaan tai karjalaisuuteen. Seuran muusta toiminnasta on syytä mainita 
Ju h o ja  Maria Lallukan hautamuistomerkin siirrättäminen Viipurista Lap
peenrantaan.

Seuran hallintoa voitaneen luonnehtia toteamalla, että hallitus on ollut 
vankka, sillä johtokunnassa on kymmenvuotiskauden aikana tapahtunut 
suhteellisen vähän muutoksia. Puheenjohtaja on vaihtunut kahdesti, sillä 
tehtävässä ovat edelläni toimineet johtaja Reino Jokilehto ja  teollisuusneu
vos Pehr Sommar, kunniapuheenjohtajamme. Varapuheenjohtajina ovat 
toimineet aluksi kauppatieteiden kandidaatti Kalevi Tilli ja vuodesta 1982 
pankinjohtaja Risto Piepponen. Johtokunnan muista seitsemästä jäsenestä 
neljä on ollut tehtävässä koko kymmenvuotiskauden ja kaksi kahdeksan 
vuoden ajan. Ylivoimainen saavutus lajissaan on äskettäin Seuran kunnia
jäseneksi kutsutun ekonomi Kauko Kovasimen toiminta johtokunnan eri 
tehtävissä yhtäjaksoisesti kokonaista 35 vuotta.

Seuran talous on vakaalla kannalla. Vaikka vuodenvaihteen tarkat luvut 
eivät vielä ole käytettävissä, voitaneen todeta, että kymmenvuotiskauden 
aikana on Seuran oma omaisuus kasvanut noin 3,5 kertaiseksi ja sen hal
linnassa olevien rahastojen omaisuus noin 4,5 kertaiseksi. Erinomaiseen 
tulokseen on vaikuttanut, paitsi taitava omaisuudenhoito, osaltaan myös 
se, että Seura on jakanut apurahoja ja  stipendejä tai tukea muihin tarkoi
tuksiin kuin Viipurin pienoismallia varten varsin pidättyvästi ja  että toisaal
ta Seura on saanut myös joitakin lahjoituksia.

Mutta etsittäessä syytä siihen, että Seura on kotikaupungin Viipurin 
menetyksestä huolim atta jo  vuosikymmenet pystynyt säilyttämään elinvoi
maisuutensa, täytyy toki löytyä muutakin kuin jo  mainitut säännöllinen
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Pamauksen jäsenistöä 100-vuotispäivän kunniakäynniltä Hietaniemen hautausmaalla.

kokoontum inen ja  suhteellisen hyvä talous. Sen voiman, joka on pitänyt 
Pamaus-seuran elävänä ja  uudistumiskykyisenä yhteisönä, on täytynyt 
kumm uta hyvin runsaista lähteistä. Näin varmaan onkin tapahtunut. Tuon 
voiman lähteinä, niin uskon, ovat olleet ne Seuran jäsenet, jotka, kunnioi
tetun edeltäjäni kaupunginjohtaja Arno Tuum an ilmausta lainatakseni,

antavat sydämissään Kaijalaa”. Rakkaus entiseen kotiseutuun, viipuri- 
laispennteiden arvostam inen ja  halu tukea henkisen ja  aineellisen karjalais- 
kulttuurin säilymistä ovat yhdistäneet Seuran jäseniä niin voimakkaasti, 
etteivät pakolaisuuden vuosikymmenet ole pystyneet Seuran elinvoimaa 
ehdyttämään.

Kun sitten Seuran satavuotisjuhlan korkeudesta tähystetään edessä ole
vaa tietä, joudutaan toteam aan, ettei näkymä ole lainkaan selkeä. Oman 
m aam m e ja  koko maailman tilanteessa ovat juuri nyt suuren murroksen 
merkit ja  siis liikkeellä paljon voimia, joiden vaikutus ei ole lainkaan arvi
oitavissa. Totuttu turvallisuutemme ja  todella korkea elintasomme eivät 
ehkä olekaan niin varmalla pohjalla kuin olemme kuvitelleet. Nämä yleiset 
epävarmuustekijät on kuitenkin tämän yhteydessä sivuutettava ja  vain tyy
dyttävä pohtim aan Seuran tulevaisuutta vakaissa oloissa.

Alkuaan Seuran perustamisvaiheessa tavoiteltu ja  Viipurissa saavutettu 
välittömän vaikuttajan asema ei Helsingin olosuhteissa edelleenkään ole
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mahdollinen. Jokainen päivä lisää hieman ajallista etäisyyttä Seuran Viipu
rin kauteen ja  m urtaa hivenen ankarien olosuhteiden takom aa jäsenten 
kohtalonyhteyttä, kun ne ikäryhmät, jotka ovat itse eläneet Viipurissa tai 
muualla Karjalassa, kokeneet kotiseudun riistämisen ja  evakkokansan koh 
talot sekä raivanneet itselleen sijat nyky-Suomen maaperällä, vähitellen 
poistuvat Seuran riveistä. Näyttääkin siltä, että täm än väistämättömän 
muutoksen aika pakottaa meidät perin pohjin selvittämään, miten voimme 
Seuran parhaat perinteet säilyttäen elvyttää, kehittää ja  uudistaa sen ta r
koitusperiä ja  toimintamuotoja.

Käsitykseni m ukaan nykyiset tärkeimm ät toimintamuodot, kuukausiko
koukset esitelmineen sekä teknillisen ja  kaupallisen alan opiskelun tukemi
nen, tulevat edelleen säilyttämään keskeiset asemansa. Esitelmiemme taso, 
josta johtokunta on saanut tietoonsa varsin myönteisiä kannanottoja, on 
edelleen pyrittävä pitäm ään korkeana. Viime keväänä, virolaisen kansan
edustajan Tiit Maden ollessa esitelmänpitäjänä, kokeilimme kokouksen 
järjestämistä yleisöesitelmänä, ja  tilaisuus oli niin omiistunut, että voimme 
samanlaiseen järjestelyyn uskaltautua toistekin, kun esitelmän aihe on ylei
sesti kiinnostava. Teknillisen ja  kaupallisen alan opintojen taloudellista 
tukemista voidaan nykyisestään runsaasti lisätä ja  kehittää, mihin Seuralla 
on sen hoidettavina olevien 12:n rahaston tuottojen turvin hyvät m ahdol
lisuudet. Saattaapa Seura saada hoitoonsa vielä uusiakin rahastoja, kun 
meillä on esitettävänä kiistaton näyttö taitavasta omaisuuden hoidosta ja  
kartuttamisesta. Nuorten opiskelijain peruskoulutuksen lisäksi saattaa tule
vaisuudessa olla tarvetta huomattavassa määrin tukea alan työikäisten ja t
ko- ja  täydennyskoulutusta sekä teknillistä ja kaupallista tutkimustyötä ja 
julkaisutoimintaa. Varmaan olisi myös syytä pyrkiä vahvistamaan liike- ja  
ammattimoraalia, sillä materialistinen aikamme pyrkii siittämään ahneut
ta, itsekkyyttä ja  korruptiota.

Pamaus-seura on perinteisesti nähnyt tehtäväkseen myös karjalaisen 
kulttuurin tukemisen, vaikkei nykyisissä säännöissämme olekaan siitä mai
nintaa. Selvimmin se viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden aikana on 
tullut esiin viipurilaisaiheisten tai muutoin karjalaishenkisten esitelmien 
pysymisessä merkittävänä osana kokousohjelmia sekä Viipurin pienois- 
mallihankkeen toistuvana avustamisena. Uskon voivani vakuuttaa, etteivät 
Karjala ja  karjalaisuus ainakaan näillä näkymin tule unohtum aan. Raskas 
ja  rakas Karjalan kysymys on yhä olemassa, yhä avoimena kuin haava. Me 
muistamme sen ja  muistutam m e siitä sekä uskomme ja  toivomme ajan 
joskus kypsyvän kansaamme kohdanneen vääryyden korjautumiseen. Oi
keudenmukaisuuden, jonka merkitystä on korostettu niin Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjassa kuin monissa muissakin kansainvälisen oikeu
den lähteissä, voimme kaikesta tapahtumassa olevastakin huolim atta toi-
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-  M aljan nosto seuran satavuotisjuhlassa.

voa saavan entistä enem m än sijaa kansojen välisissä suhteissa. Meidän 
tulee mahdollisuuksiemme ja  voimavarojemme mukaan tukea karjalaista 
kulttuurityötä. Erityisesti opiskelua ja  tutkimustyötä tuettaessa on perustel
tua suunnata entistä enem m än tuen painopiste niihin opetus- ja  tutkimus
yksikköihin, jotka toimivat nykyisen Etelä-Karjalan ja  Kymenlaakson alueil
la, sillä uskon näiden alueiden olevan keskeisessä asemassa tulevaisuuden 
karjalaisessa kulttuurityössä. Ja  kun kahden vuoden kuluttua on aika viet
tää Viipurin ylvään linnan 700-vuotisjuhlaa, toivon vanhan kunnon Pa
maus-seuran osallistuvan näyttävästi Helsingissä järjestettäviin juhlalli
suuksiin yhteistoiminnassa muiden viipurilaisjärjestöjen kanssa. Ehkäpä 
mekin voimme tuntea, niin kuin kauppias Airaksisen todistuksen mukaan 
Seuran perustajat sata vuotta sitten, tarttuvam m e ”nyt rauhan ja valistuk
sen aikakautena niihin aseisiin —  , joilla valistuksen ja  yhteiskunnallisen 
kehityksen hyväksi taistellaan”, ja  näin toimivamme myös Karjalan ja  kar
jalaisuuden hyväksi. Tärkeintä on, että yhä "kannam m e sydämissämme 
Karjalaa” .

Hyvät ystävät!

Tervetuloa juhlaam m e ja  malja satavuotiaan menestykseksi!
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Matti Lakio

Viipurin talouselämä 1840-1944

Kirjoitus on alunperin ilm estynyt kahdessa osassa teoksissa:
-  Viipurin Kaupungin Historia osa IV:2, Vuodet 1840-1917, luku "Talouseläm ä”, s. 363-421. Vuo

det 1840-1900 kirjoittanut J.W. Ruuth ja uudistanut Matti Lakio, vuodet 1900-1917 kirjoittanut Matti 
Lakio. Julkaisija Torkkelin Säätiö (nykyisin Viipurin säätiö), painettu Lappeenrannassa vuonna 1981, 
sekä

- Viipurin Kaupungin Historia osa V, Vuodet 1917-1944, luku "Talouseläm ä”, s. 151-200. Kirjoit 
tanut Matti Lakio. Julkaisija Torkkelin Säätiö, painettu Lappeenrannassa vuonna 1978.

Tekstit on otettu tähän kirjoitukseen lyhentäm ättöm inä ja  alkuperäisellä kuvituksella, m utta viit
taukset ja  lähdetiedot on jäte tty  pois. Henkilöhakem isto on koottu alkuperäisteosten hakemistoista.
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Johdannoksi
Pamaus-seura on halunnut satavuotisjulkaisussaan tuoda esiin seuran pe
rustamiseen ja toimintaan liittyviä historiallisia yhteyksiä. Viipurin ja  sen 
talouselämän kehitys 1800-luvun jälkipuoliskolla oli osaltaan taustana kau
pungin pienyrittäjien halulle perustaa oma "klubinsa” yhteistyötä ja  
yhteiskunnallista osallistumista varten. Monet seuran perustamisvaiheen 
ja  alkuvuosien keskeiset vaikuttajat olivatkin näkyvästi m ukana myös kau
pungin vilkkaassa ja  kasvavassa elinkeinoelämässä, jo ta  tekstissä kuva
taan.

1800-luvun viimeinen vuosikymmen ja  1900-luvun alkupuolisko vuo
teen 1944 saakka puolestaan oli Viipurissa sekä Pamauksen että sen jäsen
ten aktiivisen toiminnan aikaa. Pamauksen toimihenkilöiden luettelosta 
tapaam m e monia tunnettuja viipurilaisia, erityisesti elinkeinoelämässä 
uransa luoneita mutta jo  alusta asti myös muiden alojen edustajia. Useat 
heistä esiintyvät sekä täm än Viipurin talouselämää koskevan kirjoituksen 
henkilöhakemistossa että Viipurin historiateosten hakemistoissa laajem
minkin. Viipurissa syntyneen, kasvaneen ja  kukoistaneen seuran histo
rialla on kiinteä yhteys itse kaupungin ja  etenkin sen elinkeinoelämän 
historiaan.

Teksti osoittaa myös yhden syyn siihen, miksi Pamaus-seura on pysynyt 
toimivana Viipurin aikojensa jälkeenkin. Monet viipurilaisyritykset toimi
vat edelleen eri puolilla m aata ja  useiden tunnettujen viipurilaissukujen 
edustajat ovat olleet koko sotienjälkeisen ajan näkyvästi esillä elinkeinoelä
m än eri alojen tärkeissä tehtävissä. Siksi seura on pystynyt säilyttämään 
aktiivisen jäsenistön ja myös merkittävän osan jo  Viipurissa vakiintunutta 
toiminta-ajatustaan.
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1. Viipurin talouselämä 
1840-1917

1.1. Liikenne

Vesiliikenne

Viipuri on kautta aikojen ollut tärkeä satamakaupunki. Kaupankäynnin 
vilkastuminen lisäsi entisestään Viipurin merkitystä lähes koko Itä-Suomen 
ulkom aankaupan keskuksena, josta suola ja  m uut sisämaassa tarvittavat 
tuotteet lastattiin laivoista kuljetettaviksi maitse ja  vesitse eri puolille Itä- 
Suomea. Vientituotteista tärkein oli jo  pitkään ollut puutavara. Myös m at
kustajaliikenteessä Viipurilla oli tärkeä asema.

Kaupungin kauppalaivastoon 1840-luvun loppupuolella kuului 12 suu
rem paa laivaa, jotka välittivät etäisempää ulkomaanliikennettä, sekä näi
den lisäksi yhtä m onta ainoastaan Itämerellä purjehtimiseen tarkoitettua

Trängsund - (Juras

Uuraan satamaa.
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alusta. Lisäksi oli lukuisa joukko pikkualuksia kaupungin ja Uuraan välistä 
liikennettä hoitamassa.

Näihin aikoihin rakennettiin myös ensimmäiset höyrylaivat. Ensimmäi
nen Viipurin höyrylaiva oli J.F. Hackmanin höyryvene nimeltään Viborg, 
joka teki säännöllisiä matkoja kaupungin ja  U uraan välillä. Vuonna 1846 
rakennutti kauppahuone Hackman & Kumpp. Siikaniemen veistämöllä toi
sen, englantilaisen mallin mukaan tehdyn höyry veneen, jossa oli 30 hv 
höyrykone. Täm ä uusi höyrylaiva oli aiottu Viipurin ja  Helsingin välistä 
liikennettä varten.

Uuraan satamassa kävi joka vuosi noin 300 laivaa ja  siellä poikkesivat 
kaikki suuret rannikkohöyrylaivat, mm. höyrylaiva Helsingfors, joka vuo
desta 1839 alkaen välitti liikennettä Helsingin ja  Pietarin välillä. Viipuri oli 
kohonnut koko m aam m e vilkasliikenteisimpien satamien joukkoon. Heti 
kun Uuraan salmi keväisin oli vapautunut jäistä, tavallisimmin toukokuun 
alkupäivinä, alkoi satamassa vilkas elämä. Laiva toisensa perästä laski las
teja sataman laiturille ja  Viborg-laiva hinasi m onta kertaa päivässä lotjia ja 
tavara-aluksia pitkissä jonoissa kaupungin satam asta Uuraaseen. Koska 
täm ä tapa välittää liikennettä kaupungin ja  Uuraan välillä kuitenkin tuli 
viipurilaisille kauppiaille varsin kalliiksi, alettiin suunnitella Viipurin ja 
Uuraan välisen laivaväylän saattamista käyttökelpoiseksi suurillekin lai
voille. Samoin esitettiin v. 1853, että satam a saisi om an satamakonttorinsa, 
satamamestarinsa ja  satamajärjestyksen sekä ajanmukaiset nostokoneet ja 
vaa’an. Suuremmat laivat joutuivat jääm ään Uuraaseen jo  1830-luvulla. 
Silloin herätettiinkin ajatus väylän ruoppaamisesta. Sitä varten oli jo  tehty 
piirustukset ja  kustannusarvio, m utta työ oli jäänyt tekemättä varojen 
puutteessa.

Ruoppaushanke tuli jälleen esille v. 1852 Viipurin maistraatissa. Työstä 
tehtiin uusi kustannusarvio ja  uudet piirustukset, joiden mukaan työ tulisi 
toteutetuksi pienemmin kustannuksin kuin aikaisemmin. Senaatti oli pyy
tänyt läänin kuvernööriä hankkimaan porvariston lausunnon asiasta.

Laivaväylään liittyi myös Viipuriin tulevien laivojen painolastina ollei
den kivien poisheittäminen. Viipurin maistraatti päätti kaupungin vanhim
pien esityksestä kieltää painolastin pudottam isen muualle kuin sitä varten 
sovittuihin paikkoihin. Asiasta ilmoitettiin kaikille satam an luotseille ja  rik
komuksesta m äärättiin 30 hopearuplan sakko.

Säännöllinen laivaliikenne Viipurissa alkoi heti jäiden lähdettyä. Höyry
laivat "Helsingfors” ja  ”U nionen” pitivät yllä liikennettä Helsingin ja Pie
tarin välillä. Edellinen alus tuli Viipuriin joka tiistai Helsingistä ja  jälkim
mäinen kuusi kertaa kuukaudessa Helsingistä tai Pietarista. Matkustajille 
laivat tarjosivat edullisen ja  mukavan matkan. Kallein matka Viipurin ja 
Helsingin välillä kesällä 1845 oli 6 ja  halvin 3 hopearuplaa, sekä Viipurin ja
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Pietarin välillä kallein matka 5 ja  halvin 2 hopearuplaa. Hevosen vetämissä 
postivaunuissa matkan hinta olisi tullut yli kaksinkertaiseksi. Samana kesä
nä piti myös höyrylaiva ”Moskovan” ryhtyä kulkemaan Viipurin ja  Pieta
rin väliä, mutta alus ei tullutkaan Venäjältä.

Palveltuaan vuosia Viipurin ja  Uuraan välistä liikennettä höyryalus 
Viborg myytiin 1850-luvun puolivälissä. Tällöin ei satamassa ollut sellaista 
alusta, joka olisi vetänyt täyteen lastattuja proomuja, vaan ne täytyi sou
tamalla ja  purjeitten avulla saada satamasta Uuraaseen. Lastaustyöt joutui
vat joskus pitkään olemaan pysähdyksissä, kun tuulet olivat epäsuotuisia. 
Juhannuksena 1856 asiaan tuli korjaus, kun kaupunkiin saatiin Englannista 
ostettua 24 000 ruplan hintainen höyryalus Dautless. Nimenmuutoksen 
jälkeen se ryhtyi Sampo-nimisenä hoitam aan liikennettä ja  proom ujen 
hinauksia kaupungin satamasta Uuraaseen.

Laivaliikenteen kehittymisestä huolimatta meri oli aina yllätyksellinen ja 
sekoitti suunnitelmia. Vuonna 1857 lehdet kertoivat, että Uuraaseen jäätyi 
aikaisen talven johdosta 16 puutavaralastissa ollutta alusta, jotka eivät 
päässeet merelle. Kaupunkiin päin tulossa olleet neljä ulkomaalaista kap- 
paletavaralastissa ollutta laivaa joutuivat jääm ään niin ikään talveksi 
Uuraaseen. Samoin Pietarista Viipuriin tulossa olleet 50 jauhoilla lastattua 
laivaa eivät päässeet perille. Osa jäi Pietariin, osa Kronstadtiin ja  osa Koi
vistolle. Jauhot täytyi kuljettaa perille maanteitse. Seuraavana keväänä 
meri oli ollut jo  kuukauden jäistä vapaana, ja  Kuopiossa vallitsi silti suuri 
suolan puute, koska kaksi Viipuriin matkalla ollutta suolalaivaa oli joutu-

Mhipun. —  Wiborg.
Satama. Mamnen.

Eteläsatama ja  pakkahuone.
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W i b o r f t  - W i i p u r i

Satamaa.

nut haaksirikkoon. Kesti aikaa, ennen kuin uudet lastit saatiin toimitetuksi 
tilaajille.

Joskus tuuli ajoi jäät Uuraan satam an edustalle sellaiseksi ahtojäävyö- 
hykkeeksi, etteivät alukset päässeet sen läpi vaan joutuivat odottam aan 
tuulen kääntymistä ja  väylän avautumista. Toukokuussa 1863 pitkäaikai
nen länsituuli oli ahtanut jäävallin, jonka arveltiin ulottuvan meren poh
jaan saakka m uutam an kymm enen virstan matkalta. Jäävyöhykkeen m o
lemmille puolille kerääntyi kymmeniä aluksia odottam aan ja  vasta 14.5. 
jäät olivat kulkeutuneet sen verran sivuun, että alukset pääsivät liikkeel
le.

Satamat

Uuraan ulkosatama sijaitsi noin 12 km kaupungista. Laituritilaa oli noin 
4 400 m ja veden syvyys laiturin vieressä 2.5-7 m 1910-luvulla. Aikomuk
sena oli syventää se kauttaaltaan 6-7 m syväksi. Laivaväylä mereltä U uraa
seen oli 5.5 metriä syvä ja  ulkoredin syvyys 7 m. Satama-alueeseen kuului 
Uuraansalmen lisäksi useita kaupungin omistamia tai sille vuokrattuja saa
ria sekä muutamia yksityisten omistamia alueita. Pääasiallisesti Uuras oli 
puutavaran vientisatama, jo ten  siellä oli suuria lastauspaikkoja.

Itse kaupungissa oli kaksi satamaa. Eteläsatamassa laiturin pituus oli 
ennen maamme itsenäistymistä 1 032 m, josta rannikkolaivoja varten oli 
126 m ja  suurempia aluksia varten 906 m. Kun satamassa olleet vallit
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ostettiin Venäjän valtiolta 1.6 milj. markalla v. 1912, kaupunki ryhtyi suu
riin rakennustöihin uutta satam aa varten. Uutta laituria alettiin rakentaa 
heti. Veden syvyys vanhan laiturin vieressä oli 4.5 m ja  uuden laiturin 
luona 7 m. Laivaväylä Uuraasta kaupunkiin oli 4.5 m syvä, m utta aikomus 
oli ruopata se 6-7 m:n syvyiseksi. Eteläsatama oli kaupungin tärkein tuon
tisatama.

Kaupungin toinen satama, Pohjoissatama, ulottui Turunsillalta Salakka- 
lahden pohjukkaan asti. Turunsillassa oli valtion omistama kääntösilta. 
Pohjoissatamaan kuului rantalaitureiden lisäksi Revonhännän ja Kirkko- 
saaren pistolaiturit. Laitureiden yhteispituus oli 2 332 m ja  vedensyvyys 
noin 3.5 m. Pohjoissatamaa käytti hyväkseen etupäässä Saimaan kanavalta 
tuleva liikenne. Kaupungin m olem m at satam at olivat satam aradan välityk
sellä rautatieliikenteen yhteydessä.

Saimaan kanava

Saimaan vesistön yhdistämistä kanavalla Suomenlahteen oli ryhdytty 
vakavasti puuhaam aan 1600-ja  1700-luvulla tehtyjen suunnitelmien jä l
keen uudelleen v. 1812, kun Viipurin lääni yhdistettiin muun Suomen 
yhteyteen. Kysymys oli m uodostunut elinkeinoelämälle tärkeäksi. Savon ja 
Karjalan luonnonrikkaudet ja  tuotteet saataisiin kanavaa pitkin helposti 
markkinoille ilman hankalaa m aam atkaa Lappeenrannan ja  Viipurin välil
lä.

Viipurin johtavat liike-elämän edustajat jättivät v. 1833 kanava-asiassa 
kirjelmän läänin maaherralle Carl August Ramsaylle, joka edelleen esitti 
asian Suomen kenraalikuvernöörille, ruhtinas A. Mensikoville osoittamas
saan kirjeessä. Hän piti Saimaan kanavaa välttäm ättöm änä Itä-Suomelle, 
joka oli läheisessä kosketuksessa keisarikunnan kanssa. Kului kuitenkin 
vielä kym m enen vuotta, ennen kuin kanava-asiassa päästiin eteenpäin. 
Saimaan kanavan perusteellinen suunnitelma valmistui lopullisena v. 
1843.

Työt kanavalla alkoivat toukokuussa 1845, kun metsää ryhdyttiin kaa
tamaan kanavalinjalta, m utta varsinaisten rakennustöiden alkamispäivänä 
pidetään 16. kesäkuuta. Rakennustyö oli varsin mittava. Kahden vuoden 
kuluttua töiden alkamisesta työmailla oli jo  2 000 miestä ja  kuusi vuotta 
ennen valmistumista 5 000-6 000 miestä. Vuonna 1855 oli Pällillä työssä 
300 miestä, Rättijärvellä 300 ja  Juustilassa 300 vankia. Vankityövoimaa 
käytettiin raskaimmissa töissä.

Jo tta Saimaan kanava olisi saatu avatuksi liikenteelle keisari Aleksanteri 
II:n kruunajaispäivänä, täytyi töiden jouduttamiseksi aivan loppuvaiheissa
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käyttää myös sotaväen apua. Kanava avattiin suunnitelmien mukaisesti 
7.9.1856. Se valmistui oloihin nähden sangen nopeasti. Kanavan pituus 
Saimaalta Viipurin Linnansalmen kääntösillalle oli kaikkiaan 58.15 km, 
josta kaivettua kanavaa oli 42 km. Viipurista lähdettäessä ensimmäinen 
sulku oli Juustilassa.

Kanavan luoma yhteys m ereen synnytti ja  vakiinnutti liikenteeseen eri
koiset alustyypit, tervahöyryn ja  Saimaan proom un. Tervahöyry oli Sai
maan rahtialus, jossa koneisto ja  hyttirakennelm a oli sijoitettu aluksen 
peräosaan. Tervahöyryjen lukum äärää lisäävänä tekijänä oli Pietarin suu
resti kasvaneet halkomarkkinat. Kuivia halkoja tavallisen kokoinen terva- 
höyry saattoi lastata jopa 600 pm 3. Toisena päätehtävänä tervahöyryillä 
oli puutavaran ja yleensä metsäteollisuuden tuotteiden rahtaus Saimaan 
vesistöalueelta Suomenlahdelle, lähinnä Viipuriin ja  Uuraaseen, joissa lasti 
pyrittiin siirtämään suoraan merialuksiin.

Tervahöyry oli käyttökelpoinen muuhunkin kuin puutavarankuljetuk- 
seen. Tervahöyryjen alkuaikoina ei yksikään rautatie ulottunut Saimaan 
vesistöalueelle, joten laivakuljetuksen osalle tuli huom attava m äärä yleises
tä tavaraliikenteestä.

Kanavan taloudellisen merkityksen lisäksi sen arveltiin kohottavan Itä- 
Suomen asukkaiden henkistä tilaaja kulttuuria. Kanavan avajaisten jälkeen 
sanomalehti Sanan-Lennätin kirjoitti: ”Täm ä kanava aukasi Suomen itä
osalle tien muille maille, se viepi Suomalaisia muiden sivistyneiden kanso
jen parveen ja  antaa sillä tawoin meidän oppia, w aurastua ja  hengellisesti 
sivistyä muiden kansojen kerällä. Ei löydy välikappaletta, jotka kansaa 
alkuperäisestä raakuudesta hengelliseen sekä ruumiilliseen sivistykseen 
niin heti koroittaisivat, kuin hywät, nopeat ja  etuisat kulkutiet. Tiet ovat 
maassa kuin suonet ruumiissa; teitä myöten wirtailee kansan oikea elämä, 
kansakunnan vveri ja  woima. Pitkin kulkuteitä juoksee itse-tunteminen kan
salle . . . ”

Saimaan kanavan ensimmäisinä vuosikymmeninä sen läpi kulki vuosit
tain 2 000-3 000 alusta, 1890-luvulla yli 5 000 a lu sta ja  vuosisadan vaih
teessa jo  yli 6 000 alusta. Kanavan merkitys kasvoi siitä huolimatta, että 
myöhemmin rakennettiin rautateitä kanavan vaikutusalueelle. Kanavan oli 
laskettu säännöllisissä oloissa kykenevän suoriutum aan noin 7 000 laivasta 
vuodessa. Kuitenkin jouduttiin laivamäärältään vilkkaimpina vuosina, 
1913 ja  1916, selvittämään sen kautta jopa yli 13 000 alusta. Tästä aiheutui 
ruuhkaantumisia sulkujen vaiheille, pitkiä odotuksia ja  kustannuksia liiken
nöitsijöille.
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Saimaan kanavan liikenne v. 1855-1910

Vuosi alusten luku 100 rek. tonnia
1855 193 13
1856 326 22
1857 3 089 244
1858 1 628 130
1859 2 112 168
1860 2 524 198
1861 2 397 191
1862 2 494 196
1863 3 027 239
1864 2 814 219
1865 3 239 252
1866 2 709 214
1867 2 195 169
1868 2 712 208
1869 2 927 229
1870 2 782 218
1871 2 697 213
1872 3 124 244
1873 3 127 247
1874 3 370 266
1875 3 150 247
1880 3 191 249
1890 3 668 290
1900 5 878 461
1910 9 140 801

Talouselämän vaihtelut näkyivät laivojen kulusta ja  kanavatuloista. 
Vuonna 1857 alkoi pula-aika ja kymmenen vuotta myöhemmin toinen. 
Peruspiirteenä oli kuitenkin kanavatulojen jatkuva kasvu. Kanava tuotti 
jatkuvasti voittoa ja  23 vuodessa se oli maksanut itsensä kokonaan. Täm än 
jälkeen kanavamaksuja voitiin alentaa, jo ten laivaliikenne tuli entistä edul
lisemmaksi muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Myös kansantaloudelli
sesti Saimaan kanava osoittautui kannattavaksi ratkaisuksi heti alusta al
kaen.

Saimaan kanavan vaikutus alkoi pian tuntua voimakkaana Viipurin ja  
koko Itä-Suomen aineellisena ja  henkisenä edistäjänä. Vähitellen m uodos
tui vesiteiden varaan rakentuva laaja Saimaan talousalue, jonka yhdyssi
teenä ulkomaille oli Viipurin kaupunki. Kanavasta muodostui nopeasti
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alueen puutavaran  pääasiallinen vientitie, jonka  kuljetusm äärät kasvoivat 
jatkuvasti. Vajaassa kym m enessä vuodessa sahatavaran  vienti Itä-Suomes
ta kolm inkertaistui ja  V iipurin kauppalaivasto enem m än  kuin kym m enker
taistui. Sahatavaran vientisatam ista oli Viipuri tärkein vuoteen 1881 saak
ka, jolloin Kotka valtasi kärkitilan itselleen.

Kanavan avaam inen ei ollut pelkästään viipurilaisten kauppiaiden toive, 
vaan Pohjois-Karjalan ja  Savon kauppiaat aloittivat om illa laivoillaan suo
rat liikenneyhteydet Pietariin, T allinnaan ja  m uihin  Itäm eren  kaupunkei
hin. Kilpailu uusista m arkkinoista oli kova V iipurin ja  sisäm aan kauppiai
den välillä.

Saimaan kanavan valm istum inen vilkastutti suuresti V iipurin laivaliiken
nettä. M onet viipurilaiset liikem iehet pyrkivät hyö tym ään  kanavan kautta 
avautuvista uusista kuljetusm ahdollisuuksista ja  hankkivat uusia aluksia. 
Syksyllä 1856 aloitti liikennöim isen Pietarin V iipu rin -H elsing in -L yypek in  
linjalla uusi alus ”M ercator” . Alus oli Englannista ostettu  196 jalkaa pitkä 
ja  varustettu  200 hv:n höyrykoneella. Tilaa laivassa oli 60 m atkustajalle. 
Erityisesti pantiin  m erkille aluksen nopeus. Se kulki Viipurista 34 pen in 
kulm an m atkan Helsinkiin 16 tunnissa.

Turistiliikenteelle ja  m atkustajaliikenteelle Saim aan kanavalla oli h u o 
m attava vaikutus. Karjalan rad an  valm istum iseen saakka kanava m erkitsi 
nopein ta  m atkustusyhteyttä  Viipurista Im atralle ja  p itkään m yöhem m in
kin säilyi m atkustusreitti V iipuri-R ättijärv i-Im atra  suosittuna laivam atka
na niin viipurilaisille kuin m uillekin matkailijoille. Erityisesti venäläiset 
m atkailijat pitivät Im atraa  kanavam atkan päätepisteenä.

Viipurilaisten laivaliikenteen harjo ittam inen  suuntautui osaksi Saim aan 
kanavalle ja  edelleen Savonlinnaan, Kuopioon ja  Joensuuhun  asti. Ensim 
m äisiä Viipurin laivayrityksiä tukivat suuret kauppahuoneet H ackm an 8c 
Co, Paul W ahl 8c Co, Rosenius 8c Seseman, C louberg 8c Co, Tichanoffin 
pojat ja  Sergejeff. Viipurilaiset asettivat h inattavan m atkustajalaiva V e l la 
m o n ” linjalle K uopio-V iipuri kesällä 1858. V ellam on rakennutta ja  ja  p ää 
rahoittaja oli H ackm an 8c Co, jonka  om istam at hinaajat Ahti ja  Ilm arinen 
vetivät alusta Saimaalla. Taipaleeseen asti sitä hinasi Ilm arinen ja  siitä 
edelleen Ahti. T äm ä kokeilu kesti vain pari kesää, jonka jälkeen  alus m uu
tettiin rahtilaivaksi.

Paikallisliikennettä ja  hinausliikennettä Saim aan kanavassa hoitam aan 
perustettiin  Viipurin H öyryvene Oy v. 1872. Perustajina olivat V iipurin 
liikemiehet, kuten Sergejeff, Hoving, H ackm an ja  Paul W ahl. Yhtym ä oli 
pohjana Saim aan kanavan hinaustoim innalle, joka m yöhem m in laajeni 
suuresti. Saim aan kanavan hinaushöyryveneosakeyhtiö  aloitti to im intansa 
v. 1892. Alussa hevoset olivat h inanneet laivoja kanavassa. Lisäksi viipuri
laisilla kauppahuoneilla oli Saimaalla useita hinaajia.
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Vesiliikenne tarjosi runsaasti työpaikkoja kaupunkilaisille lähes koko 
vuodeksi sydäntalvea lukuunottam atta. Laivojen kunnostus ennen purjeh
duskautta ja  sen jälkeen pidensi työssäoloaikaa. Yleensä työsopimukset 
laivojen miehistön kanssa tehtiin purjehduskaudeksi kerrallaan. Esimerkki
nä tehdystä kirjallisesta sopimuksesta, jossa yksityiskohtaisesti selvitetään 
aluksen kapteenin ja miehistön oikeudet ja  velvollisuudet, on mainittava 
kauppahuone Tichanoffin poikien ja  kauppahuone Hackman & Co:n teke
mät sopimukset aluksen miehistöksi purjehduskauden ajaksi vuonna 
1858.

Tammikuussa 1858 tekivät Matti ja  Antti Martikka, Antti Saarnio ja  
Johan Karhu Viipurissa sopimuksen kauppahuone Tichanoffin poikien 
kanssa, jonka mukaan he toimivat seuraavan purjehduskauden ajan Ticha
noffin aluksessa no 1, jonka nimi oli Räihä. Sopimukseen kuului aluksen 
kunnostam inen keväällä kuntoon Lauritsalassa, jossa laiva oli talven ja 
järvien jäiden sulettua välittömästi lähteä puutavaran kuljetukseen.

Laiva haki puutavaraa tavallisesti Joensuusta, Enonkoskelta, Säynätkos- 
kelta, Kilpisahalta ja  Lauritsalasta ja  toi ne Uuraaseen. Aluksen kapteenin 
palkka määräytyi sopimuksen mukaan siten, että Joensuusta tuodusta las
tista sai 3 hopeakopeekkaa, Enonkoskelta 2.5 hopeakopeekkaa ja  Lauritsa
lasta tuodusta lastista 2 hopeakopeekkaa jokaiselta redusoidulta tokilta. 
Miehistö sai 12 hopearuplaa kuukaudessa.

Sopimuksen mukaan aluksen kapteeni oli velvollinen ottam aan eri kor
vausta vastaan myös paluulastia Lauritsalasta tai muista matkareitin var
rella olevista satamista. Syksyllä purjehduskauden päättyessä laiva tuli vie
dä omistajan ilmoittamaan satam aan ja kunnostaa talviteloille, minkä jäl
keen sopimus päättyi.

Kaikilla suurilla kauppahuoneilla oli omia laivoja, joilla hoidettiin sekä 
vienti- että tuontitavaroiden kuljetus. Kesäksi 1858 kauppahuone Hack
man & Co teki sopimuksen Valdemar-lotjansa miehistöstä jo  helmikuussa 
Viipurissa. Miehistöksi pestattiin Johan, Adam ja  Henrik Turunen ja Taa
vetti Tikka.

Työpalkka tässä sopimuksessa annettiin kuukausipalkkana, kapteenille 
7.50 hopearuplaa, perämiehelle 6.50 hopearuplaa ja  molemmille m atruu
seille 6.00 hopearuplaa kuukaudessa. Purjehduskaudeksi oli m äärätty kor
keintaan kahdeksan kuukautta.

Kuukausipalkan lisäksi sopimuksen mukaan maksettiin miehille yhtei
sesti ”Siikakoskelta Uuraaseen 8 kopeekkaa redusoidulta tokilta, Ströms- 
dahlistaja Kurikkaniemestä sama palkka; W arkaudesta eli Haapasaaresta 
ja  niiltä tienoilta Uuraaseen 6 kopeekkaa redusoidulta tokilta.” Suolasta, 
jauhoista, rukiista ja  ohrista sekä kivihiilestä oli sovittu kiinteät taksat.
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Vesiliikenneyhtiöitä

Saim aan kanavan avaam ista seurasi uusi aika Viipurin liikem aailmassa. 
U utta alkavalle ajanjaksolle olivat keskenään kilpailevien kauppahuonei
den  perustam at osakeyhtiöt. Ensim m äinen osakeyhtiö, jo h o n  Viipurin 
suurim m at kauppahuoneet yhdessä liittyvät, oli kaukoliikennettä harjo itta 
va Viipurin Höyrylaiva Oy. Yhtiö perustettiin  v. 1856 ja  se oli kanavalii- 
kenteen  käynnistym isen aiheuttam ia seurauksia Viipurin liike-elämässä. 
Yhtiön om istuksessa oli yhdistetty  rahti- ja  m atkustajalaiva W iborg. Se 
kulki reitillä V iipuri-P ietari-Tukholm a.

V iipurilaisten liikem iesten om istam ia laivoja

1859 1863 1867 1871
H ackm an 8c Co 15 24 29 31
Paul W ahl 8c Co 14 21 18 18
Rosenius 8c Seseman 13 26 41 43
T ichanoff 8c pojat 8 20 30 28
Tschusoffin leski - - - -

Abr. Peldonen 3 2 - -

Popoffin leski 1 - - -

A. Sapetoff - 5 6 5
yhteensä lästiä 3 404 6 786 7 835 8 061

Viipurilaisten kauppahuoneiden  välillä käytiin ankaraa kilpailua vesilii
kenteen kuljetusosuuksista. Kovasta kilpailusta huolim atta kauppahuoneil
la oli useita yhteisiä laivayhtiöitä, kuten Saima-yhtiö, joka perustettiin  v. 
1869. M ukana tässä olivat vesiliikennettä harjoittavat suurim m at kauppa
huoneet, H ackm an 8c Co, Paul W ahl 8c Co, Rosenius & Sesem an ja  Ticha- 
noffin pojat. Yhtiön tehtävänä oli sisävesiliikenteen kehittäm inen. Yhtiö 
toim i menestyksellisesti yli 20 vuotta ja  antoi viitteitä uusiin m ahdollisuuk
siin sisävesillä. Yhtiön to inen alus oli ”Elias L önnro t” . Saima-yhtiö lopetti 
to im intansa v. 1892.

Viipurin Laivanvarustus Oy perustettiin  v. 1891. Yhtiön takana olivat 
osittain sam at liikem iehet kuin Saima-yhtiössä: H ackm an & Co, Paul W ahl 
8c Co, E. Wolff, C louberg 8c Co, G. T örnudd  ym. Yhtiö osti vähitellen 
laivaston, jo hon  kuuluivat A inam o, Konkordia, Savotar ja  Otava. Liikenne 
alkoi hyvän alun jälkeen laantua vuosien m ittaan ja  liikem iehet päättivät 
lopettaa  to im innan v. 1910 kannattam attom ana.
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Viipurissa rekisteröidyt laivat v. 1853-1870

Vuosi lukumäärä lästiä
1853 14 1 705
1858 61 4 161
1860 64 4 827
1862 95 7 027
1865 158 11 033
1870 140 9 452

Viipurin laivaston kasvu oli nopeaa. Kun m aaherrat jatkuvasti valittivat 
laivanrakennuksen heikkoutta Viipurin seudulla ja  viittasivat vain Uuraas
sa tapahtuvaan työskentelyyn tällä alalla, oli kaupungin porvareilla pian 
keinoja pulan selvittämiseksi. Viipurilaiset olivat huom anneet, että vie
raiden laivojen varassa liikennöiminen ei ajan m ittaan ollut kannattavaa. 
Saimaan kanavan valmistumiseen saakka saattoivat vieraat alukset hyvin 
tuoda lastinsa Viipuriin ja  palata sieltä puutavaralastissa. Viipuri oli ollut 
matkan päätepiste ja  lastauspaikka.

Kanavan valmistuttua pienemmät alukset hakivat puutavaralastin Sai
maalta ja  veivät ulkomaille tai toivat esim. suolaa Espanjasta suoraan kana
van läpi Saimaalle. Viipuri jäi osittain vain läpikulkupaikaksi, eikä kaupun
gin elinkeinoelämä paljoakaan hyötynyt kaupungin läpi kulkevista laivois
ta.

Aikojen kuluessa oli osoittautunut, ettei sisämaan kaupungeille, Jo en 
suulle ja  Kuopiolle, ollut erityisesti eduksi ylläpitää omilla laivoilla liiken
nettä ulkomaitten kanssa. Ne höyryalukset, jotka 1870-ja 1880-luvulla oli
vat välittäneet liikennettä suoraan Saimaan satamien ja Lyypekin välillä, 
eivät ajan pitkään kestäneet kilpailua todella merikelpoisten laivojen kans
sa, joten niiden kulut vähitellen lakkasivat. Sisämaan kauppiaille oli lopul
takin edullisempaa lastata tavaransa uudelleen Viipurissa, joka siten sai 
takaisin osan siitä liikenteestä, minkä se välillä oli menettänyt. Täm ä m uu
tos joudutti tarvetta saada kaupungin satamaolot paremmalle kannalle ja  
poistetuiksi ne epäkohdat, jotka jo  uhkasivat ohjata osan Viipurin kaupasta 
sen kilpailijoille Helsinkiin, Kotkaan, Pietariin ja  Kronstadtiin. Täysin oival
taen, että kaupungin tuleva kehitys hyvinkin suuressa määrin riippui lii
kenneolojen parantamisesta, ei kaupungin uusi hallitus laisinkaan aliarvoi- 
nut niitä monia vaikeuksia ja  suuria kustannuksia, joita tämän tehtävän 
suorittamiseen tarvittiin. Miltei samaan aikaan se otti käsiteltäväkseen kol
me suurta kysymystä, nimittäin satam aradan rakentamisen, kulkuväylän 
ja satamien syventämisen sekä Salakkalahden perkaamisen sisäsatamaksi. 
Kaupunki sai kaikki tehtävät hyvin suoritetuksi. Lisäksi kaupunki rakennut-
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ti v. 1897 uuden ajanmukaisen pakkahuoneen, jonka lattiapinta-ala oli 
entistä yli viisi kertaa suurempi, ja  kanavamaksut saatiin alentum aan v. 
1889. Myös liikennemaksut kaupungissa järjestettiin uudelleen. Kaupunki, 
ajan vaatimukset täydellisesti ottaen huomioon oli tehnyt kaikkensa pois
taakseen ne esteet, jotka olivat vaikuttaneet Viipurin kaupan kehittymi
seen estävästi.

Viipurin käymä ulkom aankauppa 1910-luvulla ennen m aailm ansotaa 
käsitti tuonnin osalta etupäässä viljaa, jauhoja ja  ryynejä. Tuonti tapahtui 
sekä meritse että rautateitse Venäjältä. Vienti hoidettiin lähes kokonaan 
meritse. Vientitavaroina oli lähes yksinomaan puutavaroita ja  jonkin ver
ran puumassaa ja  paperia. Puutavaroiden vienti suuntautui etupäässä Eng
lantiin, Ranskaan, Saksaan, Belgiaan ja  Egyptiin.

Viimeisenä rauhanvuonna, purjehduskautena 1913 Viipurin tullikama
rissa selvitettiin 2 056 laivaa, joista oli 1 299 höyrylaivoja ja  757 purjelai
voja. Laivojen tärkeimm ät lähtöm aat Viipuriin tullessaan olivat seuraa- 
vat:

Suomi 901 laivaa Englanti 147 laivaa
Venäjä 444 ” Tanska 116
Saksa 296 Ruotsi 103

Kansallisuudeltaan Viipurissa purjehduskautena 1913 käyneet laivat oli
vat

suomalaisia höyryaluksia 579
suomalaisia purjealuksia 462
saksalaisia höyryaluksia 202
saksalaisia purjealuksia 7
norjalaisia höyryaluksia 186
norjalaisia purjealuksia 2
ruotsalaisia höyryaluksia 132
ruotsalaisia purjealuksia 69
tanskalaisia höyryaluksia 91
tanskalaisia purjealuksia 35
englantilaisia höyryaluksia 57
englantilaisia purjealuksia -
venäläisiä höyryaluksia 20
venäläisiä purjealuksia 182

Höyryalukset olivat täm än vuosisadan alkupuolella vallanneet kaukolii
kenteen purjealuksilta lähes kokonaan. Viipurissa v. 1913 käyneistä purje-
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aluksista lähes kaikki olivat suomalaisia ja  venäläisiä, jotka hoitivat lähinnä 
lyhytmatkaista rannikkoliikennettä Viipurin ja  naapurikaupunkien välil
lä.

Viipurin merimieshuoneen piirissä oli rekistöityjä aluksia v. 1916 seuraa-
vasti:

parkkilaivoja 2
kuunareita 16
kaljaaseja ja  kuutteja 177
jaaloja, lotjia, jahteja
ja  pursia 626
höyryaluksia 78

Yhteensä aluksia oli 895. Näistä kuitenkin osa oli kotoisin Viipurin 
ympäristön rannikkopitäjistä.

Rautatie

Samana vuonna kuin Saimaan kanava valmistui, oli m aan hallitus m äärän
nyt valmistelevat tutkimukset tehtäviksi Pietarin-Viipurin-Riihimäen rau
tatien osalla. Viipurin kannalta oli tarpeellista, että yhteydet Pietariin 
taloudellisessa suhteessa lähenivät toisiaan, m utta yhtä välttäm ätöntä kat
sottiin kaupungin henkiselle kehitykselle olevan, että se saisi yhdyssiteen 
Helsinkiin. Rataosa Viipurin ja  Pietarin välillä avattiin liikenteelle 
13.2.1870 ja 11.9.1870 kokonaisuudessaan.

Vanha rautatieasema.
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Asemaravintolaa v. 1915.

Rautatie vaikutti tehokkaan ruiskeen tavoin Viipurin elinkeinoelämään. 
Rautatie takasi ympärivuotisen ja nopean yhteyden Viipurista m aan kan
nalta tärkeimpiin kaupunkeihin Helsinkiin ja  Pietariin sekä m yöhem m in 
yhä laajemmalle m aam m e eri osiin. Jo  pelkkä tietoisuus siitä, että monien 
asioiden toteuttam inen mahdollistui uudella tavalla ja  monien tuotteiden 
saanti saattoi tapahtua vuodenajasta ja  säästä riippumatta, vaikutti elvyttä
västi kaupungin elämään.

Rautatie merkitsi myös kaupallisten yhteyksien uudelleen m uotoutum is
ta. Venäjän kauppa vilkastui suuresti ja  lähes puolet Viipurin vientitavara- 
kaupasta, joka käsitti voita, kynttilöitä, halkoja, kalaa ja  rautatavaraa ym., 
suuntautui Venäjälle rautateitse. Vastaavasti Venäjältä tuotiin Viipuriin 
mm. viljaa, rautatavaraa, talia ja  tupakkaa, joista 2/3 tuotiin rautateitse.

Rautatieverkoston rakentam inen aiheutti välillä vaikeuksiakin Viipurin 
elinkeinoelämälle. Kun Kuopion-Kouvolan rataosuus avattiin liikenteelle 
v. 1889 ja  Kouvola-Kotka seuraavana vuonna, aiheutti se Savon vienti-ja 
tuontitavaroiden kuljetuksen siirtymisen tapahtuvaksi Kotkan kautta. Ai
kaisemmin tavarankuljetus oli hoidettu Viipurin ja  Saimaan kanavan kaut
ta. Viipurin asema liikenteellisenä solmukohtana korostui jälleen pian, kun 
Karjalan rata Viipurista Joensuuhun valmistui v. 1894. Rataa jatkettiin 
myöhemmin vielä Lieksan ja  Nurmeksen kautta yhteyteen Savon radan 
kanssa Kontiomäellä. Karjalan rata toi liikenteellisesti Viipurin yhteyteen
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Ratapihaa Papulan sillan luona.

W iberg. Papu ia bro

koko laajan Karjalan alueen, jonka talousalueen keskuksena se oli ollut jo 
vanhastaan.

Ajan mittaan rautatiet eivät olleet ainoastaan talvisen eristyneisyyden 
murtajia, vaan ne alkoivat vähitellen valloittaa avovedenkin aikana laiva
liikenteen osuutta. Kuitenkaan rautatieliikenne ja  vesiliikenne eivät olleet 
toisiaan poissulkevia kilpailijoita, vaan toistensa täydentäjiä. Rautatielii
kenteen kehittymisestä joutui kärsimään Saimaan kanavan liikenne, mutta 
vaikutus alkoi selvänä näkyä vasta pitkällä täm än vuosisadan puolella, sillä 
kanavan suurimmat liikennemäärät olivat v. 1913 ja  1916. Rautatieliiken
ne ja meriliikenne täydensivät toinen toistaan siten, että laivalla tuotiin 
esim. suolaa ja  kahvia Viipuriin koko Karjalan tarpeiksi ja  ne vietiin edel
leen rautateitse eri puolille Itä-Suomea. Vastaavasti vientitavarat koottiin 
rautateitse eri puolilta Itä-Suomea Viipuriin, jossa tuotteet lastattiin laivoi
hin vietäväksi ulkomaille. Rautatieliikenteen tulo Viipuriin merkitsi kau
pungin satama-alueella uusia järjestelyjä, jotka tekivät mahdolliseksi entis
tä tehokkaamman lastauksen. Liikennemäärältään Viipurin rautatieasema 
oli autonomian ajan loppuvaiheessa Helsingin jälkeen toiseksi suurin 
maassamme.
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Maantiet

Viipurin m aantieyhteydet olivat jo  1840-luvulla varsin hyvät. Tärkeimmät 
m aantiet Viipurista olivat rannikkotie Ham inaan ja  Kotkaan, Lappeenran
taan, Imatralle, Käkisalmeen, Pietariin ja  Koivistolle. Vuosisadan loppu
puolella tieverkosto kehittyi tiheämmäksi ja  paremmaksi, m utta tärkeim 
mät tielinjat pysyivät entisellään.

Vasta autoliikenteen alkaminen 1900-luvun alkupuolella asetti m aanteil
le uusia vaatimuksia, joiden mukaan m aanteitä ryhdyttiin kunnosta
maan.

Teollistuminen lisäsi 1870-luvulta lähtien kuljetuksia ja  väestön sijoittu
minen perinnäisen maatalouden ohella teollisuuteen ja  palveluammattei
hin edisti matkustamista. Liikennepalvelujen kysyntä tyydytettiin 1910- 
luvulle mennessä rakentamalla mittava rautatieverkko, joka kattoi tär
keimmät keskukset Rovaniemeä myöten. Kun kaukoliikenne hoidettiin 
sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta etupäässä rautateitse ja  vesiteitse, 
maanteistä tuli Karjalan Kannaksella lähiliikenteen väyliä. Rakennetut 
uudet tiet olivat tänä aikana lyhyehköjä yhdysteitä, jotka johtivat tieltä 
toiselle tai maanteiltä rautatieasemille. Lyhyydestään huolimatta uusien 
teiden taloudellinen merkitys saattoi olla varsin huomattava.

Maantieliikenne

Hevosten vetämät linjavaunut olivat tulleet Keski-Euroopassa yleisiksi jo 
1800-luvun alkupuolella. Suomessa kehitys ei johtanut myöhemminkään 
samaan, mikä aiheutui suurimmaksi osaksi huonoista tieoloista. Sen vuoksi 
esim. postinkuljetus oli meillä hoidettava yhden hevosen vetämillä ajope
leillä. Säännöllisen liikenteen järjestämistä vilkkaasti liikennöidyille reiteil
le ajateltiin, mutta toteuttamisyritykset osoittautuivat vaikeiksi.

Varhaisimpia hevoslinjaliikenteen kokeilijoita maassamme oli pietarilai
nen liikemies William Henry Stuckey, joka v. 1837 sai kuudeksi vuodeksi 
oikeuden kuljettaa matkustajia Pietarin-V iipurin-Helsingin-Turun linjal
la.

Diligenssivaunu oli rakennettu sekä kesä- että talvikäyttöön.
Talvella vaunun alle asetettiin jalakset. Vaunun keskiosassa oli katettu 

tila neljälle matkustajalle. Etuosan ja  peräosan puolikatettuihin tiloihin 
sopi yhteensä neljä matkustajaa. Lisäksi olivat om at tilat ajomiehelle ja  
"konduktöörille”. Kun vaunussa oli lisäksi melkoiset tavaratilat, riitti sen 
vetämisessä työtä käytetyille kolmelle hevoselle. Ensimmäisestä matkasta 
tämä "Helsingfors” -niminen diligenssi selvisi suhteellisen nopeasti, koska 
415 km:n matka Pietarista Viipurin kautta Helsinkiin kesti 48 tuntia. Tark-
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koja tietoja täm än hevoslinjan menestymisestä ja  myöhemmistä vaiheista 
ei ole säilynyt, m utta diligenssi oli liikenteessä 1840-luvun vaihteessa aina
kin Viipurin-Pietarin reitillä.

Autoistuminen alkoi Suomessa jo  1800-luvun viimeisinä vuosina, mutta 
kesti vielä vuosia, ennen kuin autot olivat jokapäiväisiä näkyjä kaduilla ja 
maanteillä. Viipuri oli ensimmäisiä paikkakuntia, joissa saatiin nähdä auto. 
Kaupunkilaisilla oli ollut tilaisuus ihastella uutta kulkuvälinettä jo v. 1899. 
Tapahtum asta kertoi Viipurin Uutis-Sanomat seuraavasti: "Automobiili- 
vaunu on nähty kiitävän hyvää vauhtia kaupungin kadulla.” Automatkai
lija lienee ollut venäläinen.

Pian autoilun alkuaikana ryhdyttiin linja-autoilla kokeilemaan liiken
nöintiä, m utta vuoteen 1917 mennessä pitkäaikaisempaa linja-autoliiken
nettä ei maassamme onnistuttu aloittamaan. Uuden liikennemuodon 
uranuurtajien vaikeudet olivat mittavat. Suurimpina haittoina olivat m o
nesti autoliikenteelle huonot tiet ja käyttötarkoitukseensa sopimattom at ja  
teknisesti heikot autot.

Raitiotiet

Viipurin kaupungin raitiotieverkko valmistui v. 1913 ja  se oli jaettu kol
meen linjaan. Ensimmäinen linja johti Papulasta Turunsillalle pitkin Papu-

K I B M K f l Ä

Torkkelinkadulla raitiovaunu.
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lan-, Rautatien-, Aleksanterin-, Torkkelin-, Pohjois-, Vallin-, Katariinan- ja 
Torikatua. Torkkelinkadulla, Aleksanterinkadulla ja  Papulankadulla linjat 
olivat kaksiraiteisia. Toinen linja kulki Rautatieasemalta Kolikkoinmäelle 
pitkin Aleksanterin-, Torkkelin-, V aasan-ja Katariinankatua.

Kolmas linja johti Turunsillalta Neitsytniemen torille. Linjojen pituus oli 
yhteensä 6 163 m. Vuonna 1916 raitioteillä matkusti 3.4 milj. henkilöä. 
Raitiotiet omisti A.E.G.-yhtiö, m utta v. 1910 tehdyn sopimuksen mukaan 
ne tulivat siirtymään kaupungin omaisuudeksi.

Tiedonvälitys

Postin kuljetus hoidettiin Viipurin läänissä yleisesti vielä 1840-luvulla kes- 
tikievarikyydillä. Uusia postilinjoja perustettaessa ryhdyttiin käyttämään 
samaa tapaa kuin muualla Suomessa eli postitaloja. Varta vasten valittujen 
postitalonpoikien oli korvausta vastaan hoidettava postinkulku postitalo
jen välillä.

Viipuriin oli perustettu hovioikeus lähinnä sitä varten, että Itä-Suomen 
asukkaille tarjoutuisi mahdollisuus saada nopeasti asiansa oikeudessa käsi
tellyiksi. Tarkoituksen toteuttamiselle oli välttäm ätöntä, että myös postin
kulku Viipurin ja  sen hovioikeuspiiriin kuuluvien seutujen välillä oli nopea
ta.

Turun ja  Pietarin välillä oli kaksi kertaa viikossa kulkeva postivuoro 
1840-luvulla. Yhteyksien tarpeen kasvaessa täm ä ei enää tyydyttänyt pos
tin asiakkaita, vaan vuonna 1848 Viipurin kauppiaat jättivät Viipurin lää
nin maaherralle anomuksen, jossa he pyysivät joko Pietariin menevän 
postin lähtöpäivien muuttam ista tai sitten kokonaan uuden vuoron asetta
mista Pietarin ja  Viipurin välille. Hidas postinkulku oli viipurilaisten mie
lestä suoranaisena esteenä etenkin meri- ja  kauppakaupunkien ja  jopa 
koko maan liike-elämän tehokkaalle hoidolle. Asia oli todella koko maata 
koskeva, sillä kolmannesta linjasta oli hyötyä m aan hallitukselle sekä niille 
seuduille, joiden läpi posti kulki, Pohjanlahden rantakaupungeille ja  myös 
eräille sisämaan kaupungeille, kun oli lähetettävä Pietariin ja  sen kautta 
edelleen ulkomaille kirjeitä.

Viipurille uusi postivuoro merkitsi suurta etua, kun se v. 1848 hallitsijan 
määräyksestä perustettiin. Tällöin viipurilaiset saivat jatkuvasti tuoreita 
tietoja maailmalta ja  liikekirjeet kulkivat tarvittavalla nopeudella vastaan
ottajille.

Postivuoroissa oli jatkuvasti muutoksia parem paan ja  postinkulun kan
nalta joustavam paan suuntaan. 1850-luvun alussa tärkein Viipurin kautta 
kulkeva postilinja oli Helsinki-Ham ina-Viipuri-Pietari. Toinen postilinja 
kulki Viipurista Lappeenrantaan ja  sieltä Mikkeliin. Posti kulki tällä reitillä
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vain kerran viikossa. Viipurista Karjalaan johtava postireitti kulki Käkisal
men kautta Sortavalaan. Vuosisadan alussa posti Sortavalaan oli järjestetty 
kulkemaan kahdesti viikossa, m utta vuonna 1813 toinen vuoro oli postilä
hetysten vähäisyyden takia peruutettu. Sen jälkeen oli kuitenkin sekä viral
linen että yksityinen kirjeenvaihto huomattavasti kasvanut. Toista vuoroa 
kaivattiin kipeästi ja  vuonna 1850 uuden postivuoron perustam inen sai 
hallitsijan hyväksymisen.

Pietarin-Turun postilinjalla aikataulu oli sellainen, että länteen päin kul
keva posti lähti Viipurista tiistaisin, torstaisin ja  sunnuntaisin klo 9.00. 
Helsingissä posti oli seuraavana päivänä klo 16.00. Turussa posti oli sitä 
seuraavana päivänä klo 16.00. Viipuriin lähtevä posti aloitti Turusta kul
kunsa maanantaisin, keskiviikkoisin ja  perjantaisin klo 14.00.

Postin m äärän lisääntyessä Viipurin postikonttorin työtaakka kasvoi 
lähes ylivoimaiseksi. Asian korjaamiseksi maamme postilaitos toimi raken
tamalla ajanmukaisia postirakennuksia sekä perustamalla kaupungin pos
tikonttorin alaisia muita postitoimipaikkoja. Ensimmäiset varsinaisten pos
tikonttorien alaiset muunlaiset postitoimipaikat avattiin kaupunkien ase
mille, kun postinkuljetus rautateitse pääsi vauhtiin. Ensimmäiset sivutoi- 
mipaikat perustettiin Helsinkiin, Viipuriin ja  Turkuun. Viipuriin perustet
tiin pääpostikonttorin ja  asemalla olevan postitoimiston lisäksi postitoimis
to Uuraan lastauspaikalle.

Rannikoillamme oli 1830-luvun lopulla alkanut vilkas höyrylaivaliiken- 
ne. Postilaitos pyrki mahdollisuuksiensa mukaan käyttäm ään näitä vesitei
tä hyväkseen. Helsingin ja  Pietarin välillä liikennöivät vuonna 1845 höyry
laivat "M urtaja”, "Unionen" ja  "Helsingfors” . Ne poikkesivat kaikissa 
välillä sijaitsevissa rannikkokaupungeissa ja  täm än takia postilaitos pyrki 
saamaan näille laivoille postinkuljetusoikeuden. Pietarin postihallituksen 
vastustuksen tähden asiasta päästiin sopimukseen vasta kahden vuoden 
kuluttua. Höyrylaivat "Saima” ja  "U nionen” saivat vuonna 1847 oikeuden 
kuljettaa postia Helsingin, Viipurin ja  Pietarin välillä. Näin Viipurin posti
yhteydet tärkeimpiin keskuksiin paranivat ja  nopeutuivat kesäaikana.

Viipurin sijainti tärkeän postireitin varrella antoi hyvät edellytykset kau
pungin elinkeinoelämälle pitää yhteyttä muihin maihin. Melkoinen m äärä 
tehtäviä kertyi Viipurin postikonttorille Venäjän ja Suomen välisen posti
liikenteen selvittäjänä. Esimerkiksi vuonna 1857 Viipurista lähetettiin yli 
13 100 kirjettä Venäjälle tai sen kautta muihin maihin. Täm ä m äärä oli yli 
kymmenesosa Suomesta Venäjälle tai sen kautta muihin maihin lähetetyis
tä kirjeistä. Sen sijaan Viipurista Ruotsiin tai sen kautta muihin maihin 
lähetettiin samana vuonna ainoastaan 450 kirjettä, mikä oli vain 2 % kai
kista tätä kautta lähetetyistä kirjeistä.

Viipurin postikonttoria lähimmät postitoimipaikat v. 1869 olivat Hami-
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nan, Lappeenrannan ja  Käkisalmen postikonttorit sekä Muolaan ja  U uden
kirkon postitoimistot.

Rautateitse tapahtuvan postinkuljetuksen järjestelyn kannalta 1870-luku 
oli muodostuva tärkeäksi, koska silloin luotiin perusteet, joiden varaan 
tämä postinkuljetusmuoto pitkiksi ajoiksi jäi. Viipurin lisäksi Karjalassa 
ryhdyttiin postia kuljettamaan rautateitse enem m än, kun Viipurin-Ant- 
rean-Im atran linja luovutettiin liikenteeseen v. 1892.

Pietariin menevän postin kuljetuksen siirtyminen rautateille aiheutti sen 
muutoksen, että Viipurin postikonttori, jonka tehtävänä oli aikaisemmin 
ollut ulkomaanpostin jakelu, nyt vapautui näistä tehtävistään, koska pos
tinkuljetuksen nopeuden vuoksi oli välttäm ätöntä perustaa rautatien pää- 
tekohtaan, Pietariin, postitoimisto. Näin siksi, ettei kaikkea Viipurin kautta 
kulkevaa postia tarvitsisi seisottaa siellä vuorokautta.

Postinkulun joutuisuuden kannalta merkitsi postinkuljetuksen aloittami
nen Pietarin radalla huom attavaa edistysaskelta. Kun junien kulkuvuoroja 
kuitenkin 1870-luvulla oli suhteellisen vähän, useamm an postinkuijetus- 
vuoron järjestäm inen rautateitse päivässä ei käynyt päinsä. Sen tähden 
kysymys yöjunien järjestämisestä Helsingin-Pietarin linjalle oli ensisijaisen 
tärkeä myös postinkuljetuksen nopeuttam isen kannalta etenkin ulkomaan 
liikenteessä. Venäjän kautta muualle Eurooppaan menevä posti joutui 
odottam aan Pietarissa kokonaisen vuorokauden, ennen kuin se pääsi ja t
kamaan matkaansa. Kun yöjunien liikenteeseen ottamisesta tehtiin päätös 
senaatissa v. 1876, merkitsi se, että Viipurin postikonttorin työvoimaa oli 
lisättävä. Yöpostiliikennettä kehitettiin edelleen siten, että vuodesta 1887 
sitä kuljetettiin myös talvisin. Aluksi täm ä uusi vuoro kulki Viipurin ja 
Pietarin välillä, m utta jo  seuraavana vuonna ulotettiin Helsinkiin asti.

Viipurin postikonttori lienee ollut ensimmäinen, johon vastaanotettiin 
kirjeitä muuallakin kuin postipaikassa. Postimestari F. Jaenisch julisti 
6.7.1857, että postilaatikot on asetettu molempien esikaupunkien ruisku- 
huoneisiin seinälle.

Viipurin kauppakoululla oli varsin hyvä maine oppilaitoksena, sillä 
vuonna 1892 koulun käyneille annettiin oikeus päästä postilaitoksen alem
piin virkoihin, joihin koulusivistysmääränä oli ollut lyseon V luokan kurssi 
tai tyttökoulun kolm annen luokan kurssi. Viipurin kauppakoulun oppilail
le m yönnetyn oikeuden senaatti esitti v. 1898 annettavaksi kaikkien sellais
ten kauppaoppilaitosten oppilaille, joiden tietom äärä riitti kyseessä oleviin 
virkoihin.
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Puhelin
Viipurissa puhelinliikenne alkoi syyskuussa 1882, samana vuonna kuin 
mm. Tampereella, Vaasassa ja  Oulussa. Viipurin puhelinlaitosta oli puu
haamassa Daniel Johannes Waden, joka aluksi toimi mekaanikkona lennä- 
tinlaitoksessa, m utta samalla oli puhelintoimen uranuurtaja Suomessa. 
Oman puhelinyhdistyksen saamisen ehtona Viipurissa oli, että vähintään 
20 tilaajaa lunastaa osuuden 200 mk:n kappalehintaan. Kevään ja kesän 
aikana halukkaita kaupunkilaisia ilmoittautui niin paljon, että VVaden saa
pui Viipuriin valmistelemaan rakennustöitä. Kun syyskuussa 1882 uuden 
keskuksen kautta ryhdyttiin välittämään puheluja, osanottajien m äärä oli 
28. Kuten useimmissa kaupungeissa, oli Viipurin puhelinlaitos aluksi Wa- 
denin yksityinen yritys.

Kun puhelinlaitos oli jo  rakenteilla, kaupungin ympäristössä asuvien 
keskuudessa ilmeni halukkuutta liittyä yhdistykseen. Seuraavana vuonna 
Viipurista rakennettiin puhelinlinja lähellä Im atraa olevaan Ollila-nimi- 
seen maatilaan. Linjan pituus oli 60 km ja  se oli ilmeisesti Suomen pisin 
sillä hetkellä.

Kaukoliikenne kehittyi nopeasti, sillä jo  v. 1884 senaatti myönsi luvan 
yhdistää Viipurin ja  Helsingin puhelinverkostot toisiinsa. Yhteydet parani
vat jatkuvasti uusien linjojen avaamisen myötä.

Puhelimien lukumäärä kas voi Viipurissa nopeasti. Kaupungissa oli 1 528 
puhelinta v. 1910. Se merkitsi 555 puhelinta 10 000 asukasta kohden, kun 
vastaava luku maamme kaupungeissa oli 500 puhelinta. Viipurin Uusi 
Telefoniosakeyhtiö kulki aivan puhelinliikenteen kehityksen kärjen tuntu
massa.

Pitkien neuvottelujen jälkeen saatiin avatuksi puhelinlinja Helsingin ja 
Pietarin välille. Linja kulki Viipurin kautta ja  se osaltaan paransi kaupungin 
yhteyksiä myös muihin suuntiin kuin Venäjälle.

Sanomalehdet
Viipurilaisilla oli hyvät mahdollisuudet sanomalehtien lukemiseen jo  1800- 
luvun puolivälissä. Kaupungissa ilmestyivät silloin mm. Viborgs Tidning, 
Kanava, Sanansaattaja Viipurista sekä Sanan Lennätin. Viipuri oli suurim
pia kaupunkeja maassamme ja koko Itä-Suomen keskus, jo ten sanomaleh
distö siellä kehittyi nopeasti. Uudet poliittiset suuntaukset saivat pian omat 
paikalliset äänenkannattajansa Viipurissa, jotka levittivät tietoa edelleen 
Itä-Suomeen. Vuonna 1917 ilmestyivät Viipurissa jokapäiväisinä lehtinä 
Karjala, Työ, Karjalan Aamulehti, Viipuri, Viborgs Nyheter, Itä-Suomen 
Työmies ja  Maakansa. Lisäksi Karjalan Aamulehdellä oli kolmipäiväinen 
painoksensa, Karjalan Lehti.
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1.2. Kauppa

Elinkeinojen vapautuminen

Vuoden 1859 elinkeinoasetuksesta alkoi kehitys, joka johti v. 1879 täydel
liseen elinkeinovapauteen. Täm än jälkeen perinteisiä porvarielinkeinoja, 
kauppiaan ammattia ja  käsitöitä, sai harjoittaa kuka tahansa hyvämainei- 
nen kansalainen. Perinteisten am mattien piiriin tunkeutui uusien asetusten 
sallimia teitä yrittäjiä, jotka eivät olleet vanhan opintien kasvatteja ja  jotka 
pakottivat vanhat mestarit puolustusasemiin.

Vuoden 1859 elinkeinoasetus vapautti opinsuorittamisesta sellaiset yrit
täjät, jotka harjoittivat jokapäiväiseen taloudenhoitoon kuuluvia töitä, 
kuten leipomista, juom an panemista, teurastusta, makkaroiden valmistus
ta. Lisäksi vapautettiin käsitöitä omaksi toimeentulokseen ilman apulaisia 
harjoittavat henkilöt, ei kuitenkaan tina-, hopea- ja  kultasepän töitä teke
viä. Samaan aikaan sallittiin kaupankäynti maaseudulla eli ns. m aakaup
pojen perustaminen, mikä merkitsi kaupunkikauppiaiden monopoliase
man loppumista. Määräyksiä väljensi edelleen vuoden 1868 elinkeinoase
tus, joka käytännössä melkein merkitsi elinkeinovapautta. Porvarius-käsite 
säilytettiin edelleen, mutta nyt hyväksyttiin kauppiaaksi jokainen kirjoitus-, 
lasku-ja kirjanpitotaitoinen. Jokaisella hyvämaineisella kaupunkilaisella oli 
lisäksi oikeus omaksi elinkeinokseen harjoittaa kaupustelua.

Elinkeinoasetus poisti eron tapuli- ja  sisämaakaupunkien välillä ja  teki 
Kuopiolle, Joensuulle ym. kaupungeille mahdolliseksi harjoittaa kauppaa 
suoraan ulkomaiden kanssa ilman Viipurin kauppiaiden välitystä.

Vuoden 1879 elinkeinovapaus teki vihdoin kaiken ammatinharjoituksen 
vapaaksi. Viipurissa ja  kaupungeissa vain ilmoitus maistraatille riitti liik
keen, verstaan tai työpajan avaamiseen.

Elinkeinovapaus aiheutti osittain niiden yhteyksien katkeamisen, joilla 
Viipurin kauppiaat olivat pitäneet hallussaan koko Savon ja  Karjalan ulko
maankauppaa. Katovuosien 1868-69 jälkeen oli karjanhoitoja siitä johtuva 
voin valmistus noussut sellaiseen asemaan, jossa se ei maassamme ennen 
milloinkaan ollut. Tämä uusi kauppa-ala, joka ei Viipurissa saanut suurta 
innostusta osakseen, hankki ensinnäkin kauppiaille sisämaakaupungeissa 
tarvittavan pääoman, joiden kautta he saattoivat tulla riippumattomiksi van
hasta tapulikaupungista ja  sen välityksestä. Kun sen ohessa vielä metsät 
Savossa ja  Karjalassa jo  alkoivat harveta, jo ta vastoin Päijännettä reunusta
vat metsät vielä olivat miltei koskematta, sai Viipuri vanhan kauppatava
ransa puutavaran viennin alalla kilpailijan Kotkan vasta perustetusta kau
pungista, joka Savon radan valmistuttua v. 1890 veti puoleensa melkoisen 
osan siitä sisämaan kaupasta, jo ta  ennen oli harjoitettu Viipurin välityksel-
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lä. Kaupankäynti Itä-Suomessa ei ollut vähentynyt, vaan sen sijaan ennen 
yksinomaisena välityspaikkana toiminut Viipuri sai nyt kilpailijan. Vienti
kauppaa ja tuontikauppaa harjoittivat lisäksi m onet kaupungit Saimaan 
rannalla. Viipurin kaupungin kauppaan haitallisesti vaikuttavia epäkohtia 
olivat kaupungin satamaolot. Rautatieaseman ja  sataman välinen läpikul
kuliikenne kuorma-ajurien välittämänä oli sekä hidas että kallis. Kulkuväy
lä ja  satam at sekä Uuraassa että kaupungissa olivat niin mataloituneet, että 
suuret höyrylaivat eivät enää päässeet niissä liikkumaan. Eikä pohjoissata- 
massa Suomenvedenpohjan ääressä ollut myöskään tilaa Saimaan liiken
nettä varten. Lisäksi melkoiset satam arahat ja  kanavamaksut kallistuttivat 
liikennettä Viipurissa.

Ulkomaankauppa
Viipuri oli m aamme tärkeimpiä ulkomaankauppaa harjoittavia kaupunke
ja maassamme 1800-luvun puolivälissä ja  vuosisadan loppupuolella. Kau
pungin käymään ulkom aankauppaan perustui suurelta osalta sen vilkas 
liike-elämä.

Puutavara oli m aam m e tärkein vientituote jo  1800-luvun keskivaiheilla. 
Sen viennin merkitystä Viipurin koko elinkeinoelämälle kuvaa hyvin Vii
purin läänin kuvernöörin kertomuksessa läänin taloudellisesta tilasta ' 
vuonna 1842 maininta Viipurin ja  Haminan viennin käsittäneen pääasiassa 
metsän tuotteita. ”Mutta sittenkuin viimeisten kahden vuoden kuluessa 
puutavarain vienti on lakannut tuloja tuottamasta, voidaan syyllä sanoa, 
että näiden kaupunkien hyvinvointikin mainittuna aikana on ollut taantu
massa. Huolimatta näistä epäedullisista liikesuhteista on viimeksikulunee- 
na vuonna -  vaikkakin todennäköisesti tappiosta kärsien -  viety Viipurista 
67 000 tohtia lautoja ja  lankkuja”.

Viipurin läänin kuvernööri ilmoitti, että Suomen Pankin Viipurin puu- 
tavaranviennille m yöntäm ä luotto oli tehnyt mahdolliseksi vuosien 1842— 
43 ankaran liikepulan kestämisen tuntuvammitta seurauksitta. Lainojen 
vakuutena olivat puutavaraerät. Puutavarakaupassa olivat niin vaikeat ajat, 
etteivät monet viejät olleet saaneet puutavaraa kaupaksi Englannissa edes 
ostohinnastakaan, minkä takia useat lautalastit olivat jääneet kokonaan 
myymättä. Ainoastaan Välimeren satamissa oli maksettu puutavarasta 
tyydyttävät hinnat.

Viipurista vietiin 1840-luvulla puutavaraa keskimäärin n. 75 000 tohtia 
vuodessa, mikä m äärä aleni 1850-luvun ensi vuosina vähän ennen itämais
ta sotaa. Metsän tuotteita, joihin luettiin mm. tervaa ja  pikeä, seurasivat 
sen aikaisessa vientiluettelossa kynttilät, köydet, sikuri, potaska ym. Tuon
titavarana oli yhä edelleen pääasiallisesti suola, jonka tuontimäärä kasvoi 
nopeasti. Kahvilla ja  sokerilla oli myös huomattava sija.
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Sahatuotteita vietiin Viipurista

V. 1840 76 603 tohtia v. 1851 62 315
v. 1841 55 348 99 v. 1852 62 379
v. 1842 67 330 99 v. 1853 68 675
v. 1843 92 903 99 v. 1854
v. 1844 81 674 99 v. 1855
v. 1845 83 258 99 v. 1856 95 994
v. 1846 67 265 99 v. 1957 126 634
v. 1847 70 040 99 v. 1858 139 091
v. 1848 57 137 99 v. 1859 114 196
v. 1849 75 366 99 v. 1860 122 484
v. 1850 78 999 99

Viipurin kautta käydyn ulkom aankaupan arvo v. 1846 oli seuraava:

Vienti
puutavara   351 700 hopearuplaa
köydet .............................  2 695
tali   1 569
nauriit   1 416
purjevaate ......................  1230
saippua ...........................  780
te rv a .................................. 748

Tuonti
s o k e r i ...............................  102 938 hopearuplaa
kahvi   61 569
pumpulivaatteet ...........  40 000
suola ...............................  34 357
viinat ...............................  19 000
arrakki, rommi, konjakki 13 000
pumpulilanka   11 000
rusinat, luumut ym. . . .  10 000
rautalevyt ......................  9 000
tupakka ...........................  4 000
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Kaupungin tullihuoneen saamat tullirahat

vuosi tuonti vienti yhteensä
1844 81 476 15 965 97 841
1845 101 564 16 586 118 151
1846 120 263 12 156 132 419

Itämaisen sodan jälkeen, joka joksikin ajaksi oli keskeyttänyt kaiken 
kaupan ja  liikenteen, tapahtui käänne kaupungin merkityksessä kauppa
kaupunkina, ja  tärkeim m ät tapahtum at tähän olivat Saimaan kanavan val
mistuminen v. 1856 ja  rautatien avaaminen liikenteelle v. 1870. Selvimmin 
Viipurin kaupan edistymistä kanavan ja  rautatien valmistuttua osoittaa se, 
että ennen itämaista sotaa ja  Saimaan kanavan avaamista arvioitiin kau
pungin rahaliikenteen olevan n. 6 milj. mk. Vuonna 1875 kaupungin kaup
pavaihto oli kaikkiaan n. 60 milj. mk. Kahden vuosikymmenen kuluessa oli 
kauppaliike kasvanut kymmenkertaisesti voittaen kaikki Suomen muut 
kaupungit, sillä esim. Helsingin kaupan kokonaisarvo nousi v. 1875 58 
milj. markkaan ja  Turun n. 20 milj. markkaan. Koko maassa kaupan koko
naisarvo näinä aikoina oli n. 240 milj. mk, joten Viipurin osalle siitä tuli 
neljäsosa.

Viipuri oli Suomen huom attavin puutavaran vientisatama. Sen kautta 
kulki vähintään puolet ulkomaille vietävästä puutavarasta. Toiseksi suu
rim pana vientipaikkana oli aluksi Pori, m utta Uusikaupunki vei sen paikan 
pian itselleen.

Suomesta viedyn puutavaran vientitulli oli suurempi kuin Ruotsissa ja  
Venäjällä noudatettaviksi vahvistetut tullimaksut. Viipurissa vaadittiin voi
makkaasti tullien alentamista samalle tasolle Venäjän kanssa, koska Sai
m aan kanavan valmistuttua oli pelättävissä, että suuri osa Viipurista vie
dyistä lankuista ja  laudoista kuljetettaisiin vastedes Kronstadtiin Suomen 
korkeam man tullimaksun välttämiseksi ja  senkin tähden, että saataisiin 
lautatavarasta ulkomailla korkeampi hinta, joka Kronstadtista viedystä puu
tavarasta maksettiin. Täm ä menettely ei ollut voinut tulla kysymykseen 
ennen Saimaan kanavan valmistumista, koska silloin laudat ja  lankut kul
jetettiin maanteitse Viipuriin, eikä olisi kannattanut lastata erityisiä aluksia 
niiden kuljettamiseen Viipurista Kronstadtiin. Kun kanava avattaisiin lii
kenteelle, voisivat suuremm atkin alukset kuljettaa lautatavaraa Saimaan 
vesistöstä Viipuriin. Pelkona oli, että puutavaranomistajat katsoisivat 
Kronstadtin edullisemmaksi vientisatamaksi ja  antaisivat aluksensa jatkaa 
matkaansa sinne. Tuulen ollessa suotuisa matka sinne vaati ainoastaan 
m uutam an tunnin purjehduksen. Hallitsija vahvisti uuden tullitaksan v. 
1859, jolla turvattiin Viipurin asema tärkeimpänä puutavaran vientisata-
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mana edelleen Saimaan kanavan valmistuttua.
Saimaan kanavan avautumisen m yötä puutavaran vienti Viipurista kas- 

voi nopeasti. Puutavara oli etupäässä lankkuja ja  lautoja, joita vietiin enim 
mäkseen Englantiin, noin puolet viennistä, sitten Ranskaan, Saksaan, Hol
lantiin, Belgiaan, Espanjaan jne. Uutena vientiartikkelina olivat halot, joita 
vietiin Pietariin. Esim. vuonna 1875 halkoja vietiin Viipurista etupäässä 
Pietariin noin 65 500 syltä.

Puutavaran vienti Viipurista taantui vuosisadan loppupuolella niin, että 
se oli viisivuotiskaudella 1886-90 enää vain 16% koko maan viennistä, 
kun se kaudella 1875-79 oli noin 25 %. Viipurin edelle puutavaranviennis- 
sä olivat päässeet Kotka ja Pori. Vienti jälleen elpyi Karjalan radan ja sata- 
m aradan valmistuttua v. 1894, laivaväylän syventämisen jälkeen v. 1896 ja  
Salakkalahden perkauksen jälkeen. Puutavaran vientimäärä nousi kaudella 
1897-1901 yli kaksinkertaiseksi kauden 1886-1890 vientiin verrattuna. 
Vuonna 1901 vietiin Viipurista jälleen pitkään aikaan puutavaraa enem 
män kuin Kotkasta ja  Porista. Sahatavaran lisäksi vietiin runsaasti myös 
pyöreää puutavaraa.

Kauppaa Venäjän kanssa Viipurista käytiin varsin vilkkaasti, sillä olihan 
Viipuri porttina koko laajan Itä-Suomen ja  Pietarin välillä. Vuonna 1846 
vietiin Viipurista Venäjän satamiin tavaraa yhteensä 18 854 hopearuplan 
arvosta ja  vastaavasti Venäjän satamista tuotiin 458 809 hopearuplan 
arvosta erilaisia tuotteita. Tärkeimpinä tuontitavaroina olivat ruis, ohra, 
vehnäjauhot, kaura ja  herneet. Rahassa näiden tuontitavaroiden arvo oli 
v. 1846 yli kaksi kolmasosaa koko tuonnin arvosta.

Viljan tuonti Venäjältä Viipurin satam aan tullihuoneen kautta (tynnyriä)

1842 1843 1844 1845 1846
Ruista ja  jauhoja 22 245 36 688 43 338 33 751 59 191
Ohraa 4 104 5 404 4 349 3 376 2 038
Vehnäjauhoja 4 439 3 929 5 841 3 307 5 416
Kauraa 4 848 8 329 6 729 6 372 4 337
Herneitä 211 109 83 184 637
Arvo, hr - 259 551 293 485 229 248 358 377
Koko tuonnin arvo - 296 678 342 901 338 351 458 809

Huomattavaa on, että meritse käydyn kaupan lisäksi Venäjän kanssa 
käytiin kauppaa myös maitse, mikä ei näy oheisessa taulukossa. Viljan- 
tuonti meritse lisääntyi 1840-luvulla nopeasti, kolminkertaistuen viidessä 
vuodessa. Venäjän kaupassa kuljetus maitse lisääntyi vasta, kun rautatie
yhteys Pietariin valmistui.

50



Uusi vientituote 1800-luvun loppupuolella oli voi, joka 1870-luvulla nou
si yli 850 000 kg:aan vuodessa. Vuosina 1876-80 voita vietiin keskimäärin 
1.3 milj. kg vuodessa, m utta vienti väheni vuosina 1891-95 ollen ainoas
taan keskimäärin 100 675 kg vuodessa. Voin viennin vähenemisen syynä 
oli Savon radan valmistuminen v. 1890, jolloin voinvienti ohjautui Savosta 
Kotkaan. Vähennys oli niin suuri, että kun 1880-luvulla Viipurin kautta 
vietiin voita yli neljännes koko Suomen voin viennistä, oli voin vientiarvo 
1890-luvun alkupuolella vain 0.8 % koko m aan viennistä. Voin tärkeim m ät 
vientipaikat olivat Pietari ja  Lyypekki.

Tuontitavaroista tärkeällä sijalla oli suola. Yhä edelleenkin Viipuri oli 
ensimmäinen ja  suurin suolakaupan välittäjä maassamme. Vuosina 187 6— 
85 tuotiin Viipurin kautta n. 26 % koko m aan suolatuonnista ja  vuosisadan 
lopulla jo lähes 30 % koko m aan suolasta tuotiin Viipuriin.

Kauppahuoneita ja  kauppiaita

Viipurin suurimpia kauppaliikkeitä oli kauppahuone Hackman. 187 0-luvul- 
la kauppaliikettä pidettiin miltei ensimmäisenä Suomessa. Se omisti silloin 
viisi sahaa, Sorsakosken sahat Leppävirralla, Palokosken sahan Heinäve
dellä, Enonkosken ja Lohikosken sahan Sulkavalla, Siikakosken sahan 
Liperissä sekä puolet Kotkan suuresta höyrysahasta. Liikkeeseen kuuluivat 
lisäksi Kotkan pullotehdas, olkipaperitehdas Nurmeksessa ja  Herttualan 
vanha sikuritehdas. Kauppahuone omisti vielä puolet Töölön sokeriteh
taasta Helsingissä, puolet pääkaupungin kaasulaitoksesta, Havin steariini-, 
kynttilä- ja saippuatehtaasta Viipurin kaupungin lähellä sekä kolm annen 
osan Viipurin mekaanisesta konepajasta. Sen puutavaroiden vientimäärä 
oli yli 200 000 tohtia vuodessa 1870-luvulla, josta kuitenkin n. puolet lähe
tettiin Haminasta ja  Kotkasta.

Toiminimen johdossa olivat kauppaneuvos Johan Fredrik Hackman 
(1801-1879), Töölön sokeritehtaan, Helsingin kaasulaitoksen, Havin osa
keyhtiön ym. yritysten perustajia, sekä hänen poikansa kauppaneuvos Wil
helm Hackman (1842-1925), Eugen Wolffin ja  L. Krogiuksen kanssa Suo
men Höyrylaiva Oy:n ja valtion kanssa Outokumpu Oy:n perustajia, val- 
tiopäivämies ja  Viipurin valtuuston ensimmäinen puheenjohtaja 1876-78. 
Molemmat olivat tunnettuja myös kulttuurillisista ja  sosiaalisista harrastuk
sistaan. -  Hackmanin toiminimessä palveli prokuristina Eugen Wolff, osa
keyhtiö Tom atorin perustajia, Viipurin keskeisiä kunnallismiehiä ja  kult- 
tuuripoliitikkoja.

Lähinnä Hackmanin kauppaliikettä oli tällä aikakaudella kauppahuone 
Paul Wahl & Co, jonka oli perustanut v. 1850 konsuli, sittemmin kauppa
neuvos Paul Wahl. Itämaisen sodan jälkeen ja Saimaan kanavan avaamisen
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Hackman & Co:n vanha liiketalo Pohjoisvallikadun ja  Piispankadun kulmassa (ent. Sujjhof- 
f in  talo). Hackman & Co:n arkisto.

jälkeen kohosi tämä uusi liike ensimmäisten riviin maassamme. Osakkaa
na liikkeessä toimi myös englantilainen konsuli H erm an Lorenz vuosina 
1856-1868 hankkien itselleen tällä ajalla melkoisen omaisuuden. Wahl oli 
ensimmäisiä puutavaraliikkeen harjoittajia maassamme. Hän omisti myös 
Varkauden rautatehtaan, jota hän suuressa määrässä laajensi. VVahlin 
kauppahuoneen puutavaran vientimäärä nousi joskus yli 250 000 toltin 
vuodessa.

Kauppaneuvos Paul Wahl vanhem m an kuoltua v. 1872 ottivat pojat hal
tuunsa liikkeen siten, että Fredrik Wahl tuli pääkonttorin johtajaksi Viipu
riin. Toiminimi harjoitti sahaliikettä ja  metalliteollisuutta. Metalliteollisuu
den keskuspaikkana oli Varkauden tehdas edelleen kehittynyt melkoisesti. 
Toiminimen omistamat sahat olivat Hietasen höyrysaha Kotkassa sekä 
vesisahat Varkauden tehtaalla, Miettulan saha Puumalassa ja  M uuramen 
saha Korpilahdella.

Viipurin suurimpia liikelaitoksia oli kauppaliike Rosenius & Sesemann. 
Liikkeen puutavaranvienti nousi 100 000 tolttiin vuodessa 1870-luvulla. 
Arvossa pidetty kauppahuone Rosenius & Sesemann joutui kuitenkin lak-
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Kauppaneuvos Wilhelm Hackman.

kauttam aan liikkeensä, vaikka kauppaneuvos Carl Rosenius nuorem pi ta r
molla ja  kyvyllä johti liikettä. H uonoon kannattavuuteen vaikuttivat 1870- 
luvun loppupuolella ja  1880-luvun alkupuolella sattuneet juuri tätä kauppa- 
alaa koskevat vaikeat kauppasuhdanteet siten, että täm än liikkeen samoin 
kuin näihin aikoihin m onen muunkin kaupan maassamme oli pakko lopet
taa toimintansa. O nnettom uuteen lienevät lisää vaikuttaneet silloiset sota- 
huhut, jotka melkoisesti vähensivät luottoa ulkomailla. Kauppaneuvos 
Roseniuksen kykyä aikanaan käytettiin monissa kaupungin yhteisissä toi
missa, mm. edustajana vuoden 1867 valtiopäivillä tarkkana asiantuntijana 
raha-asioita koskevissa kysymyksissä. Myös t:mi Tschusoff & Sapetoff, joka 
aikaisemmin harjoitti laajan tehdasliikkeensä ohella puutavaraliikettä, jou 
tui vaikeuksiin ja  teki vararikon v. 1893.

Lakkautettujen kauppaliikkeiden sijalle perustettiin pian vientikaupan 
alalla uusia. Kauppias Carl Borenius, joka v. 1876 oli aloittanut oman liik
keensä, harjoitti 1880-luvun alkupuolelta alkaen puutavarakauppaa ja osti 
v. 1889 kauppias Julius Olinin kanssa yhteisesti Vekrotniemen sahan. He 
luovuttivat sen samana vuonna perustetulle Viipurin Sahalaitos Osakeyh-
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Julius Starckjohann.

tiölle, jo sta  Borenius om isti useim m at osakkeet. O sakeyhtiö lähetti loisto- 
aikanaan n. v. 1900 ulkom aille lähes 6 000 standarttia  sahattua puutavaraa 
ja  harjoitti sitä paitsi m elkoista puutavaraliikettä  om assakin maassa.

Varsinaisten vientiliikkeiden lisäksi kaupungissa toim i useita m uita tuk
kukauppiaita. V anha t:mi Carl Rothe 8c Co perustettiin  v. 1825 ja  harjoitti 
paitsi tukkukauppaa m yöskin tehdasliikettä ja  siirtom aatavarakauppaa. Lii
ke loppui täm än vuosisadan alussa. V uonna 1849 perustetun  Richardtin 
kauppaliikkeen perustaja F.R. R ichardt oli tarm okkaalla johdollaan  kohot
tanut yrityksensä Itä-Suomen tunnetu im pien  liikkeiden joh toon . V anhoja 
tukkuliikkeitä olivat F.V. Mielck & Co, Starckjohann 8c Co ja  Lydecken 8c 
Harling.

Ensiksi m ainitun perusti v. 1859 kauppias F.V. Mielck ja  m yöhem m ät 
om istajat olivat J.E. Mielck sekä T heodo r Mielck. Toim inim i Starckjohann 
8c Co:n perustajia oli Petter Starckjohann (1868), jonka kuoltua liikettä joh ti 
hänen veljensä poika Julius Starckjohann. V. 1886 perustivat konsulit 
Robert Lydecken ja  W ilhelm H arling siirtom aatavarain  tukkuliikkeen, jo n 
ka yhteyteen syntyi v. 1881 m aam m e ensim m äinen laivainvälittäjäliike.

Vientiliikettä harjoittavien liikkeiden joukossa oli m yös kauppahuone
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Tim ofei Tichanoff. O m istaen jo  1840-luvulla useita sahoja liike harjoitti 
jonk in  aikaa suurta puutavaranvientiä. Liikkeen olem assaolo ei kuitenkaan 
ja tkunu t pitkään, vaan epäsuotuisat kauppaolot heikensivät sen varalli
suu tta  ja  v. 1872 se jou tu i vararikkoon.

Tichanoffin liikkeellä oli pah im pana kilpailijana Tschusoffin kauppalii
ke. Tukkukauppias Pietari Tschusoffin kuoltua v. 1843 liike m uuttu i Pietari 
Tschusoffin leski ja  pojat -nimiseksi. Se om isti kaksi sahaa Savossa ja  
Aunuksessa sekä harjoitti m elkoista puu tavaran  vientiliikettä.

Saim aan kanavan avaam isen jälkeen  uusia liikkeitä perustettiin  runsaas
ti Viipuriin, kuten kauppahuone R undgren & Söderm an, J.H . Stiinckel & 
Kumpp. sekä Viktor Hoving, joka  sahaltaan Im pilahdelta lähetti suuria 
puu tavaram ääriä  K ronstadtin kautta  ulkom aille ja  joka  on  piirtänyt pysy- 
väisesti nim ensä aikakirjoihin n iiden suurien lahjoitusten johdosta , jo ita  
hän  teki suom alaisen taiteen hyväksi. Laivaliikennettä välitti t:mi Ly- 
decken 8c Harling. Em. olivat varsinaiset puutavaraliikkeen harjoittajat.

M uitten liikem iesten sekä tukku- että rihkam akauppiaiden sekä tehtaili
jo iden  joukossa oli t:mi A. Alfthan. Sen perustaja tukkukauppias ja  kuver- 
nem entin  sihteeri A nton Alfthan oli Havin kynttilä- ja  saippuateh taan  
perustaja. H änen  kuoltuaan otti hänen  poikansa Ferdinand Alfthan v. 
1854 liikkeen haltuunsa, m utta  epäsuotuisten  kauppaolojen tähden  liike 
lopetti to im intansa v. 1863, jonka  jälkeen  teh taat jou tu ivat velkojien kes-

Itä-Suomen Rautakauppa Torkkelinkadulla.
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ken perustetun  uuden  yhtiön omiksi nim ellä Havin Osakeyhtiö. K aupun
gin joh tav ia kauppaliikkeitä olivat lisäksi t:m i Kaarle Rothe & Kumpp., 
Fredr. Richardt, T:m i Johannes Bandholz 8c Kum pp., C.G. C louberg ja  
Julius Dippell.

Kaupan harjo ittam inen  Viipurissa 1880-luvun puolivälin jälkeen oli 
lähes kokonaan ulkom ailta, lähinnä Saksasta ja  V enäjältä lähtöisin olevien 
sukujen ja  kauppiaiden hallussa, sillä suom alaisia nim iä viipurilaisessa 
kauppaluettelossa tältä ajalta on  vain m uutam a. Suhteellisesti pienet liene
vät suom alaisten liikkeet olleetkin tänä  aikana.

K auppiaiden lukum äärä kasvoi nopeasti kaupankäynnin  vilkastum isen 
m yötä. Kauppiaita oli v. 1843 kaikkiaan 142, jo ista  kuitenkin 81 oleskeli 
Venäjällä. Kaupungissa asuvista kauppiaista 37 oli ns. suom alaista porva
ria. 1850-luvun alkupuolella ennen  itäm aista sotaa V iipurin kauppiaskun- 
taan kuului 93 kaupungissa asuvaa kauppam iestä ja  70, jo tka  oleskelivat 
muualla. Erikoista tässä oli, e ttä  suuri osa V iipurin kirjoissa olevista kaup
piaista asui Venäjällä. N äiden joukkoon  kuului ajoittain enem m än kuin 
puolet V iipurin koko kauppiaskunnasta. He kirjoituttivat itsensä Viipurin 
kirjoihin, että he suom alaisina kauppiaina nauttisivat jonkinlaisia e tuoi
keuksia keisarikunnassa, m u tta  he eivät olleet V iipurin kanssa m uussa 
yhteydessä kuin e ttä  m aksoivat sinne veronsa. Vasta 1860-luvulla alkoi 
näiden vieraiden kauppiaiden luku vähetä, koska he eivät enää p itäneet 
edullisena jääd ä  V iipurin kirjoihin, kun verot siellä alkoivat nousta. Sodan 
jälkeen kaupungin kauppiaiden luku lisääntyi ollen v. 1875 125 kauppiasta, 
joista 10 tukkukauppiaita, 93 rihkam akauppiaita, 17 ruokatavarakauppiai- 
ta sekä kolm e kirja-ja kaksi m uotikauppiaita. M uualla asustavia kauppiaita 
oli vielä 28, jo ten  viipurilaiseen kauppiaskuntaan  kaikkiaan kuului 153 
jäsentä.

V uonna 1869 perustettiin  Viipuriin Kauppam iesyhdistys. Yhdistykseen 
kuuluivat jäseninä kaikki kauppiaat ja  tehtailijat kaupungissa, jo tka  om isti
vat porvarioikeuden lukuunottam atta  käsityöläism estareita, jo tka  kuului
vat käsityöyhdistykseen. Yhdistyksellä oli kaksi kokousta vuodessa ja  sen 
tehtäviä hoiti kuusi kolmeksi vuodeksi valittua edusm iestä. Heti peru sta 
m isvuonna vahvistettiin K auppam iesyhdistyksen eläke- ja  apulaitoksen 
säännöt, m inkä tarkoituksena oli hankkia vuotuisia eläkem aksuja kuollei
den osakkaiden jälkeenjääneille leskille ja  alaikäisille lapsille sekä varata  
apua sellaisille osakkaille, jo tka  vanhuuden  aikana eivät itse kyenneet h u o 
lehtim aan to im eentulostaan. Laitokseen pääsi osakkaaksi jokainen, joka 
Viipurissa om isti kauppa-ja  tehdasoikeudet ja  kuului Kauppam iesyhdistyk- 
seen, sekä ne, jo tka  vuosipalkkaa vastaan olivat kauppiaiden tai tehtailijoi
den palveluksessa.

Viipurin venäläisistä liikkeistä Sergejeffin kauppa oli kuuluisin, jo p a  van-
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Aleksander Sergejeff.

hinkin, ollen oikeastaan sen liikkeen jatko, jonka v. 1854 perusti kauppias 
I.A. Schuschin ja joka v. 1873 myi vähittäisliikkeensä edelleen entiselle 
kauppa-apulaiselleen Feodor Sergejeffille. Toimeliaisuudella ja  huolella 
Sergejeffin tukkuliike antautui yhä enem m än tukkukaupan ja  teollisuuden 
alalle. Jo  v. 1878 perustettiin tupakkatehdas, jo ta  sitten myöhemmin mel
koisesti suurennettiin. Vuonna 1894 t:mi Tschusoff & SapetofFin konkurs- 
sihuutokaupasta huudettiin sen omistamat olutpanimo, polttimo ja kone
paja, joista kuitenkin vain olutpanimo pysytettiin entisellään, jota vastoin 
m uut laitokset lakkautettiin. Sen ohessa toiminimi ylläpiti laivaliikennettä 
Saimaalla ja  omisti yhdessä kauppaneuvos JakovlefFm kanssa suuren höy
rylaivan, joka välitti hedelmien kuljetusta Englannin ja Espanjan välillä. 
Vuodesta 1899 alkaen toiminimi yksinomaan toimi teollisuusalalla, tukku
kaupan joutuessa Sergejeffin poikien Aleksander ja  Paul Sergejeffin sekä 
hänen vävynsä haltuun, jotka yhä laajensivat liikettä, niin että se laskettiin 
alallaan m aan suurimpien tukkuliikkeiden joukkoon. Suurkaupan edusta
jana venäläisten joukossa oli vuosisadan lopussa myös kauppaneuvos 
K. Jakovleffi Liike toimi urakoitsijana ja  tehtailijana. Vuodesta 1878 omis
tajan poika Konstantin Jakovleffi omisti tulitikkutehtaan ja  oli vuodesta
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Seth Sohlberg.

1901 alkaen osakeyhtiö K. Jakovleffin viinanpolttamon ja tislaustehtaan 
pääosakas ja  toimitusjohtaja.

T:mi W. Dippell perustettiin v. 1876. Liike toimi aluksi vain viinikaupan 
alalla, mutta pian yhdistettiin siihen siirtomaatavarakauppa, joka kuiten
kin v. 1886 lakkautettiin. Sitä vastoin oli Dippell v. 1876 liittynyt osakkaak
si Hovinmaan puuhiomoon, vaikka sekin 10 vuotta myöhemmin joutui 
toisiin käsiin, sekä v. 1879 Rakkolanjoen kaakelitehtaaseen, joka sittemmin 
v. 1889 joutui hänen veljensä arkkitehti Edward Dippellin haltuun. Ollen 
myös vuodesta 1882 Jaalan pitäjässä sijainneen Verlan puuhiom on osak
kaana t:mi oli vielä siitäkin suurentanut liikettään ottam alla hoitaakseen 
useita eri asioimistoimia, joista merkittävin oli pietarilaisen naftanmyynti- 
yhtiön Nobelin petroliöljyn myynti. Vuonna 1879 perusti kauppias Ferdi
nand Alfthan uuden liikkeen, joka aluksi toimi vain asioimistoalalla, m utta 
pian alkoi harjoittaa etupäässä siirtomaatavaroiden tuontitukkukauppaa. 
Vuonna 1884 perusti kauppias Seth Sohlberg alkuaan vain rau ta-ja  väri- 
kaupaksi aiotun liikkeen. Vähitellen täm ä kasvoi ja  siihen yhdistettiin myös 
teollisuustoimintaa. Vuonna 1885 perustettiin galvanoimistehdas ja  pelti- 
sepänliike, johon myöhemmin liitettiin naulanvalmistusosasto.

Viipurin kauppiaskunnassa tapahtui jälleen melkoisia muutoksia vuo-



Kauppaneuvos Juho Lallukka.

den 1879 elinkeinolain vaikutuksesta. N opeasti kauppiaiden lukum äärä 
nousi, ja  Viipurin Kauppiasyhdistyksessä oli v. 1882 184 jäsentä. Lisäys 
vajaan kolm en vuoden aikana oli ollut 65 henkeä.

M erkittävä m uutos aikaisem paan Viipurin liike-elämän kehityksessä oli 
se, e ttä  suom alaiset yrittäjät tulivat m ukaan kaupan suurim pien yrittäjien 
joukkoon. Ensimmäisiä näistä oli t:mi Häkli, Lallukka 8c kum pp., jonka 
perustajat v. 1891 olivat kauppiaat Jaakko Häkli, Ju h o  Lallukka ja  Wilh. 
Paischef. Häkli ja  Lallukka olivat kum pikin itse harjo ittaneet m aakauppaa 
ja  tunsivat siten hyvin kansan tavat ja  tarpeet. Sen kautta  heidän  oli helppo 
kohdistaa liiketoimensa etupäässä m aaseu tuun  ja  m aalaiskansaan, jo ten  
hyvin lajiteltu tukkukauppa luonnollisesti tuli m iltei koko karjalaisen maa- 
laiskauppaliikkeen keskipisteeksi. Häklin ja  Paischefin kuoltua jatkoi Lal
lukka yksin liikkeen hoitoa, jonka vuosivaihto nousi 1900-luvun alussa 10 
milj. m arkkaan. Toinen viipurilaisten suurliikkeiden eturiviin päässyt suo
m alainen oli Ju h o  Hallenberg. H än osti vuonna 1892 kauppias Lautalan 
talon ja  p ienen sekatavarakaupan Karjalankadulta n:o 8, ja  liike kehittyi 10 
vuoden aikana suureksi tukkukaupaksi. Liike harjoitti kauppaa sekä koti
m aan että  ulkom aan tuotteilla, välitti suolan-ja  sillinkauppaa, jolla alalla se , 
oli suurin tuontiliike m aassam m e. Lisäksi se kuljetti m aasta m elkoisia mää-
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Kauppaneuvos Juho Hallenberg.

riä sahattua puutavaraa. Toiminimen hallussa oli varsin laaja vähittäis- 
kauppaliike eri puolilla kaupunkia. Se omisti useita hedelmä-, viini-, herk
ku- ja  siirtomaatavaramyymälöitä. Kauppojen lisäksi liikkeellä oli hallus
saan saha-ja tiilitehdas. Hallenbergin liikkeen kanssa yhteistyössä työsken
telivät myös Tam misuon suuri tiilitehdas ja  höyrysaha sekä suuri turvepeh- 
kutehdas Terijoella.

Varsin suuri liike Viipurissa 1800-luvun lopulla oli kauppias E.V. Sellgre- 
nin v. 1890 perustam a Itä-Suomen Rakennusaineiden kauppa. Mainittujen 
suurten liikkeiden lisäksi Viipurissa oli runsaasti rihkama- ja  vähittäiskaup- 
piaita, ja  m onet heistä harjoittivat varsinaisen kauppansa ohella muutakin 
toimintaa. Useat näistä kauppiaista olivat venäläisiä.

Viipurin osuustoiminnalliset yritykset, Viipurin Työläisten Ravintoai- 
neitten Kauppayhtiö ja  osakeyhtiö Alku olivat Suomen osuuskauppaliik
keen uranuurtajia ja  samalla suomalaisuuden tienraivaajia kauppa-alalla 
Viipurissa. Ensimmäisenä suomalaissyntyisenä kauppiaana aloitti toim in
tansa PJ- Pesonen v. 1886 Papulan kasvihuoneessa, josta hän pian siirtyi 
suurempaan huoneistoon ja tukkukaupan alalle. Sorvalissa harjoitti J.L. 
Grönroos vähittäiskauppaa v:sta 1890 alkaen ja  myöhemmin hänkin
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Torkkelinkadun liikkeitä.

perusti huomattavan tukkuliikkeen. Suomalainen kauppiaskunta alkoi saa
da nopeasti elintilaa Viipurin liike-elämässä ja  muutamassa vuosikymme
nessä suomalainen kauppiaskunta tulikin vallitsevaksi Viipurissa. Samanai
kaisesti entiset vieraskieliset kauppiassuvut suomalaistuivat ja  sopeutuivat 
hyvin Viipuriin.

Jo tta  Viipurin nopeasti kasvaneen liikemieskunnan jäsenet voisivat pa
rem m in kehittää mielipiteitään ja  koettaa liittää jäseniä lähemmin toisiin
sa, tehtiin jo  v. 1882 ehdotus kauppaseuran perustamisesta Viipuriin, jos
kin hanke silloin raukesi. Asia tuli uudelleen vireille v. 1888 ja tällöin 
perustettiin Kauppaklubi. Sen tarkoituksena oli koota liike-elämän henki
löitä vapaamuotoisempaan yhdessäoloon kuin Kauppayhdistys antoi tilai
suuden.

Vesiliikenteen vilkastuessa kaupungin puoti- ja  talonpoikaiskauppa sai 
uutta vauhtia, etenkin uuden torin avauduttua kauppaliikkeelle v. 1866. 
Uusi aika oli koittamassa kaupungin kaupalle. Uutta ajanjaksoa kuvaavia 
ilmiöitä liikealalla olivat suuret osakeyhtiöt ja  pankit. Ensimmäinen suuri 
osakeyhtiö, johon Viipurin kauppiaat liittyivät, oli v. 1856 perustettu Höy
rylaiva Osakeyhtiö, jo ta  sitten 1867 seurasi suuri höyrylaivaosakeyhtiö 
Viborg, jonka omistama 200 hv:n laiva oli suunniteltu välittämään sään
nöllistä liikennettä Pietarin, Tukholman ja  Lyypekin välillä. Vuonna 1866 
perustettiin Viipurin m ekaaninen tehdasosakeyhtiö sekä Havin Osakeyh-
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Viipurin kauppatori n. v. 1894.

tiö sekä v. 1869 Viipurin Kaasutehdas Osakeyhtiö, v. 1870 Saimaan Höy
rylaiva Osakeyhtiö sekä v. 1872 Viipurin Höyryvene osakeyhtiö.

Torikauppa oli vuosisadan lopulla tullut myös yhä vilkkaammaksi. Tori- 
kaupan vitsauksena olivat kuitenkin olleet ns. välikauppiaat eli parisniekat, 
jotka aluksi esiintyivät sillä tekosyyllä, että kaupassa avustivat kokem atto
mia maalaisia, erittäinkin torille tuodun lihan paloittelussa. He tulivat toril
le hyvin varhain ja  koettivat kaikin keinoin houkutella talonpoikia myy
m ään heille polkuhinnasta tavaroitaan, joista sitten toriyleisöltä kiskoivat 
moninkertaisen hinnan. Torikaupasta halko-ja puutavarakauppa m uutet
tiin Punaisenlähteentorille v. 1890, ja  v. 1899 pantiin vireille kysymys eri
tyisen kauppatorin saamisesta Viipurin esikaupunkiin. Vuonna 1897 ava
tut kauppahallit Repolassa olivat etenkin ruokatavarakaupan alalla täyttä
neet kauan tunnetun tarpeen entisen linnoituksen ulkopuolella olevissa 
kaupunginosissa.

Karjalassa yksityiskauppiailla oli yhteistoiminta varsin pitkällä oman 
ammatillisen järjestön perustamiseksi. Syksyllä 1903 päätti joukko Viipurin 
kauppiaita perustaa Karjalan kauppiasyhdistyksen”, joka suunniteltiin 
koko maakuntaa käsittäväksi ja  jolle laadittiin om at säännöt. Mutta sorto
vuosien oloille kuvaavaa oli, että sääntöehdotus palautettiin kuvernöörin-
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Pyöreän tornin ympärillä olleet myyntikojut v. 1900.

virastosta vasta v. 1905 tammikuussa. Viipurin ja  sen esikaupunkien kaup
piaat saattoivat tällöin toukokuun 19. päivänä 1905 perustaa Karjalan 
Kauppiasyhdistys Sammon, johon koetettiin koota jäseniä myös koko Kar
jalan laajasta maakunnasta. Mutta kun tässä yrityksessä ei onnistuttu, 
muutettiin yhdistyksen nimi seuraavana vuonna Viipurin Kauppiasyhdis
tys Sammoksi. Täm ä elinvoimainen yhdistys ajoi sitten nim enom aan 
vähittäiskauppiaiden pyrkimyksiä, joihin yleiset kauppiaskokoukset tuskin 
lainkaan kiinnittivät huomiota. Yksityiskauppiaiden pyrkimys yhteistyö
hön keskenään johtui siitä, että voimistuva osuuskauppaliike 1900-luvun 
alussa muodosti vakavan uhkan perinteiselle yksityiskaupalle.

Vähittäiskaupan alalla vallitsevista epäkohdista kirjoitettiin joskus Viipu
rin sanomalehdissä. Epäkohtana ei pidetty sitä, että myymälät olivat auki 
klo 6.00-21.00 tai vieläkin pitem pään illalla. Mutta sen sijaan paheksuttiin 
sunnuntaikauppaa ja sitä, ettei kaupungissa ollut riittävästi suomalaisia 
kauppiaita. Sunnuntaisin kaupat avattiin heti kirkonmenojen jälkeen klo 
14.00. Suurinta vastusta täm ä aiheutti Viipurin ym päristön maakauppiais
sa, jotka saivat avata liikkeensä vasta klo 18.00 ja  menettivät sen tähden 
paljon asiakkaita kaupungin kauppoihin viikonloppuina. Kauppojen auki
pitämisestä syytettiin erityisesti venäläisiä kauppiaita.

Kauppiailla saattoi olla kaupankäyntiin liittyviä sivuelinkeinoja. Esim. 
kauppias Ivan Popoff oli usean vuoden ajan vuokrannut kaupungin omis
tam at kalavedet vuosittain maksettavaa vuokraa vastaan. Kesällä 1843 hän

64 4



Wiipuri
N eitay tn iem i.

Neitsytniemen tori.

valitti maistraatille, että m onet Kelkkalan ja  Kangasrannan kylien asukkaat 
olivat alkaneet kalastaa hänelle vuokratuilla vesillä. Estääkseen luvattoman 
kalastuksen kaupungin vesillä maistraatti päätti langettaa 10 hopearuplan 
sakon jokaiselle luvatta kalastavalle.

Kaupungin kalavedet vuokrattiin vuoteen 1844 saakka yleensä kolmi- 
vuosittain, m utta tällöin siirryttiin vuosittain tapahtuvaan vuokraukseen. 
Vuokraoikeus ratkaistiin huutokaupalla. Ehdokkaita keväällä 1844 suorite
tussa huutokaupassa olivat kauppias Popoffja laivuri KaschelefF. M aistraat
ti hyväksyi PopofHn tarjouksen 129 hopearuplaa. Viipurin kaupungin kala
vedet olivat pitkään Popoffin suvun käytössä, sillä v. 1847 kalavedet vuok
rattiin kauppias Michaila Popoffille 130 hopearuplasta, samoin kahtena 
seuraavana vuonna samasta summasta. Vuonna 1850 kalavedet sai vuok
ralle kauppiaan poika Nikolai Ivanoff Popoff 100 hopearuplalla ja  samoilla 
ehdoilla seuraavana vuonna. Vuonna 1853 vuokra oli 101 hopearuplaa ja  
v. 1855 se laski 80 hopearuplaan.

Osuuskauppaliike

Maamme ensimmäinen osuustoiminnan pohjalle rakentuva kauppayritys 
alkoi Viipurissa ja  kaupungin osuuskauppahistoria onkin samalla Karjalan 
ja  koko Suomen osuuskauppaliikkeen alkuhistoriaa.

Osuustoiminnallisen yhtiökaupan perustamisessa olivat aloitteentekijöi-
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nä Viipurin työläiset. Kaupan nimeksi tuli Viipurin työläisten Ravintoainei
den Kauppayhtiö ja  se avattiin todennäköisesti jo  v. 1879, m utta virallisesti 
maamme senaatti vahvisti kaupan säännöt v. 1882. Mallina kaupan sään
töjä laadittaessa olivat englantilaisen Rochdalen osuuskaupan säännöt.

Rautatien konepajan työläiset perustivat v. 1883 om an kauppansa 
nimeltään osakeyhtiö Alku. ” Alku-yhtiön”, kuten sitä kaupunkilaisten kes
kuudessa nimitettiin, tarkoitus oli osuustoiminnallisen periaatteen mukai
sesti hankkia parempilaatuisia tavaroita edullisempiin hintoihin kuin aikai
semmin. Osakeyhtiö Alku vuokrasi konttori-, varasto-ja myymälähuoneis- 
ton Pietarinkatu 16:sta (myöhemmin Kannaksenkatu). Kun talo m yöhem 
min purettiin, siirrettiin kauppa saman kadun varrella n:o 1 l:een Rumbi- 
nin taloon, missä liike sijaitsi lopettamiseensa saakka.

Osuuskauppatoim inta sai uutta vauhtia, kun työväen kaupallisten yritys
ten tilalle tuli kiinteät m uodot saanut osuuskauppaliike. Osuustoimintalaki 
vahvistettiin v. 1901 ja  heti seuraavana vuonna Viipuriin perustettiin kol
me ja  sen lähiympäristöön kaksi osuuskauppaa. Viipuriin perustettiin Kar
jalan Työväen Osuuskauppa r.l., Viipurin Työväen Osuuskauppa r.l. ja  
Talikkalan Työväenyhdistyksen Osuuskauppayhtiö i.l. Viipurin maalais
kuntaan perustettiin Ravansaaren Osuuskauppa r.l. ja  Rakkolanjoen Työ
väen Osuuskauppa i.l. Kaikki näm ä osuuskaupat, lukuunottam atta v. 1905 
toimintansa lopettanutta Talikkalan Työväenyhdistyksen Osuuskauppayh- 
tiötä, sulautuivat myöhemmin perustettuun Viipurin Osuusliikkeeseen.

On todennäköistä, että haave yhden suuren osuuskaupan perustam ises
ta oli kytenyt niiden viipurilaisten mielessä, jotka olivat perustamassa 
osuuskauppoja Viipuriin, vaikkakin sisäinen eripuraisuus vei siihen, että 
syntyi useita osuuskauppoja. Yhteistyö osoittautui ajan mittaan välttäm ät
tömäksi ja  v. 1907 liikkeet yhdistettiin ja uudelle osuuskaupalle annettiin 
nimeksi Viipurin Osuusliike r.l. Varsinainen liiketoiminta alkoi seuraavana 
vuonna. Heti alussa liike avasi kolme toimipaikkaa ja vuoden toiminnan 
jälkeen liikkeellä oli jo  viisi sivuliikettä eri puolilla kaupunkia. Kaupan 
menestys oli aluksi suhteellisen heikko, m utta ensimmäinen maailmansota 
oli synnyttänyt tavaroiden niukkuuden, jonka takia osuusliikkeen merkitys 
kulutustavaroiden jakelijana kasvoi. Varsinkin vuodet 1916 ja  1917 olivat 
voimakkaan kasvun aikaa. Vuonna 1917 Viipurin Osuusliikkeellä oli jo  18 
myymälää, leipomoliike ja  virvoitusjuomatehdas, kaksi ravintolaa ja  hen
kilökuntaa yhteensä 167 henkeä.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK, joka perustettiin v. 1904, 
avasi sivukonttorin Viipurissa v. 1906. Konttorin taholta ryhdyttiin kiinnit
täm ään huom iota osuuskaupoissa vallitseviin epäkohtiin ja  suunniteltiin 
myös heikkojen osuuskauppojen yhdistämistä voimakkaampiin osuusliik
keisiin. Ja ennen kaikkea osuuskaupat alkoivat saada suuren osan tarvitse-
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mistään tavaroista SOK:n välityksellä, mikä oli niille ajan m ittaan korvaa
m aton etu. Näin saatu tuki antoi lisävauhtia osuuskauppojen perustamisel
le.

Ensimmäinen pellervolainen osuuskauppa Viipurissa oli Osuusliike Pon
nistus r.l. Sen perustajana v. 1904 toimi rautatieasem an liikennepuolen 
työväki. Osuuskauppa liittyi v. 1906 SOK:n jäseneksi. Ponnistuksen myy
mälä sijaitsi aluksi Karjalankatu 10:ssä, m utta m uutettiin pian Äyräpään- ja  
Rautatienkadun kulmaukseen. Liiketoiminta onnistui yli odotusten ja  sen 
kannustam ana avattiin sivumyymälöitä. Vuonna 1905 alkoi ensimmäinen 
sivumyymälä toimia Karisalmella ja  saman vuoden marraskuussa avattiin 
toinen myymälä Nurmin asemalle. M uutaman menestyksellisen toiminta
vuoden perästä seurasi vastoinkäymisiä. Tavaraa ryhdyttiin myymään 
velaksi ja  se heikensi liikkeen asemaa. Lopulta v. 1909 toiminta lopetettiin 
kokonaan.

Keskusosuusliike Hankkijan Suomen m aatalouden hyväksi tekemässä 
työssä Karjalan maan viljelijäväestö oli jo  varhain mukana. Keskusliike 
perustettiin v. 1905 ja sivukonttorin perustamisesta Viipuriin tehtiin pää
tös syksyllä 1907 ja konttori aloitti toimintansa seuraavan vuoden alusta. 
Se oli ensimmäinen Hankkijan sivukonttoreista. Toiminta-alue käsitti alus
sa varsinaisen Viipurin piirin lisäksi Kotkan, Mikkelin ja  Joensuun piirit. 
Konttori toimi yli 20 vuotta Vaasankatu 25:ssä sijaitsevassa Moskvinin 
talossa.

Jo  ennen ensimmäistä maailmansotaa Karjalassa oli havaittavissa teuras- 
karjakaupan alalla osuustoiminnallista järjestäytymistä. Viipuriin perustet
tiin v. 1914 tätä toimintaa edustava osuuskunta Viipurin Karjakauppa- 
osuuskunta r.l. Myöhemmin tämä yhdistettiin Suomen Karjakeskuskun- 
taan (nykyiseen Karjakuntaan).

M uuta osuustoimintaa

Osuustoiminnalla Viipurin rautatieläisten keskuudessa oli vanhat ja  vankat 
juurensa. Karjalan Työväen Osuuskaupan perustamisen jälkeen he ryhtyi
vät ruokalaosuuskunnan perustamispuuhiin jo  v. 1906. Seuraavana vuon
na hyväksyttiin säännöt, joiden mukaan liikkeen nimeksi tuli Viipurin Rau
tatieläisten Osuusruokala i.l. Osuusruokala aloitti toimintansa vuoden 
1908 alussa.

Viipurin kaupungin kaakkoisella kulmalla olevaa laajaa esikaupunkialu
etta, jonka muodostivat Kolikkoinmäki, Tiiliruukki, Kelkkalaja Kangasran- 
ta, kutsuttiin yhteisellä nimellä Talikkalaksi. Täm än vuosisadan alussa esi
kaupungeissa oli lukuisia yksityisiä saunaliikkeitä, m utta saunaolot olivat 
hyvin alkeelliset niin puhtauden kuin järjestyksenkin kannalta, ja  kylpy-
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maksut olivat korkeita. Tyytymättömyys oli niin suurta, että v. 1905 pidet
tiin kokous, jossa pohdittiin osuuskuntasaunan perustam ista ja  seuraavana 
vuonna perustettiin Talikkalan Työväen Sauna- ja  Rakennusosuuskunta 
r.l. Uudessa saunassa kylvettiin ensimmäisen kerran v. 1909 ja  se sai niin 
vankan suosion, että osuuskunta avasi pian kaksi m uuta saunaa.

1.3. Rahalaitokset

Liikepankit

Viipurin kauppiaiden suuri yhteisyritys oli om an pankin perustam inen 
kaupunkiin. Jo  v. 1842 oli Suomen Pankki avannut kaupunkiin haaraosas
tonpa v. 1862 Yhdyspankki. Kaupungin suureen rahaliikenteeseen nähden 
eivät näm ä laitokset voineet täysin tyydyttää paikkakunnan rahatarpeita. 
Siksipä kauppiaat Fr. Wahl, F.R. Richardt, John  Seseman, H erm an Lorenz 
ja C. Rosenius sekä pankkihuone Seligmann & Stettheimer Frankfurt am 
Mainissa lähettivät senaattiin yhteisen anom uksen saada perustaa n im et
töm än yhtiön Viipurin kaupungissa harjoittaakseen pankkiliikettä nimellä 

i ''Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten”. Vuonna 
1872 senaatti vahvisti pankin säännöt ja  21.2.1873 pankki avattiin.

Rahalaitoksista Pohjoismaiden Osakepankki kehittyi varsin huomatta-

Pohjoismaiden Osakepankki.
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Pohjoismaiden Osakepankin pankkisali.

vaksi. Laitos aloitti toimintansa v. 1873 sitä varten kuntoon asetetussa 
huoneistossa Mustainveljestenkadulla no 16. Pankin rahavarat kasvoivat 
nopeasti ja  haarakonttoreita perustettiin useihin kaupunkeihin. Vuonna 
1897 sivukonttorien lukumäärä oli 11 ja  v. 1898 jo  25. Samana vuonna 
kuin pankki aloitti toimintansa, avattiin sivukonttorit myös Helsingissä ja  
Turussa ja  vuosien kuluttua useimmissa maaseutukaupungeissa. Pankin 
suuruudessa Helsingissä toimiva osasto nopeasti voitti pääkonttorin Viipu
rissa. Heräsipä sen johdosta jo  v. 1888 kysymys päähallinnon m uuttam i
sesta pääkaupunkiin, vaan ehdotus jäi kuitenkin sikseen sillä kertaa. Muut
toa pidettiin vääryytenä sitä paikkakuntaa kohtaan, jonka alkuunpanoa 
pankki sai kiittää olemassaolostaan ja missä sen etuja niin pitkän aikaa oli 
valvottu tunnollisesti. Myöhemmin pääkonttori siirtyi Helsinkiin.

Pääkonttorit olivat Viipurissa lisäksi Kauppapankki Oy:llä ja  Savo-Karja- 
lan Pankki Oy:llä. Kesäkuussa 1890 avattiin Viipurissa myös Kansallis- 
Osake-Pankin haarakonttori.

Säästöpankit

Viipurin säästöpankki sai alkunsa siten, että Viipurissa pantiin kantarahas- 
ton keräys käyntiin v. 1845 alussa, ”sen jälkeen kun eräät Viipurin kau
pungin asukkaat muilta paikkakunnilta sekä Suomessa että ulkomailla saa-
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mansa kokemuksen nojalla ovat katsoneet voivansa odottaa tälläkin paik
kakunnalla oleville lähimmäisilleen jotakin hyötyä niin sanotusta säästö- 
pankkilaitoksesta”. Keräyslistaan merkitsi 83 henkilöä yhteensä 946 ho
pearuplaa. Kantarahasto katsottiin riittävän suureksi, ja  läänin kuvernöö
rin Casimir von Kothenin raatihuoneelle kokoon kutsumassa kokouksessa 
päätettiin syyskuussa 1845, että säästöpankki perustetaan. Viipurin Sääs
töpankki aloitti toimintansa tammikuussa 1846 ja  pankin ensimmäisenä 
toimintavuotena oli 75 henkilöä pannut säästölle n. 2 940 ruplaa.

Pankkia pidettiin avoinna kuten muitakin säästöpankkeja, lauantaisin, 
m utta aukioloaika oli harvinaisen pitkä, klo 4-9 i.p. Vähin säästöönpanta- 
va erä oli 20 kopeekkaa ja  vuoden kuluessa sai tallettaa enintään 100 
ruplaa. Saman henkilön talletus sai nousta enintään 1 000 ruplaan. Korko 
oli 4 %. Säästöönpanijat olivat suurimmaksi osaksi työmiehiä ja  palkollisia, 
m utta paljon talletuksia tuli melko varakkailtakin henkilöiltä. Kanava-lehti 
kirjoitti tästä kaupungin elinkeinoelämälle tärkeästä tapahtum asta uskoen 
pankin tulevan hyödylliseksi ja  menestyväksi, etenkin kun Saimaan kana
van rakennustyöväki sai tilaisuuden panna joka viikko säästönsä kasva
m aan korkoa. Tallettajien lukum äärä nousi nopeasti ja  oli v. 1856 jo  600 
henkeä. Vuonna 1875 tallettajia oli 2 408 henkeä ja  talletettu pääom a nou
si n. 1.24 milj. markkaan. Vuonna 1885 Viipurin Säästöpankki oli m aan 
kolmanneksi suurin.

Säästöpankin to im eenpanev ina” johtajina olivat 
varalääninkamreeri E.J. Bäck 1845-51 
kauppaneuvos J.F. Hackman 1852 
kirjakauppias, kauppaneuvos C.G. Clouberg 1853-78 
kirjakauppias Walter Hoving 1878-1918 

Viipurin Säästöpankin perustam isen aikana oli meillä ruotsi virallisena 
kielenä. Sen vuoksi ruotsi tuli luonnostaan pankin kirjanpito- ja  pöytäkir- 
jakieleksi. Vielä senkin jälkeen kun osa sivistyneistöä jo  oli suomalaistunut, 
säilyivät olot tässä suhteessa ennallaan. Kieliryhmien välisten suhteiden 
kiristyttyä tätä säästöpankkia määrätietoisesti hoidettiin ruotsinkielisenä 
laitoksena, huolimatta siitä että ainakin 3/4 sen 8 000 tallettajasta oli suo
menkielisiä. Säästöpankki palveli yleensä auliisti molempia kieliryhmiä, 
m utta poliittiset erimielisyydet ja  kieliryhmien taistelu määräämisvallasta 
vetivät pankin taistelurintamalle. Vuosisadan vaihteen tienoilla purkautui 
Viipurissa, kuten muuallakin maassamme, paine suomenkielisen väestön
osan taholta saada hoitaa pankkiasiansa omalla kielellä. Asenne ei ollut 
ajassaan erillinen ilmiö, vaan niveltyi siihen uuteen taloudelliseen suun
taukseen, jonka suomalaiskansallinen ajattelu viime vuosisadan loppupuo
lella oli omaksunut.

Luultavasti Helsingistä saatujen vaikutteiden johdosta heräsi viipurilais-
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ten käsityö- ja  teollisuusmiesten piirissä ajatus suomalaisen rahalaitoksen 
perustamisesta paikkakunnalle yleisen säästäväisyyden edistämiseksi ja 
pääom ien keräämiseksi suomalaiselle yritteliäisyydelle. Viipurin Suomalai
nen Säästöpankki perustettiin v. 1902, ja  pankkitoiminta aloitettiin Punai- 
senlähteen apteekkitalon konttorissa 11.10.1902. Vuonna 1906 pankki 
m uutti Otso-yhtiön taloon Pietarinkatu l:een Punaisenlähteentorin kul
massa ja takaisin Punaisenlähteen apteekkitaloon Vaasankatu 21:een 
v. 1915.

Viipurin Suomalaisessa Säästöpankissa aloitettiin aikaisin määrätietoi
nen toiminta säästäväisyyden edistämiseksi. Vuonna 1904 otettiin käyt
töön ensimmäiset ”kodin säästöarkut” ja  vuonna 1914 aloitettiin koulu- 
säästötoiminta kaupungin kansakouluissa ja  seuraavana vuonna maalais
kunnan kouluissa. Pankin kehitys oli alusta alkaen ripeää. Ensimmäinen 
talletusmiljoona saavutettiin v. 1908 ja  toinen v. 1913. Vuoden 1914 lopus
sa säästöpankin talletukset olivat 2.5 milj. kultamarkkaa.

Säästöpankin isäntien puheenjohtajana olivat kauppaneuvos Juho Lal
lukka v. 1902-13 ja  rehtori F.P. O inonen v. 1915-40. Hallituksen puheen
johtajana oli kollegiasessori Gust Z. Sandman v. 1902-18 ja  toimitusjohtaja 
v. 1905-13. Hänen jälkeensä toimitusjohtajana oli kultaseppä Otto Järve
läinen vv. 1914-33.

Viipurin Työväen Säästöpankin perustam inen liittyy samaan vaihee
seen kuin ns. suomalaisten säästöpankkien perustaminen. Se vain lisäksi 
korosti köyhemmälle väestönosalle tarkoitettua palveluaan ja  halua saada 
Viipurin työväenjärjestöjen toimintaa palveleva taloudellinen keskuselin. 
Viipurin Työväen Säästöpankki oli työväensäästöpankeista kolmas maas
samme Helsingin ja  Kotkan jälkeen. Se perustettiin v. 1910.

Ensimmäinen toimipaikka pankille vuokrattiin kauppias A. Kaljusen 
talosta, Katariinankatu 36:ssa. Toim innan nopean laajenemisen vuoksi jo 
v. 1912 kävi välttämättömäksi toimipaikan vaihto. Yhdessä sosialidemok
raattisen piiritoimiston kanssa pankki m uutti kauppias Schavoronkoffin 
taloon Torkkelinkatu l:een. Samana vuonna pankki liittyi jäseneksi Suo
men Säästöpankkiyhdistykseen ja  otti säästämisharrastuksen edistämiseksi 
käyttöön mm. kodin säästölippaat.

Vuoden 1914 lopussa olivat tallettajien saamiset yli 171 000 kultamark
kaa, mistä suurin osa oli järjestöjen talletus varoja. Kuten muillakin pankeil
la oli ensimmäisen m aailm ansodan aikana Viipurin Työväen Säästöpankil
la toiminnassaan vaikeuksia, joita lisäsivät vielä poliittiset erimielisyydet.

Pankin hallituksen puheenjohtajina toimivat kirjakauppias Adam Kuha
nen v. 1910-15 ja  työnjohtaja V. Viitanen v. 1916-18. Pankin toimitusjoh
tajina (kamreereina) toimivat kirjanpitäjä P.J. Holopainen v. 1910-12 ja 
toimittaja M. Puputti v. 1912-18.



1.4. Teollisuus

Viipurin teollistuminen

Viipurin sijainti liikenteellisesti oli hyvin edullinen Suomenlahden pohju
kassa paikassa, jossa luontaisesti liittyivät toisiinsa vesi- ja  maaliikenne. 
Ulkoiset edellytykset olisivat olleet hyvät suuren kauppa- ja  teollisuuskes
kuksen muodostumiselle, m utta ainoastaan kauppa nousi kukoistavaan 
asemaan. Teollisuudesta lähinnä kulutustavarateollisuutta ja  rakennustar
viketeollisuutta oli Viipurin alueella ja  ympäristössä. Osatekijänä suurteol
lisuuden puuttum iseen oli teollisuuden tarvitseman käyttövoiman puute. 
Suuremmat teollisuuslaitokset tarvitsivat runsaasti vesivoimaa, m utta sitä 
ei suhteellisen tasaisella Viipurin alueella ollut riittävästi käytettävissä. 
Muissa suhteissa Viipurilla olisikin ollut erinomaiset olot tarjottavana mm. 
puu- ja  paperiteollisuudelle. Teollisuulaitoksia perustettiin Viipuriin kui
tenkin jo  varhaisessa vaiheessa verrattuna m aam m e muihin kaupunkeihin. 
1800-luvun puoliväliin mennessä Viipurissa oli jo useita huomattavia teol
lisuuslaitoksia.

Viipurin kaupungin teollistumisessa alkuvuosikymmeninä oli ensim mäi
sellä sijalla elintarvikkeita ja  nautintoaineita valmistava teollisuus. Asia oli 
luonnollista sikäli, että aikansa suurkaupunkina Viipurissa näiden alojen 
tuotteiden kulutus oli suurta ja  siten tuotantolaitokset hakeutuivat lähelle 
markkinoita. Elintarvikkeita ja  nautintoaineita valmistava teollisuus olikin 
maamme itsenäistymiseen saakka viipurilaisille eniten työpaikkoja tarjoa
va teollisuudenala. Toiseksi kohosi 1800-luvun lopulla metalliteollisuus, 
joka Viipurissa oli konepajateollisuutta, ja  kolmanneksi vuosisadan vaih
teessa sähköä ja kaasua tuottavat ja jakavat laitokset.

Viipurin kaupungin teollisuuslaitokset toimialoittain vuosina 1860, 1890 ja 
1910.

Toimiala 1860 1 8 9 0 1 9 1 0

teolli- henki teolli henki teolli- henki-
suuslai lökun- suuslai lökun suuslai lökun
toksia taa toksia taa toksia taa

Metalliteollisuus - 11 101 5 5 8 2

Kivi-, tiili-, savi- ja
lasiteollisuus 1 2 3 2 3 5 4 1 8 0

Kemian teollisuus ja
tulitikkutehtaat 2 8 5 3 3 3 3 9 5

Nahkateollisuus - 2 1 8 2 1 6

T ekstiiliteollisuus - — 3 9 4
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Paperiteollisuus 1 8 1 22 2 19
Saha- ja  puuteollisuus - 1 5 1 50
Elintarvike- ja  nautinto- 
aineteollisuus 3 51 11 373 21 887
Graafinen teollisuus - 3 49 2 63
Sähkö-, kaasu- ja  voima
laitokset 1 23 8 222
Yhteensä 7 167 35 659 51 2 208

Teollisuuslaitosten lukumäärä ei ehkä ole aivan tarkka, koska etenkin 
viime vuosisadan puolella oli joskus varsin vaikea tehdä selvää rajaa teol
lisuuden ja  käsityön välille. Vuonna 1880 Viipurissa toimi useita räätälin-ja 
ompeluliikkeitä, joissa oli toistakymmentä työntekijää. Myös sepän am m a
tissa oli yrityksiä, jotka enem m än muistuttivat pientä konepajateollisuu
teen kuuluvaa korjauspajaa kuin käsityöläisverstasta.

Teollisuuslaitoksia

Suurteollisuutta edusti Viipurissa ensimmäisenä tukkukauppias Anton 
Alfthanin v. 1849 Johanneksen pitäjästä Haville siirtämä kynttilä-ja saip
puatehdas. Tässä tehtaassa oli neljä pääosastoa: steariinitehdas, talikyntti- 
lätehdas, saippuatehdas ja  rikkihappotehdas. Tehtaassa työskenteli n. 60 
työm iestäja tuotanto oli varsin suurta. Jouduttuaan Alfthanin toiminimen 
vararikon jälkeen Havin Osakeyhtiön omistukseen tehdasta laajennettiin 
vieläkin entisestään, niin että v. 1875 tuotannon yhteenlaskettu arvo oli yli 
904 000 mk. Se erottui selvästi kaupungin muiden tehtaiden joukosta.

Havin Osakeyhtiön hallussa Havin tehtaat m uuttuivat melkoisesti. Enti
senä päätehtaana ollut steariinikynttilätehdas lakkautettiin v. 1879 sillois
ten huonojen taloudellisten näkymien tähden ja m uutettiin luujauhomyl- 
lyksi. Sen sijaan saippuatehdasta laajennettiin melkoisesti, jo ten  siitä saa
tiin tehtaan pääosasto. Vanha oluttehdas lakkautti toimintansa v. 1881 ja 
v. 1873 perustettua kalkkiuunilaitosta suurennettiin yhä. Etenkin 1890- 
luvun alkupuolella tehtaassa toimeenpantiin paljon muutoksia ja  paran
nuksia sekä rakennuksiin että tuotteiden valmistukseen nähden. Vuonna 
1894 saippuatehdasta jälleen laajennettiin, v. 1901 rakennettiin luujauho- 
mylly uudestaan, täydelleen ajan vaatimusten mukaiseksi. M olemmat lai
tokset olivat siten tekniikan huipputasolla siihen aikaan ja  tuotteiden kor
kea laatu oli yleisesti tunnustettu. Vuonna 1900 saippuatehtaassa valmis
tettiin n. 695 000 kg pesusaippuaa, 13 600 kg suopaa ja  11 200 kg raakaa 
glyseriiniä. Työntekijöitä Havin tehtailla oli tällöin yhteensä 46, m utta 
m äärä nousi jo  m uutam an vuoden aikana kaksinkertaiseksi. T:mi Hack-
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Havin tehtaat.

m an & Co oli edelleen Havin Osakeyhtiön pääosakas. Isännöitsijänä toimi 
vuoteen 1889 saakka Ferdinand Alfthan.

Viipurin kaupunkiin perustettiin v. 1879 lakkautetun Havin kynttiläteh
taan sijaan uusi tehdas. Sen perusti pietarilainen Newski-steariiniyhtiö 
v. 1895 Pietarissa toimivan päätehtaan haaraosastoksi. Työntekijöitä teh
taassa oli vuosisadan vaihteessa 13 henkeä.

Teollisuuslaitokset Viipurissa vuonna 1854
perustettu

Schoenkin saippuatehdas .......................................................................  1843
Klingenbergin tupakkatehdas................................................................  1845
A. Alfthanin olutpanimo .......................................................................  1845
Tichanoffin tupakka-ja sikaaritehdas ................................................. 1847
Häggbergin kaakelitehdas .....................................................................  1848
Havin tali-ja steariin itehdas................................................................... 1849
C.F. Lindströmin tupakka-ja sikaaritehdas.......................................  1851
F. Fagermanin a jokalu tehdas ................................................................  1851
J.H. Zieglerin hansikastehdas................................................................  1851
J. Dippellin tupakka-ja sikaaritehdas ................................................. 1852
F. Hieckischin huonekalu tehdas............................................................ 1853
W. Philipoffin olkihattutehdas ..............................................................  1853
A. Nesslerin soitinkonetehdas ..............................................................  1853
A. Nesslerin puuvillatehdas ................................................................... 1853



-■

Viipurin mekaaninen konepaja.

Viipurin toiseksi suurin teollisuuslaitos 1870-luvulla oli Ferdinand Thes- 
leffin v. 1863 perustam a Viipurin mekaaninen eli konetehdas. Se myytiin 
kolme vuotta myöhemmin osakeyhtiölle, jonka toimitusjohtajana oli insi
nööri G.C. Törnudd. Tehtaaseen rakennettiin v. 1867 uusi valimo sekä 
v. 1869 laivatelakka sekä pannupaja, laituri ja  nostokone. Uusi laitos osoitti 
kohta omaavansa erinom aisen työkyvyn. Konepajassa valmistettiin 
v. 1875 viisi höyryalusta, korjattiin 52 höyrylaivaa ja  -konetta sekä toimi
tettiin muita tuotteita ja  korjaustöitä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 
800 000 mk.

Viipurin konepajalla oli 1800-luvun loppupuolella hyvin moninaisia vai
heita. Tämä aikanaan suuri laitos, joka oli merkittävimpiä maassamme, 
joutui epäsuotuisien olojen pakottam ana lopettam aan toimintansa v. 1883 
ja pian sen jälkeen vuokralle insinööri E. Filemon Gallenille. Hänellä oli jo 
vuodesta 1875 oma konepaja talossaan Fredrikinkatu 14:ssaja hän muutti 
sen nyt vuokraamansa laitoksen yhteyteen. Konepaja hankki nopeasti 
merkittävän aseman paikkakunnan huomattavimpien työnantajien joukos
sa, ja  m onet suuret työt osoittivat luottam usta tähän yritykseen. Gallenin 
kuoltua v. 1893 liike joutui vararikkoon, jonka jälkeen konepaja jakautui. 
Gallenin poika insinööri Jalm ar Gallen lunasti osan tehtaasta konepajaksi, 
jonka erikoisalana oli höyrylaivarakennus. Töissä oli joskus huippukausina 
jopa 600 työmiestä päivässä. Vuonna 1899 luovutettiin tehdas belgialaisel
le yhtiölle, Societe Anonymedle, joka heti ryhtyi laitoksessa suuriin uudis
tustöihin. Konepajaa pidettiin nyt maassamme kolm antena Crichton &
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Kum pp:n (Turussa) ja  K one-ja  S iltarakennusosakeyhtiön (Helsingissä) jä l
keen. O nni ei kuitenkaan suosinut uu tta  yhtiötä, jo k a  teki vararikon.

Viipurin toinen konepaja oli V altionrautateiden konepaja, jossa v. 1900 
oli työssä 320 henkeä ja  jonka tuo tannon  arvo silloin oli yli 1 milj. mk.

Konepajojen joukkoon  luettava on  m yös t:mi Paul W ahl 8c Kum pp:n 
v. 1888 V arkaudesta Viipuriin m uu ttam a sähkötehdas, jo ta  varten  oli 
vuokrattu  osa V iipurin konepajan rakennuksia. T ehdas valmisti dynam o- 
koneita, sähköm oottoreita  ym. sekä om isti sähköasem an, joka  toim itti 
kaupungille tarvittavan virran  sähkövalaistukseen sekä antoi pienem m ille 
laitoksille tarpeellisen sähkövoim an. Kun t:m i v. 1897 oli lunastanut om ak
seen siihen saakka vuokraam ansa osan konepajasta, ero tettiin  sähkölaitos 
v. 1898 pääliikkeestä ja  se jatkoi sen jälkeen  to im intaansa nim ellä Elektris- 
ka A ktiebolaget f.d. Paul W ahl 8c Co, Elektrisk afdelning. Pajassa oli vuo
sisadan vaihteessa työssä 208 henkeä ja  tuo tannon  arvo oli silloin lähes 
1 milj. mk.

Myös Viipurin kaasutehdas kuului sam alle yhtiölle. T äm ä v. 1860 perus
tettu  liike, joka  v. 1873 oli jo u tu n u t H ackm an 8c Kum pp.:in hoidettavaksi, 
tuli sitten v. 1887 oston kautta  W ahlin kauppahuone ja  t:mi Carl R othen 8c 
Co yhteiseksi om aisuudeksi. 1890-luvun loppupuolella esitettiin kysymys 
kaasulaitoksen lunastam isesta kaupungille. Kun täm ä hanke raukesi, osti 
Sähköosakeyhtiö sen v. 1899. Sen valm istusm äärä oli vuosisadan vaihtees
sa lähes 400 000 m 3 kaasua, ja  yhtiön palveluksessa oli 39 työm iestä.

T iilenpoltto m uuttu i Viipurissa teolliseksi toim innaksi, kun A braham  
H äggberg sai m aistraatilta luvan perustaa  tiilitehtaan Viipurista Pietariin 
joh tavan  tien varteen vuonna 1846. Tehdasalue vuokrattiin  15 vuodeksi 
ehdolla, e ttä  jokaista  1 000 tiiltä kohti H äggbergin tuli m aksaa kaupungin  
kassaan 30 kopekkaa.

M uita huom attavia teollisuuslaitoksia Viipurissa olivat t:mi Bandholz 8c 
kum pp:in v. 1860 perustam a kaasutehdas. V uonna 1873 kaasutehdas jou
tui H ackm an 8c Kum pp:in hoitoon. Bandholz perusti v. 1862 nau lateh taan , 
joka v. 1873 jou tu i Alex. Wald. Bergille. H erttualan  vanha sikuritehdas sai 
kilpailijan v. 1859, kun tukkukauppias Wilh. Rothe perusti uuden  sikuri- 
tehtaan. T upakan valmistus kehittyi nopeasti Viipurissa. Kaupungissa toi
m ivat aikaisem m in Klingenbergin ja  Tichanoffin tupakkatehtaat. T äm än 
alan tehtaita  ilmestyi seuraavina vuosikym m eninä useita. V uonna 1875 oli 
Viipurissa kym m enkunta tupakka- ja  sikaaritehdasta, jo sta  tosin ainoas
taan osa oli käynnissä.

O luen ja  sim an valmistus ja  m yynti oli järjestetty  1840-luvulla an n e tta 
vaksi huutokaupalla edullisim m an tarjouksen tekevälle yrittäjälle. Elokuus
sa 1843 Viipurin kaupungin m aistraatti järjesti huu tokaupan  oluen, sim an 
ja  sahdin valmistus- ja  m yyntio ikeuden antam iseksi nelivuotiskaudeksi
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1.1.1844 alkaen. Huutokaupasta oli tiedotettu kaupungin kirkoissa ja  kol
messa lehdessä, jotka olivat Finlands Allmänna Tidning, St. Petersburgs 
VVetenskaps Akademie Tidningar ja  Revals Tidning. Ehdokkaita tilaisuu
teen oli saapunut kolme ja maistraatti hyväksyi Fredric Neufeldtin tarjouk
sen 653 hopearuplaa vuodessa. Huutokaupan voitto merkitsi Neufeldtille 
sitä, että hänen oli huolehdittava oluen, siman ja  sahdin saatavillaolosta 
ym päri vuoden ja ettei niistä koskaan saanut olla puutetta.

Fredric Neufeldt ei yrityksistään huolimatta pystynyt täyttäm ään oluen 
valmistuksen ja  myynnin ehtoja, ja  hän joutuikin kesken nelivuotiskauden 
ilmoittamaan maistraatille olevansa halukas luovuttam aan oikeuden jolle
kin toiselle. Maaliskuussa 1845 maistraatti hyväksyi Anton Alfthanin ta r
jouksen ottaa oluen valmistus hoitaakseen 750 hopearuplan vuosimaksus
ta yli 12 vuodeksi, siis vuoteen 1858 saakka.

Kaupunginviskaali VVahlsten ilmoitti vuonna 1846 maistraatille, että 
vaikka kauppias Anton Alfthan oli vuokrannut oluen, siman ja sahdin 
valmistuksen ja  myynnin, useat muutkin yrittäjät harjoittivat näiden val
mistusta ja  myyntiä. Täm ä tietysti loukkasi varsinaisen vuokraajan oikeut
ta. Tilanteen korjaamiseksi maistraatti päätti langettaa 10 hopearuplan 
sakon jokaiselle näitä aineita laittomasti valmistavalle. Asiasta päätettiin 
tiedottaa vähintään kerran vuodessa kaupungin kaikissa kirkoissa. Päätös 
lähetettiin läänin kuvernöörin vahvistettavaksi.

Alfthanin valmistamien juom ien hinnaksi maistraatti hyväksyi v. 1846 
seuraavat:

ensimmäisen luokan olut, pullo, 6 hopearuplaa 
toisen ” ” kannu, 12
sahti ” 3
ensimmäisen luokan sima, pullo, 15 
toisen ” ” ” 10
kolmannen ” ” ” 7

Kauppias Robert Ferdinand Fydecken halusi perustaa fosfori tulitikkuja 
valmistavan tehtaan Papulan kaupunginosaan tontille no 279. Anomusta 
käsiteltiin varsin tarkasti maistraatin kokouksessa v. 1872 ja  tehdashank- 
keelle löytyi runsaasti vastustajia. Sitä vastustettiin vetoamalla vuodelta 
1856 olevaan rakennusjärjestykseen. Tehdashan saattaisi lähtitienoot tuli- 
palovaaralle alttiiksi. Erityisesti talonomistaja ja  kaupungin kassanhoitaja 
Theodor Tulander, Papulan kaupunginosan talon no 16 omistaja, vastusti 
tehtaan perustamista, m utta se sai kuitenkin perustamisluvan.

Viipurissa kilpaili kaksi suurta tupakkatehdasta keskenään tuotteiden
sa valmistusmäärän suuruudesta ja  laadun parem muudesta. Toinen, jonka
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Kauppaneuvos F. Sergejeff.

v. 1878 perusti kauppaneuvos F. SergejefF, kasvoi myöhem m in ja varustet
tiin aikansa uusimmilla koneilla. Vuonna 1900 tehtaassa oli työssä 86 
miestä ja  247 naista. Se valmisti sikaareja, paperosseja ja  m uuta tupakkaa 
yli 1 milj. markan arvosta. Toisen tupakkatehtaan perusti v. 1897 Viipurin 
Tupakkatehdas Osakeyhtiö. Sekin toimi suurliikkeenä, ja  vaikka se v. 1900 
oli ollut toiminnassa vasta kolme vuotta, nousi sen valmistusarvo jo  silloin 
0.5 milj. markkaan ja  henkilökuntaan kuului 51 miestä ja  148 naista.

Oluen valmistuksen alalla kilpailivat kaksi suurta tehdasta keskenään. 
Vuonna 1845 oli t:mi Alfthan perustanut Havin oluttehtaan, joka esim. 
v. 1854 valmisti 1 000 tynnyriä olutta ja  simaa. Jouduttuaan v. 1863 Havin 
Osakeyhtiön omaksi valmisti se v. 1875 juom ia 128 000 m arkan arvosta.

Entistä suurempi oluttehdas perustettiin v. 1863 Repolan kaupungin
osaan. Pääomistajana tässä Yhdysoluttehtaassa oli Carl Rothe & Kumpp. 
Aikakauden lopussa pidettiin sitä ehkä parhaim pana panim ona koko 
maassa. Sen suuri varastokellari sementtilattioineen ja  holvikattoineen 
voitti kaiken mitä Viipurissa tällä alalla ennen oli nähty. Bayerilaista olutta
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oli suunniteltu myytävän jopa 1 200 000 pulloa. Vuonna 1875 valmistuk
sen arvo oli n. 130 000 mk.

Yhdysoluttehdas oli vielä vuosisadan vaihteessa paikkakunnan olutteh
taista suurin. Vuonna 1881 siihen yhdistettiin Papulan oluttehdas, jonka 
suurin omistaja oli t:mi Fr. Richardt. Seuraavana vuonna yhtiö vuokrasi 
Pantsarlahden panimon ja  laajentui myöhemmin, niin että se vuosisadan 
vaihteessa oli maamme toiseksi suurin olutpanimo. Tehtaalla oli silloin 
työssä 75 henkeä ja tuotannon arvo n. 550 000 mk. Toisella sijalla kaupun
gin olutpanimoista oli ns. Bavaria-oluttehdas, jonka omisti t:mi TschusofF 
& SapetofF. Rosuvoissa toiminimen omistamalla suurella tehdasalueella 
sijaitsi olutpanim on lisäksi konepaja, tislauslaitos, etikkatehdas, punssiteh- 
das ja  asfalttitehdas. Toiminimen jouduttua vararikkoon lunasti kauppa
neuvos SergejefF v. 1893 kaikki näm ä laitokset haltuunsa. Uutena omista
jana hän myöhemmin lakkautti kaikki m uut paitsi olutpanimon, jota hän 
ryhtyi kehittämään. Vuonna 1900 panimossa oli 44 työm iestäja tuotteiden 
valmistusarvo oli 217 000 mk.

Tupakkateollisuuden ohella vain viinanpoltto kasvoi 1860-luvulla samas
sa määrin. Viinatehtaita Viipurissa olivat tällöin mm. Rothen polttamo, 
Iivana Schuschinin tehdas, TschusofF & SapetofFin polttam o ja  Helena Sili- 
verstofFm tehdas. Yhteensä viinatehtaita oli seitsemän. Vuosisadan vaih
teessa viinanpolttamoita Viipurissa olivat K. Jakovleffin viinanpolttamo ja 
tislauslaitos sekä toisena Viipurin Väki viinatehdas Osakeyhtiön polttamo. 
Edellisessä oli 17 henkeä ja jälkimmäisessä 12 henkeä työssä.

Muista pienehköistä tehtaista Viipurissa m ainittakoon Häggbergin kaa- 
kelitehdas, G. Nyholmin tapettitehdas, G.A. Ahrenbergin paitatehdas, 
Palmbergin mineraalivesitehdas, neljä huonekalu- ja  ruumisarkkutehdasta 
sekä kolme tiilitehdasta. Kaupungissa oli v. 1875 37 tehdasta, joista 25 oli 
käynnissä.

Viipurissa oli suuri viljantuontisatama. Senpä takia olikin luonnol
lista, että kaupungissa toimi useita kauppamyllyjä. Näistä suurin oli F.W. 
Mielckin, perustettu v. 1897, jossa v. 1900 oli 20 henkeä työssä ja  jonka 
tuotannon arvo oli 913 000 mk. Toinen oli V. Weltheimin jauhomylly, pe
rustettu v. 1893, jossa v. 1900 työskenteli viisi henkeä ja  jonka tuotteiden 
valmistusarvo oli 300 000 mk.

Viipurin suurimmat teollisuuslaitokset henkilökunnaltaan v. 1890

Teollisuuslaitos henkilökunta
Tupakkatehdas, F. SergejefF................................................................  127
Tupakkatehdas ............................................................................................ 60
Tupakkatehdas ............................................................................................ 58
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Olutpanimo, Yhdysoluttehdas ............................................................. 45
Galvanisoin ti tehdas, Z. S o h lb e rg ........................................................  33
K aakelitehdas............................................................................................  25
Viipurin kaasulaitos ............................................................................... 23
Viipurin Tapetti tehdas ..........................................................................  22
Viinanpolttamo  ...............           22
Kirjapaino ................................................................................................. 16

Viipurin suurimm at teollisuuslaitokset henkilökunnaltaan v. 1910.

Teollisuuslaitos henkilökunta
Tupakkatehdas, F. S ergejeff.................................................................  526
VR:n k o n ep a ja ..........................................................................................  435
Koneellinen Kiviveistämö O y ...............................................................  91
Viipurin T upak k a teh d as........................................................................  71
Paul Wahl & Co, sähkölaite te h d a s ......................................................  70
Viipurin sementtivalimo ja  asfalttitehdas ......................................... 64
Paita- ja  kravattitehdas ..........................................................................  64
Kirjapaino ................................................................................................. 56
O lu tp a n im o ............................................................................................... 56
P uuseppätehdas........................................................................................ 50
Newskin steariiniyhtiön k y n ttilä teh d as .............................................  44
Aug. Saariston Konepaja ......................................................................  42
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Teollisuuden asema ei noussut samalle tasolle kaupan ja liike-elämän 
kanssa autonom ian ajan loppuvuosinakaan huom attavasta kasvusta huoli
matta. Teollisuuslaitoksia Viipurissa oli v. 1913 kaikkiaan 386, joista teh
dasmaisia 90 ja käsityöliikkeitä 296. Työväestöä niissä oli yhteensä 4 468 
henkeä.

Tuotannon bruttoarvolla m itattuna suurim m at tehtaat olivat

tupakkatehtaat 
väkiviinatehtaat 
oluttehtaat . . .

3.2 milj. mk 
1.0 milj. mk 
0.5 milj. mk



Jakovleffin tehdas.

Nautintoaineteollisuuden arvo oli yhteensä 4.7 milj. mk, joka oli siis mel
kein kolmasosa koko teollisuudesta. Muut teollisuudenalat olivat

K onepaja t.................................... 2.0 milj. mk
sähkölaitteet ja  koneet ...........  0.9 milj. mk
sähkövalaistustehtaat................ 0.5 milj. mk
saippuateollisuus   0.7 milj. mk
kynttiläteollisuus ......................  0.5 milj. mk
trikooteollisuus ........................  0.6 milj. mk
paita-ja alusvaateteollisuus . . .  0.6 milj. mk
räätälin liikkeet........................... 0.5 milj. mk
le ip o m o t  0.7 milj. mk
kirjapainot .................................  0.6 milj. mk
m y lly t........................................... 0.6 milj. mk

Viipurin tehdasteollisuudessa oli v. 1900 töissä 2 120 henkeä ja  tuottei
den valmistusarvo oli yhteensä 9 milj. mk. Täm ä tulee sitäkin suurem m ak
si, jos luemme viipurilaisiksi m uutam ia aivan kaupungin läheisyydessä, 
joskin sen rajojen ulkopuolella sijaitsevia laitoksia, kuten esim. Wolkoffin 
paperossitehdas Saunalahdessa, Kelkkalan tulitikkutehdas ja  saha, omista-
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jana K. Jakovleff, Hallenbergin kauppajauhomylly, tiilitehdas ja  saha Tam- 
misuolla, Vekrotniemen sahaja puusepäntehdas, Fominin ja  Kankaanpään 
tupakkatehtaat Talikkalassa, Nikitinin puuvillatehdas Papulassa, Herttua- 
lan ja M onrepoon sikuritehtaat.

Uuden aikakauden tehtaista mainittavimpia olivat kauppias Z. Sohlber- 
gin v. 1884 perustam a galvanoimistehdas, jota sittemmin laajennettiin 
yhdistämällä siihen sekä paja että osasto naulanvalmistusta varten. Viipu
rin galvanoitu rautapelti olikin tunne ttu ja  käytössä laajalla alueella. Teh
das, jossa oli 30-40 miestä jatkuvasti työssä, valmisti tuotteita n. 140 000 
markan arvosta vuosittain.

Toinen huom attava laitos oli entinen Häggbergin, sittemmin Tichanof- 
fin, kaakeli-ja fajanssitehdas, joka vuonna 1895 joutui Viipurin Kaakeli- 
tehdas osakeyhtiön haltuun, kauppias Starckjohann toimitusjohtajana. 
Vuonna 1900 oli tehtaan työväestön m äärä 40 henkeä ja  valmistusarvo 
71 000 mk.

Viipurin tapettitehdas oli alallaan suurimpia maassamme. Sen perusti v. 
1874 kauppias Vilhelm Nyholm, ja  v. 1891 se joutui Vihtori Nyholmin 
haltuun, joka sitä ennen oli ollut tehtaan työnjohtaja.

Käsityö

Viipurissa harjoitettavan käsityön yleisistä edellytyksistä on syytä todeta, 
että Pietarin läheisyys ei ollut om iaan edistämään käsityön harjoittamista 
Viipurissa, koska suurkaupungista voitiin ostaa tuotteita usein halvemmin 
tai ainakin suuremm asta valikoimasta. Lisäksi suomalaisten käsityöläisten 
kanssa kilpailivat asiakkaista entiset venäläiset sotilaat, joilla oli oikeus 
harjoittaa käsityöammattia ilman aputyövoimaa. Tätä rajoitusta eivät soti
laat usein pyrkineet noudattam aan, vaikka suomalaiset käsityöläiset ja tku
vasti tekivät asiasta valituksia maistraatille.

Viipurin käsiteollisuuslaitokset olivat pieniä ja  toiminta vähäistä. Oli 
yllättävää, kuinka Viipurin kokoisessa kaupungissa pitkinä aikoina ainoas
taan neljä suutaria saattoi elättää itsensä. Mutta toiselta puolen katsottiin, 
että käsityöläiset, joita yleisesti pidettiin muissa kaupungeissa olevia keh
nompina, om an taitam attom uutensa ja  huolim attom uutensa tähden osit
tain itse olivat syynä huonoon asemaansa. Tosiasia oli, etteivät he kohot
taneet elinkeinoaan arvoon tänä aikakautena.

Käsityöammatin kohdalla koneellistuminen ja  teollisuuden nousu m er
kitsi uutta uhkaa. M assatuotteet olivat monessa suhteessa, eivätkä vähiten 
hinnaltaan ylivoimaisia kilpailijoita.

Käsityöteollisuuden asema oli suuresti m uuttunut v. 1868 tapahtuneen 
ammattikuntajärjestelmän lakkauttamisen sekä vuoden 1879 elinkeinova-
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pauden takia. Käsityöläisten asema muuttui yhä enem m än teollisuuden 
suuntaan. Käyttäjät eivät enää tilanneet tarpeitaan useinkaan suoraan käsi
työläisiltä kuten ennen, vaan ostivat ne mieluummin varastoista, joissa 
heillä oli valitsemisen mahdollisuus. Seurauksena tästä oli se, että käsityö
läiset tekivät työtä enimmäkseen tehtaita ja  varastoja varten eivätkä enää 
suoraan ostajille. Siten käsiteollisuus muuttui entistä enem m än tehdasm ai
seksi, jo ten  joskus kävi vaikeaksi erottaa tehdastyötä varsinaisesta käsiteol- 
lisuustuotannosta. Etenkin Viipurissa suutarien, räätälien ja  puuseppien 
liikkeet muuttuivat miltei kaikki tehdasmaisiksi laitoksiksi, suurkäsiteolli- 
suudeksi.

Viipurin maistraatin kuvem öörinvirastoon jättäm än luettelon mukaan 
Viipurissa oli v. 1875 seuraava m äärä porvarioikeutta nauttivia käsityöläi
siä:

leipureita ......................... 5
läkk isepp iä ......................  3
kirjansitojia......................  3
väijäreitä ......................... 4
nahkureita ...........................  2
ku ltasepp iä ......................  3
kupariseppiä ..................  4
ruu k u n la itta jia ................ 1
tu rk k u re ita ......................  1
m u u ra re ita ......................  5
maalareita ......................  4
p a r tu re ita ......................... 2
sa tu lam aakare ita   5
su u ta re ita ......................... 12

räätäleitä ....................  7
teu rasta jia ......................... 8
s e p p iä ................................ 8
n ik k a re ita ......................... 8
sokerileipureita .............. 2
n u o h o o jia ......................... 1
kivenhakkaajia................ 2
so rv a re ita ......................... 2
puutyöntekijöitä ...........  1
tynnyrintekijöitä ...........  1
k e llo sepp iä ......................  4
vaununtekijöitä .............  5
käsityöläisiä yhteensä . . 103
eri am matteja yhteensä 26

Vuonna 1900 kaupungissa toimi metalliteollisuuden alalla kahdeksan 
kelloseppää, yksi optikko, neljä kulta- ja  hopeaseppää, viisi läkki- ja  pelti- 
seppää, kaksi lasinleikkajaa ja  kultaajaa sekä kuusi seppää, yhteensä 26 
työpajaa, joissa työskenteli 134 henkeä ja  joiden tuotteiden valmistusarvo 
oli 332 000 mk. Kiviteollisuutta edustivat kaksi kivenhakkuulaitosta. Kemi
allista teollisuutta harjoitettiin yhdessä teknokemiallisessa tehtaassa ja  kah
dessa värjäyslaitoksessa. Nahkateollisuuden alalla toimi yksi nahkurinliike, 
neljä satulaseppää ja yksi harjantekotehdas. Kutomoteollisuuden edustajia 
oli kaksi villakutomoa. Paperiteollisuutta kaupungissa harjoitettiin viidessä 
kirjansitomossa ja  yhdessä kartonkitehtaassa. Puunjalostusteollisuutta har
joitti 18 puusepänliikettä, kolme sorvausliikettä, yksi tynnyrintekolaitos ja 
yksi ajokalutehdas. Rakennusteollisuutta edusti kaksi rakennusurakoitsi-
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Pursiaisen leipomo- ja  kahvilarakennus Torkkelinkadulla (arkkit. Juho Raatikainen 1894).
Museovirasto.

jaa, kahdeksan m uuraria sekä 18 maalaria ja  verhoilijaa. Elintarvike-ja 
nautintoaineteollisuuden laitoksia oli Viipurissa kuusi leipomoa, yksi soke- 
rileipomo, yksi teurastuslaitos ja  kaksi makkaratehdasta. Vaatetusteollisuu
den alalla oli työverstaiden luku suurin ja  tuotteiden arvo samoin voitti 
kaikki m uut teollisuuden haarat. Tällä alalla työskenteli 26 räätäliä, lakki- 
tehdas, kravattitehdas, kaksi turkkurinliikettä, 27 suutarinliikettä, neljä 
parturinliikettä, kolme kylpy- ja  kuusi pesulaitosta. Työväestöä yhteensä 
oli näissä laitoksissa 343 henkeä ja valmistusarvo 720 000 markkaa. G raa
fista teollisuutta harjoittivat kirjapainojen lisäksi kolme valokuvausliikettä. 
Virallisen tilaston mukaan Viipurissa oli v. 1900 käsityöteollisuuden alalla 
179 eri verstasta eli työpajaa ja  niissä toimivien työntekijöiden m äärä 1 463 
henkeä. Kaikkien käsityölaitosten yhteinen tuotanto eli valmistusarvo oli 
2.6 milj. mk. Näihin lukuihin sisältyvät ainoastaan varsinainen kaupunki, 
m utta ei esikaupunkeja.

Viipurin kaupungin hallinnollisten rajojen sisällä toimivien tehtaiden ja 
käsityölaitosten yhteinen valmistusarvo v. 1900 oli n. 11.7 milj. mk ja  ne 
antoivat työtä yhteensä 3 600 hengelle kaupungissa. Teollisuuskaupunkina 
Viipuri oli Suomen kaupungeista viides Helsingin, Tam pereen, Turun ja 
Vaasan jälkeen.

Samoin kuin Kauppayhdistys ja  Kauppaseura pyrkivät elvyttämään Vii-
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purin kauppaelämää, oli teollisuuden harjoittajillakin oma käsityö- ja  teh- 
dasyhdistyksensä sekä teollisuusyhdistyksensä. Koska am mattikuntalaitos
ta ei enää ollut olemassa, oli teollisuusyhdistykselle uskottu tehtäväksi 
jakaa mestarikirjoja ja  edustajiensa kautta ottaa kisällejä eri ammatteihin. 
Vuonna 1890 pantiin vireille kysymys Käsityö-ja teollisuusklubin perusta
misesta Viipuriin.

Viipurissa toimivia teollisuuden ja  käsityön alaan kuuluvia yhdistyksiä 
olivat mm. Kauppa-ja tehdas-yhdistys, Teollisuusyhdistys, Karjalan teknil
linen seura, Teknillinen klubi ja  Käsityöläisyhdistys.

1.5. Elinkeinoelämä ja  ammatissa toimiva väestö
Viipurin ammatissa toimivasta väestöstä on saatavissa tietoja vuodesta 
1880 lähtien. Kymmen vuosittain laaditun tilaston eri vuosien vertailuun 
haitallisesti vaikuttavana tekijänä on, että vuosien 1880, 1890 ja  1900 tilas
toissa oli koko seurakunnan väestö, siis seurakunnassa asuva eli läsnäoleva 
väestö jä  poissa oleva väestö. Vuodesta 1910 lähtien aineisto käsitti vain 
läsnäolevan väestön.

Ammatissa toimiva väestö Viipurissa v. 1880-1910

Elinkeino 1880 % 1890 % 1900 % 1919 %

Maa- ja  m etsätalous 85 1.6 84 0.8 143 0.9 44 0.3
Teollisuus ja  käsityö 858 16.2 1 750 15.8 2 959 18.4 1 597 12.3
R akennustoim inta 314 5.9 398 3.6 696 4.3 251 1.9
K auppa 278 5.2 767 6.9 1 353 8.4 1 327 10.3
Liikenne 268 5.1 445 4.0 980 6.1 1 117 8.6
Palvelukset 2 515 47.4 5 568 50.2 6 462 40.1 3 863 29.8
Sekatyöm iehet 550 10.4 1 450 13.1 3 196 19.8 2 469 19.1
Elinkeino tu n tem aton 433 8.2 621 5.6 321 2.0 2 285 17.7

Y hteensä 5 301 100.0 11 083 100.0 16 110 100.0 12 953 100.0

Ammatissa toimivasta väestöstä palveluelinkeinojen piirissä oli 1890- 
luvun puolella lähes puolet, vuonna 1890 jopa yli puolet. Teollisuuden ja 
käsityön palveluksessa oli noin kuudesosa ammatissa toimivasta väestöstä. 
Viipurin vilkkaassa elinkeinoelämässä tarvittiin lisäksi runsas joukko seka- 
työmiehiä. Tasaisesti viime vuosisadalta täm än vuosisadan alkupuolelle 
kasvoi kaupan palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärä. Sen sijaan 
maa- ja  metsätalouden sekä rakennustoim innan alalla työskentelevien 
ihmisten osuus pysyi tänä aikana suhteellisen vähäisenä.
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Pitkän taloudellisen nousukauden jälkeen  vuonna 1910 Viipurissa eni
ten  työpaikkoja tarjoava elinkeinoala olivat palveluam m atit, jo tka  antoivat 
lähes kolmasosalle am m atissa toim ivasta väestöstä työtä. Toisena ryhm ä
nä olivat sekatyöm iehet. T un tem aton  elinkeino oli varsin usealla kaupun
kilaisella, m ikä osaltaan joh tu i siitä, e ttä  tilaston laskentaperusteet olivat 
erilaiset kuin aikaisemmin.
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2. Viipurin talouselämä 
1917-1944

2.1. Johdanto
Itsenäisyyden ajan alussa Viipuri oli kiistatta koko Itä-Suomen taloudelli
sen elämän keskuspaikka etenkin kaupan ja  liikenteen osalta. Viipurissa 
elinkeinoelämä ei kyennyt kehittym ään itsenäisyyden kahden ensimmäi
sen vuosikymmenen aikana yhtä nopeasti kuin eräissä muissa kaupungeis
sa. Puutavaran vientisatamana Viipuri oli ollut Euroopan suurin, mutta 
uittotekniikan kehittyminen loi Kymijoen suulle niin vahvan puunjalostus
teollisuuden, että Kotkan satam an puutavaranvienti nousi suuremmaksi 
kuin Viipurin 1920-luvun puolivälistä alkaen.

Energialähteiden puute Viipurissa esti suurten teollisuuslaitosten sijoit
tumisen kaupungin vaikutuspiiriin. Kaupungin suurim m at teollisuuslaitok
set olivat elintarviketeollisuuden ja  vaatetusalan yrityksiä, jotka eivät olleet 
suuria energian kuluttajia.

Liikenteellisesti Viipuri oli edelleen merkittävä. Liikenteen solmukohta
na sen kautta kulkivat koko Itä-Suomeen tulevat tuontielintarvikkeet ja 
toisaalta itäsuomalaisten tuotteet markkinoille. Autonomian aikana Venä
jän  ja  erityisesti Pietarin kanssa harjoitettu kaupankäynti pysähtyi lähes 
kokonaan maamme itsenäistyttyä. Viipurilla oli ollut varsin huomattava 
asema tavaroiden kuljetuksen järjestämisessä.

Viipurissa kohtasivat kolmen eri kuljetusmuodon reitit toisensa ja tämä 
teki Viipurista tärkeän liikennekeskuksen. Vesiliikenne yhdistyi rautatielii
kenteeseen. Vesiliikenteessä Viipuri oli meriliikenteen ja  sisävesiliikenteen 
risteyspaikka. Sisävesiliikenne ulottui Saimaan kanavan kautta koko Itä- 
Suomeen aina Kiuruvedelle ja  Nurmekseen saakka pohjoisessa.

Osittain edullisten liikenneyhteyksien johdosta Viipurin liike-elämä oli 
erityisen kehittynyttä ja  m onet tukkukaupat sekä monipuolisesti toimivat 
kauppahuoneet pitivät Viipuria keskuspaikkanaan. Kaupankäynnin ohella 
myös muu liike-elämä oli hyvin vilkasta, kaupungissa toimi useita pankkeja 
ja  vakuutuslaitoksia.

Elinkeinoelämän piirissä työskentelevien henkilöiden Viipuriin tuoma 
henkinen pääom a oli myös om iaan kehittäm ään kaupungin oloja ja  talous
elämän ja  kulttuurin alalla toimivia järjestöjä ja  yhdistyksiä.
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2.2. Liikenne

Raitiotie liikenne

Viipurin paikallista joukkoliikennettä  hoiti raitiotieyhtiö , jonka  nim i itse
näisyyden alussa oli toim inim i Elektricitätsw erke 8c S trassenbahn W iborg. 
Yhtiön om istajana oli V iipurin Kaasu ja  Sähkö Oy. Se harjoitti om aa  säh
kön -ja  kaasun tuo tan toa  ja  sai siten sähkövirtaa raitio tievaunuihin  om asta 
yhtiöstä.

R aitiovaunuliikenteen solm ukohta oli keskikaupungilla Salakkalahden 
kaupunginosassa ja  siellä sivusivat eri puolilta kaupunkia tulevat raitiotie- 
linjat toisiaan. Länteen joh tava  raitio tielinja kulki L innankatua, Linnansil- 
lan yli ja  Siikaniem enkatua M ikonkadulle. Päätepysäkki oli Neitsytniem es- 
sä Palotori, joka  sijaitsi aivan sotilassairaala-alueen vieressä.

Pohjoiseen vievä raitio tielinja kulki linja-autoasem an ja  rau ta tieasem an  
ohi ja  ra tap ihan  ylitse Papulankadulle, Päätepysäkki oli lähellä Papulanlah- 
den rantaa. Itäisiin kaupunginosiin  jo h ti kaksi raitio tielinjaa. Ylempi reitti 
kulki rautatie- ja  linja-autoasem an vieressä olevan K olm ikulm an kautta  
Repolankadulle ja  K annaksenkadulle. Linja kulki Kalevan ja  Pyöräsuon 
kaupunginosien kautta  hautausm aiden  kohdalle, jossa  oli päätepysäkki. 
Lähem pänä m erta  kulkeva reitti tuli keskikaupungilta V aasankatua ja  Lin
nankatua Pantsarlahden kaupunginosaan ja  sieltä edelleen Koivistonkatua 
ja  Suurkatua pitkin Kolikkoinmäelle. Linja jatkui V altakatua pitkin Talik- 
kalan ja  Kelkkalan kaupunginosiin.

R aitiovaunum atka m aksoi v. 1918 yhden  m arkan  kuudelta lipulta. Yhtiö 
oli kaupunginvaltuustolta anonu t uudeksi hinnaksi kaksi m arkkaa y h d en 
toista lipun vihkosta. Helsingissä ra itiovaunum atkan  h in ta  oli ollut vuoden 
1917 lopussa 25 penniä, ja  sam aan pyrki m yös V iipurin raitiovaunuyhtiö . 
Kaupunginvaltuusto m yöntyi korotukseen 15.1.1918 pitäm ässään kokouk
sessa, sillä hintojen korotuksella oli perusteena kohonneet palkkakustan
nukset ja  siten yhtiön p ienentyneet tulot.

Raitiotiem aksujen korottam isesitykset V iipurin kaupunginvaltuustossa 
synnyttivät aina erittäin  vilkkaan ja  joskus kiivaankin keskustelun, olihan 
aihe m onia kaupunkilaisia päivittäin koskeva ja  sellainen, että sitä voitiin 
tarkastella useista eri lähtökohdista  käsin. N äin tapahtu i m yös helm ikuus
sa 1925, kun kaupunginvaltuustossa oli esillä raitiovaunum aksujen ko
rotusesitys. V altuutettu  Paappanen  esitti sanom aleh tiartikkele ja , joilla 
hän todisti, e ttä m aksua ei tarvitsisi korottaa. Tehtiin  m yös sellainen eh d o 
tus, että raitiotiem aksujen koro ttam isen  ehdoksi olisi pantava raitio tien  
rakentam inen  Ristim äeltä K angasrantaan V altakatua m yöten  ja  ehkä sieltä 
Kolikkoinmäelle nykyisen raitio tien  päähän. Tällaisia ehtoja ei ku itenkaan



Raitiotielinjojen risteyspaikka Asema-aukiolla.

Ensim m äinen raitiotievaunu lähdössä 1925 Kolikkoinmäen SuureItakadulta Valtakadulle.
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voitu asettaa siitä syystä, että kaupungin oli ensin pantava ne kadut kun
toon, joita myöten raitiotie voitiin rakentaa, ja  se tehtävä ei ollut nopeasti 
toteutettavissa. Valtuustossa selitettiin tarvittavan runsaasti varoja, ennen 
kuin valta-ja suurkadut olivat tarpeeksi leveät ja  m uuten asianmukaisessa 
kunnossa. Valtuusto päättikin hyväksyä korotusesityksen ilman muita 
ehtoja, kuin että raitiovaunujen kulkuaikaa jatkettiin hiukan sekä aamusta 
että illasta, illalla yhdellä tunnilla.

Valtuusto päätti joulukuussa 1925 m yöntää raitiotieyhtiölle oikeuden 
jatkaa Kolikkoinmäen raitiotielinjaa pitkin Suurkatua Valtakadulle ja  tästä 
edelleen pitkin Valtakatua Aleksanterinkadulle saakka yhtiön laatiman 
suunnitelman mukaan muuten, paitsi että raiteet Yhtiön-ja Työmiehenka- 
dun välillä m äärättiin sijoitettavaksi väliaikaisesti kadun vasemmalle puo
lelle vastaisuudessa rakennettavan jalkakäytävän kohdalle. Yhtiön tuli kus
tantaa sähkön ja  puhelinjohtojen siirtäminen muihin paikkoihin sekä 
m uuttaa myöhemmin raiteet oikeaan paikkaan.

Valtuusto myönsi varat katujen kuntoonlaittamiseen raitio tietyömaalla.
Runsaasti keskustelua aiheutti 1920-luvun alussa Sorvaliin suunnitellun 

raitio tielinjan käsittely eri viranomaisten keskuudessa. Yleisesti m yönnet
tiin Sorvalin alueen tarvitsevan raitiotieyhteyttä keskikaupungille, mutta 
hankkeen kypsymistä ratkaisun asteelle oli viivyttänyt radan suunnan 
lopullinen määrääminen. Kaupungin puolesta oli koetettu saada lupa rai
tiotien vetämiseen Neitsytniemen sotilassairaala-alueen läpi, jossa tapauk
sessa raitiotie olisi tullut lyhyemmäksi kuin m ainittua aluetta kiertämällä ja  
olisi muutenkin helpompi rakentaa. Paikallisten sotilasviranomaisten puo
lelta oli kuitenkin asetuttu tätä ehdotusta jyrkästi vastustamaan.

Toinenkin este oli tullut Sorvalin raitiotien rakentamista viivyttämään, 
nimittäin Sorvalin sillan leventäminen. Sen laajentamisesta oli valtion 
viranomaisten puolelta tehty ehdotus. Mainittu silta sijaitsi Viipurin m aa
laiskunnan alueella ja  kuului sen vuoksi valtion huolenpitoon vuoteen 
1933 saakka, jolloin Sorvalin alue tuli liitettäväksi kaupunkiin. Kaupungin 
mielestä valtion tulisi omalla kustannuksellaan kunnostaa ja  leventää sil
ta.

Lopputuloksena tästä vuosia kestäneestä hankkeesta oli se, ettei raitio- 
tietä Sorvaliin saatu, vaan linjan päätepysäkki sijaitsi 1930-luvun loppuun 
saakka Neitsytniemellä sotilassairaalan vierellä sijaitsevalla Palotorilla.

Linja-autoliikenne

Linja-autoliikenne alkoi tulla joukkoliikenteessä käyttöön 1920-luvulla ja  
saavutti nopeasti suosiota nopeutensa ja  joustavuutensa takia. Sehän ei 
ollut sidottu kiskoihin, kuten junat ja  raitiotievaunut. Hevosajurit linja-auto
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Linja-autoasema.

voitti taas nopeudessa ja  sillä, että kuljetettavaksi voitiin ottaa samanaikai
sesti useampia henkilöitä kuin hevosajurin kyytiin.

Vakinainen linja-autoliikenne alkoi Viipurissa 1920-luvun alussa ja  kehit
tyi varsin nopeasti. Ensimmäisissä linja-autoissa matkustamisen mukavuus 
oli varsin vähäistä, sillä autot olivat kiinteäkattoisiksi ja  kangasseinäisiksi 
vuorattuja kuorma-autoja. Matkustamisen nopeus ja  varmuus sen sijaan 
paranivat suuresti aikaisemmasta.

Esikaupunkiliikennettä hoiti vuonna 1924 jo  kym m enen linjavaunua. 
Reitit ulottuivat Tammisuolle ja  Tienhaaraan asti. Samaan aikaan syntyi 
useita pitkän matkan linjoja Virojoelle, Lappeenrantaan, Imatralle, Antre- 
aan, Simpeleelle ja  Kuolemajärvelle.

Laajentunutta linja-autoliikennettä haittasi kunnallisen aseman puuttu
minen kaupungista. Tässä asiassa Viipurin kaupunki osoitti suurta kauko
näköisyyttä ja  päätti vuonna 1931 rakentaa itse linja-autoaseman. Rauta
tieaseman lähelle hyvien vaihtoyhteyksien päähän rakennettu autoasema 
oli maamme ja koko Pohjoismaiden ensimmäinen kunnollinen linja-auto
asema.

Pitkän matkan linja-autoreittejä kaupungista oli 1930-luvulla viiteen eri 
suuntaan. Helsinkiin kulkeva linja-autoreitti kulki linja-autoasemalta Lin- 
nansillan, Siikaniemen ja  Sorvalin kaupunginosan kautta ja  Kivisillan yli. 
Tämän tien kautta pääsi myös Tienhaaraan.
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Toinen ja  kolmas kaukoliikenteen linja-autoreitti alkoi autoasemalta rau
tatien yli Papulankatua Papulanlahden taakse, jossa tiet erkanivat Im atral
le, Lappeenrantaan ja  Jääskeen sekä toinen tie Heinjoelle ja  Äyräpää- 
hän.

Neljäs tie johti M annerheiminkatua Pohjolankadun kautta Kannaksen- 
kadulle ja  Kalevan, Pyöräsuon, Lepolan sekä Ristimäen kaupunginosien 
kautta Kannakselle, mm. Terijoelle, Rajajoelle ja  Käkisalmeen.

Viides linja-autoreitti kulki M annerheim inkatua Luostarinkadulle ja  
Pantsarlahdenkadulle ja  edelleen Havin, Kolikkoinmäenja Käremäen kaut
ta Koivistolle ja  Terijoelle.

Pitkän m atkan liikenteen ohella paikallista linja-autoliikennettä harjoitet
tiin Sorvaliin, Saunalahteen, Pikiruukkiin, Karjalan kaupunginosaan sekä 
Kangasrantaan. Paikallisliikennettä ajavien linja-autojen reitit kulkivat osit
tain samoilla alueilla vain itäisissä kaupunginosissa.

Linja-autoliikennettä harjoitti Viipurissa kym m enen liikettä vuonna 
1939. Huom attavim m at olivat Viipurin Linja-Auto Oy, Linja-autoliike 
M. Ruponen Oy, Karjalan Linja-auto Oy ja  Kannaksen Matka-autot Oy.

Esikaupunkiliikennettä harjoittaneet useat liikennöitsijät perustivat 
vuonna 1934 Torkkelin liikenne Oy:n liikenteen parantamiseksi ja  keskit
tämiseksi.

Suuri edistysaskel henkilöliikenteessä tapahtui, kun Aero Oy aloitti sään
nöllisen lentoliikenteen Helsingistä Suur-Merijoen kentälle vuonna 1937. 
Liikenne ei kuitenkaan ehtinyt pitkään olla käynnissä, kun se sodan takia 
pysähtyi.

Autoliikenteen kasvu

Kaupunkiliikenteeseen tulivat mukaan 1900-luvun alkupuolella hevosten 
kilpailijoiksi automobiilit niin taksiliikenteeseen kuin henkilöliikenteeseen
kin. Välittömästi hevosajureiden m äärä ei laskenut, m utta jo  1920-luvun 
lopulla autojen nopea lisääntyminen vei leivän monelta vanhalta ajurilta.

Keskuspoliisiosaston liikenteenvalvontatilaston mukaan Viipurin kau
pungissa oli vuoden 1924 aikana maantieajoneuvoja seuraavasti:

p ika-ajureita..........................................................................................  201
kuorm a-ajureita ...................................................................................  228
henkilö vuokra-autoja..........................................................................  59
lin ja-au to ja ............................................................................................  35
yksityisiä henk ilöau to ja ......................................................................  189
yksityisiä kuorm a-au to ja .................................................................... 149
m oottoripyöriä ...................................................................................  23
sivuvaunullisia m o o tto ripyö riä ........................................................  50
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Hevosajoneuvot kaduilla olivat siten vielä vallitsevia. Ajolupia annettiin 
vuonna 1924 autonajajille 296, pika-ajureille 228 ja  kuorma-ajureille 111.

Ajoneuvoliikenteen kasvaessa myös onnettom uudet ja  liikennerikko
mukset yleistyivät kaupungissa. Poliisi joutui vuoden 1924 aikana viemään 
oikeuteen 110 liikenneasiaa ja  varoituksella selvisi 68 ajuria. Suurten liiken
nerikkomusten takia poliisi joutui poistam aan ajoluvan 9 autonajajalta ja  
15 pika-ajurilta.

Autojen käytön kasvua osoittaa, että jo  vuoden 1925 loppupuolella arvi
oitiin kaupungissa olevan noin 550 autoa. Uusille ja  kalliille ajoneuvoille ei 
kaupungissa ollut riittävästi tarkoitustaan vastaavia säilytystiloja. Kaupun
gin autoilijapiirit ryhtyivät jo  näin varhain suunnittelemaan suurta autotal
lirakennusta Eliaankirkon etelärinteelle, joka kaupungin asemakaava-ark
kitehdin mielestä oli tähän tarkoitukseen sopiva paikka. Melko usein 
autoille saatiin suojat vanhoista ja  tarpeettomiksi käyneistä hevostalleista.

Taksiautoliikenteen harjoittam inen autolla oli nopeam paa ja  täsmälli
sempää kuin hevosilla. Myös laskutus matkasta oli mahdollista saada arvi
oidusta summasta vastaamaan todella suoritetun m atkan kustannuksia, 
sillä tekniikan kehittyminen teki mahdolliseksi erityisen taksamittarin saa
misen autoihin. Ne yleistyivätkin nopeasti ja  1.9.1925 astui Viipurin kau
pungissa voimaan vuokra-autojen uusi ajotaksa, joka edellytti taksamittaria 
vuokra-autossa. Maksu suoritettiin taksamittarin osoituksen m ukaan ja  tak
san voimassaoloalueeseen kuuluivat paitsi varsinainen kaupunkialue myös 
esikaupungit ja  maantiematkat seuraaviin paikkoihin: Hietalan pysäkille, 
Markovillaan, Häyrynhoviin, Liimatan pumppulaitokselle ja  m aaseurakun
nan pappilaan. Autot oli jaettu  kahteen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan 
kuuluivat ensiluokkaisessa kunnossa olevat vaunut, joihin mahtui viisi m at
kustajaa, sekä toiseen luokkaan kaikki m uut vuokra-autot, joihin sai ottaa 
korkeintaan kolme henkeä. Ensi luokan autojen merkkinä oli väriltään 
valkoinen latinalainen num ero ykkönen kummallakin puolen auton ovissa 
sekä edessä jäähdy ttäjässä. Toiseen luokkaan kuuluvat autot tuli vastaavas
ti merkitä keltaisella latinalaisella numerolla 2. Maksu oli riippum aton 
henkilöluvusta ja  kuljetettavasta tavaramäärästä.

Autoliikenteen alkuaikoina kaduilla oli tilaaja ajonopeudet olivat pieniä, 
eikä pahempia onnettomuuksia päässyt tapahtum aan. Autot kehittyivät 
kuitenkin nopeasti ja  jo  niiden lukum ääräinen lisääntyminen aiheutti 
lisääntyviä vaaratilanteita. Lisätäkseen liikenteen turvallisuutta maistraatti 
oli talvella 1925 pyytänyt kaupungin poliisimestarin esityksestä kaupun
ginvaltuustolta lausuntoa ehdotuksesta, että henkilö-ja linja-autojen omis
tajat velvoitettaisiin varustam aan ajoneuvonsa valonheittäjällä kulkusuun
nan osoittamista varten. Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä tällaisille 
uudistuksille, sillä valtuusto päätti, että ehdotus hylättäisiin.
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Rautatieliikenne

Viipurille runsaasti uusia kehittymismahdollisuuksia toi rautatien saami
nen kaupunkiin. Kaupungin keskeinen asema lähes koko Itä-Suomen lii
kenteen solmukohtana korostui entisestään. Viipurissa tavarankuljetusta 
harjoitettiin edelleen runsaasti vesiteitse, m utta vuosien kuluessa rautatie
verkosto toi yhä uusia alueita Viipurin kaupungin yhteyteen ja  tavarankul
jetuksen vaatimusten kasvaessa rautateitten etuna oli se, että ne hoitivat 
kuljetuksia myös talvisin. Vähitellen myös kesäisin kuljetuksia yhä run
saammin siirtyi rautateille, sillä nopeus oli silloinkin sen etuna laivakulje
tuksiin verrattuna.

Viipurin rautatieasem an suhteellinen merkitys lähteneen ja  saapuneen 
matkustajaliikenteen henkilökilometriluvun m ukaan laskettuna oli valta
kunnallisessa vertailussa huomattava. Se oli toisena heti Helsingin aseman 
jälkeen itsenäisyyden alkuvuosina.

Matkustajaliikenteessä itsenäisyyden aikana tapahtui kasvua taloudelli
sia lama-aikoja lukuunottamatta. Matkustajaliikenteestä merkittävä osa oli 
päivittäistä työmatkaliikennettä, jo ten  laman vaikutukset näkyivät heti lii
kenteessä. Vähennystä tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 
1925, 1930, 1931, 1932 ja  1933. M atkustajamäärä oli kasvanut 1920- ja  
1930-luvun aikana noin kaksinkertaiseksi. Vuonna 1918 lähteneitä matkus
tajia oli 543 000 henkeä ja  vuonna 1938 yhteensä 1 346 000 henkeä. Saa
puneiden matkustajien m äärä on vuosittain vaihdellut täysin samalla taval
la. Sotien poikkeuksellisten olojen takia myöhemmiltä vuosilta tilastoja ei 
ole käytettävissä.

Junayhteydet Viipurista eri puolille m aata olivat varsin hyvät. Heti itse
näisyyden ajan alussa kaupungista oli rautatieyhteys länteen, itään ja  poh
joiseen. Uusia ratoja rakennettiin 1920-ja  1930-luvulla. Vuonna 1932 val
mistui rataosuus Liimatalta Peron kautta Ä yräpäähänja vuonna 1925 rau
tatie Liimatalta Johanneksen kautta Koivistolle. Tästä radasta oli Viipurin 
kannalta tärkeä sivuraide Kaislahdesta Uuraaseen, josta tuli vesi- ja  raide
liikenteen tärkeä lastauspaikka.

Tavaraliikenteessä kehitys Viipurin rautateillä oli kuljetetun tonnimää- 
rän mukaan monin kerroin nopeam paa kuin henkilökuljetusten osalta. 
Virallisessa tilastossa on eriteltynä saapuneen ja  lähteneen tavaraliiken
teen tonnim äärät vuodesta 1921 lähtien rautatieasem an ja  satam an osalta 
sekä vuodesta 1928 lähtien lisäksi Uuraan osalta.

Rautateitse kuljetettujen tavaroiden osalta Viipuri oli selvästi tuontivoit- 
toinen, sillä kaupunkiin ja  Uuraaseen tuotiin rautateitse enem m än tavaraa 
kuin sieltä lähetettiin. Esim. vuonna 1936, jolloin tavarankuljetus oli vilk
kaimmillaan, tuotiin tavaraa rautateitse kaupunkiin yhteensä 1 253 000
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tonnia ja sieltä lähetettiin vain 518 tonnia. Tähän epäsuhteeseen oli syynä 
se, että Viipuri oli tärkeä vientisatama, josta eri puolilta Itä-Suomea kootut 
tuotteet siirtyivät rautatievaunuista laivoihin vietäväksi ulkomaille.

Rautatieaseman osuus pysyi määrällisesti suunnilleen samanlaisena 
koko kauden, m utta satam aan saapuneen tavaran m äärä nousi suuresti 
1930-luvun loppuun mennessä. Uuraan satamassa rautatieliikennettä ryh
dyttiin tilastoimaan vuonna 1928. Uuras oli Viipurin ulkosatama, johon 
tuotteet, lähinnä puutavara, tuotiin rautateitse ja  jossa ne lastattiin valta
merilaivoihin.

Suurimmillaan rautatieliikenne Uuraaseen oli vuonna 1934, jolloin sata
m aan tuli rautateitse 381 000 tonnia tavaraa. Samana vuonna sieltä lähe
tettiin vain 4 500 tonnia tavaroita rautateitä pitkin. Kansainvälinen puuta- 
varakauppa alkoi 1930-luvun loppupuolella hiljentyä ja  se vaikutti Uuraan 
puutavarakuljetuksiin vähentävästi. Sen sijaan kaupungin satam aan tuo
dun tavaran m äärä kasvoi huomattavasti aikaisemmasta 1930-luvun lop
puvuosina.

Rautateitse tuotiin Viipuriin ja  vietiin sieltä runsaim min puutavaraa, 
teollisuuden raaka-aineita ja  tuotteita, m aatalouden tuotteita sekä ravinto
ja  nautintoaineita.

Puutavaraa tuotiin Viipuriin junalla ja  lastattiin laivoihin kaupungin 
satamassa ja  Uuraassa. Sen sijaan maataloustuotteiden sekä ravinto- ja  
nautintoaineiden kuljetus tapahtui pääasiallisesti laivalla ulkomailta kau
punkiin ja sieltä edelleen junalla vietäväksi eri puolille Itä-Suomea. Eri 
teollisuuden tuonti ja vienti rautateillä lähtevän ja  saapuvan tavaran osalta 
pysyi nopeasta kasvusta huolimatta suhteellisen tasapainoisena, mikä osoit
taa, että teollisuuden raaka-aineita ja  polttoaineita ostettiin määrällisesti 
yhtä paljon kuin sieltä vietiin ulkomaille valmiita tuotteita.

Viipurista ja  Uuraasta rautateitse lähetetty jä  saapunut tavara päälajeit
tani vuosina 1920, 1925, 1930, 1935 ja  1938 tuhatta tonnia.

1920 1925 1930 1935 1940
1 000 tonnia

Maatalous Lähetetty 20 104 100 118 126
tuotteet Saapunut 35 64 59 71 79
Puutavara Lähetetty 17 7 24 22 33

Saapunut 413 641 486 530 417
Eri teollisuuden Lähetetty 56 80 184 230 348
tavarat Saapunut 46 98 165 531 457
Ravinto- ja Lähetetty 20 32 34 27 34
nautintoaineet Saapunut 7 8 6 0 2
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Rautatieasema ja  ratapihaa.

Maaskolan pom m itettua ratapihaa Talvisodan jäljiltä 1941.
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Karjalan radalla tavarankuljetus oli lisääntynyt nopeasti, kun Matkase- 
län ja  Suojärven välinen rautatie valmistui vuonna 1923. Suojärveltä lähe
tettiin puutavaraa keskimäärin 200 vaunulastia päivässä. Kaikkiaan Karja
lan radalta tuli tavaraa keskimäärin 550 vaunulastia päivässä. Kuljetetut 
tuotteet olivat suurelta osaltaan erilaista puutavaraa, kuten lautoja, lank
kuja, ratapölkkyjä, lennätinjohtopylväitä, paperipuita sekä vaneria ja  myös 
kokonaisia tukkeja, jotka olivat matkalla satamiin ulkomaille vietäväksi. 
Puutavaran lähtösatam ana oli usein Viipuri ja  Uuras. Muita itäsuomalaisen 
puutavaran vientisatamia olivat Koivisto, Makslahti, Hamina ja  Kotka.

Ennen Uuraan satam aradan valmistumista puutavaran vienti oli järjes
tetty siten, että miltei koko ulkomaille lähetettävä puutavaram äärä kulje
tettiin rautateitse Viipurin satam aan ja  sieltä proomuilla Uuraaseen, jossa 
se lastattiin laivoihin tai pantiin varastoalueille. Tilanahtaus Revonhännän 
laiturilla oli käynyt suureksi ja  laajentumismahdollisuudet olivat rajoite
tut.

Puutavaran lastauksen helpottamiseksi yleisten töiden hallitus esitti 
vuonna 1923 rautatien rakentam ista Uuraaseen. Tällöin olisi kaksi lastaus- 
vaihetta jäänyt pois, kun puutavaraa ei olisi tarvinnut välillä lastata proo- 
muihin. Uuraan satam aradan rakentam isen selvittäminen tuli yleisten töi
den hallituksen m ukaan tapahtua samassa yhteydessä kuin Viipurin-Koi- 
viston radan suuntaus tapahtui.

Viipurin-Koiviston rataosa voitiin avata liikenteelle 16.1.1925. Täm än 
rautatien rakentamistyö sujui alusta alkaen niin hyvin, että sitä aikanaan 
pidettiin ennätyksenä. Rakentamistöihin oli ryhdytty maaliskuussa 1923, 
ja  vajaan kahden vuoden kuluttua rata oli valmis. Uuraan satam arata val
mistui vuonna 1926.

Viipurista päivittäin lähtevät junavuorot vuonna 1922:

Länteen: Helsinki 3
Lahti 1
Kouvola 1
Lappeenranta 2
Nurmi 2
Hovinmaa 2

Itään: Rajajoki 4
Perkjärvi 2
Kämärä 1

Pohjoiseen: Nurmes 1
Joensuu 1
Sortavala 1
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Elisenvaara
Vuoksenniska
Antrea

1
2
1

Lähiliikenne oli etupäässä työmatkaliikennettä ja  siksi junien kulut olivat 
aamuisin ja  iltaisin, kun taas pitkänmatkan liikenne jakautui tasaisemmin 
vuorokauden eri aikoihin. Siten esim. Helsinkiin lähti Viipurista junia klo 
00.17, 12.05 ja  21.35. Lisäksi Kouvolassa vaihtamalla junaa pääsi Helsin
kiin lähtem ään klo 16.15.

Viipurista lähteneistä matkustajista käytti kolmannen luokan vaunuja 
91,0 % matkustajista. Toisen luokan vaunuja käytti 9,0 % ja  ensimmäisen 
luokan vaunuja vain 0,03 % lähteneistä matkustajista vuonna 1925.

Vuosien kuluessa ensimmäisen ja  toisen luokan lippujen osto Viipurissa 
vähentyi ja  ainoastaan kolm annen luokan lippujen myynnissä tapahtui 
kasvua. Merkittävänä tekijänä tässä oli se, että rautateitä käytettiin run
saasti työmatka- ja  lähiliikenteeseen.

Posti kuljetettiin eri paikkakuntien välillä junalla ja  postijunan saapumi
nen kaupunkiin aiheutti aina runsaasti touhua, jo tta  postin jakam inen pää
sisi alkuun mahdollisimman pian. Aina ei postijunan saapuminen osunut 
parhaaseen ajankohtaan kaupungin kannalta, jolloin postilaitokselle tuli 
ylimääräistä työtä. Viipurin kaupunginvaltuusto anoi Rautatiehallitukselta 
joulukuussa 1918, että Helsingistä Viipuriin saapuvan iltapäiväpostijunan 
tuloaikaa muutettaisiin siten, että postijuna saapuisi viimeistään kello 17, 
jo tta postin jakam inen voisi alkaa jo  klo 17.30 ja  menisi siten perille sopi
vam paan aikaan. Rautatiehallituksen oli kuitenkin lähes m ahdotonta kyetä 
sovittamaan junien aikatauluja siten, että kaikki paikkakunnat olisivat tyy
tyväisiä.

Meriliikenne Viipurista oli ollut vilkasta vuosisatojen ajan, mutta Saimaan 
kanavan avaaminen ja rautateiden rakentam inen toivat satamalle aivan 
uudet mahdollisuudet tavarankuljetuksessa. Lastauksen nopeuden m äärä
sivät osaltaan satam an järjestelyt ja  tekniset laitteet. Viipurin satam an 
suunnittelussa oli omaksuttu sekä niin sanottu amerikkalainen pistolaituri- 
järjestelmä, jollainen oli mm. Salakkalahdessa, että eurooppalainen järjes
tely, jossa varastorakennukset sijoitettiin loitommalle laiturilinjasta. Tämä 
järjestely oli käytössä mm. Eteläsatamassa.

Viipurin sijainti runsaiden vesien äärellä houkutteli usean kaupunkilai
sen veneilyn pariin ja  laituripaikkoja oli 1930-luvun puolivälissä runsaasti 
Uuraasta tulevan ja Saimaan kanavalle johtavan laivaväylän varrella.

Satamat ja  laivalaiturit
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Pakkahuone Eteläsatamassa.

Eteläsatamaa.
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Ensimmäinen laivalaituri Eteläsataman jälkeen oli Linnansaaren rannassa, 
sitten Pohjoissatamassa, Hiekassa, Myllysaaressa. Siltasaaressa ja  saaren 
vieressä Vekrotniemen ja Pikiruukin alueen välissä. Edelleen laivalaitureita 
oli pohjoiseen päin mentäessä Huusniemessä ja Huusniemen saaressa, 
Kaksoissaaressa ja  Lyytikkälän rannassa sekä Sammonsaaressa.

Kaupungin halki johtava laivaväylä oli niin syvä, että Saimaan kanavan 
4,2 metrin väylää käyttävät alukset saattoivat turvallisesti purjehtia kau
pungin ohi. Kaupunkiin tuli kuitenkin päästä suurempien laivojen kuin 
kanavassa kulkevat. Tällaiset alukset pääsivät kaupungin satamiin sekä 
todelliset valtamerialukset pääsivät vain Uuraan satamaan.

Kaupungin tärkeimm ät satam at olivat Eteläsatama, jossa laitureiden 
pituus oli 1032 metriä. Suuria aluksia varten laitureita oli 906 m etriä ja  
pienempiä rannikkolaivoja varten 126 metriä. Veden syvyys laitureiden 
vieressä vaihteli 4.5-7 m etrin välillä. Väylä Uuraasta oli 4,5 m etriä syvä, 
m utta se ruopattiin 6-7 m etrin syvyiseksi. Eteläsatama oli etupäässä tuon
tisatama.

Pohjoissatama ulottui Turunsillalta Salakkalahden pohjukkaan asti. Sata
m aan kuului rantalaitureiden lisäksi Revonhännän ja  Kirkkosaaren pisto- 
laiturit. Laitureiden pituus oli yli 3 300 metriä ja  veden syvyys noin 3,5 
metriä. Pohjoissatamaa käytti hyväkseen etupäässä Saimaan kanavalta 
tuleva liikenne. Sekä Eteläsatama että Pohjoissatama olivat satam aradan 
kautta rautatieliikenteen yhteydessä.

Vesiliikenteen kehittämiseksi kaupunki joutui käyttämään runsaasti va
roja laivaväylien ja  satamien kunnostamiseen ja  pitämiseen kehittyvän lii
kenteen tasolla. Esim. syksyllä 1918 Eteläsatamassa oli tehty laituria 
yhteensä 480 metriä kaupungininsinööri Bruno J. Stenbergin laatimien 
suunnitelmien mukaan. Samana vuonna rahatoimikamarin ehdotuksesta 
kaupunginvaltuusto päätti satamakapteeni C.F. Lagercrantzin aloitteesta, 
että ruoppaustyötä oli suoritettava kaupungin satamassa. Muuten lisäänty
vää laivaliikennettä ei olisi voitu hoitaa kunnolla. Eteläsatama oli varattuna 
suurille laivoille, mutta pienemmille laivoille ei olisi löytynyt purkaus- ja  
lastauspaikkoja, ellei olisi ryhdytty ruoppaam aan väylää niin, että ne pää
sisivät Pohjoissatamaan ja  Revonhäntään. Ruoppaustyö ajoitettiin siten, 
että talvella 1919 syvennettiin Linnansalmi ja  seuraavana kesänä väylä 
Revonhäntään. Väylän syvyydeksi tuli 4,2 m etriä ja  laiturin edusta ruopat
tiin 45 metrin leveydeltä samaan syvyyteen. Kaupungininsinööri Bruno J. 
Stenberg arvioi kustannukset 195 750 m arkan suuruisiksi.

Kaupungin hätäaputöinä oli syksyllä 1917 ehdotettu rakennettavaksi lai
valaituri Revonsaareen. Vt. kaupungininsinööri R.V. Taivainen ehdotti, 
että laituri rakennettaisiin Suomalaiselle Puuliike Osakeyhtiölle vuokratun 
lautatarha-alueen kohdalle, aluetta rannan puolelta rajoittavan vanhan lai-
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turin päähän. Taivaisen mielestä laiturin rakennustyö tuli aloittaa vasta 
syksyllä, jolloin sen työllisyysvaikutus olisi suurin. Valtuusto päätti kuiten
kin, ettei laituria rakenneta ollenkaan, koska hätäaputöitä ei enää tarvittu 
työnsaannin helpotuttua muutenkin.

Itsenäisyyden ajan alussa Uuraan satamassa oli laitureiden pituus yh
teensä 4 400 metriä. Ne olivat pääasiallisesti yksityisten omistamia. Veden 
syvyys laiturien vieressä vaihteli 2,5-7 metriä. Laivaväylä mereltä Uuraa
seen oli 5,5 m etriä syvä ja  ulkoredin syvyys oli 7 metriä, joten senaikuiset 
suuretkin laivat pystyivät lastaamaan siellä.

Uuraan satam an kehittymisen esteenä oli ollut rautatien puute 1920- 
luvun alussa. Koiviston radan rakentamisen yhteydessä tehtiin Uuraaseen 
sivuraide ja se oli lähes valmis syksyllä 1925. Viimeisenä työnä oli Nieme
län eli Hannukkalan salmi, jonka täyttäm inen ja  sillan rakentam inen jäi 
seuraavaksi talveksi. Tavallisesta rakentamisesta poiketen konevoimaa 
käytettiin runsaasti kustannuksien vähentämiseksi. Työväkeä oli noin 500 
henkeä ja  hevosia 30. Töitä tehtiin osaksi jopa kolmessa vuorossa.

Ennen kuin rautatie valmistui Uuraaseen, tapahtui puutavaran lastaus 
Viipurista siten, että vientiin menevä puutavara purettiin rautatievaunuista 
Kirkkosaaren satamassa ja  lastattiin proom uihin vietäväksi Uuraaseen, jos
sa tapahtui jälleen lastaus suurempiin laivoihin. Keskimääräinen tavaran - 
tulo kesällä 1922 oli noin 400 vaunulastia vuorokaudessa.

Purjehduskausi

Keväisin laivaväylän avaaminen Viipuriin oli merkittävä tapahtuma, joka 
herätti kaupungin liikenteen ja  elinkeinoelämän vilkkaaseen toimintaan 
talven hiljaisemman ajan jälkeen. Purjehduskauden alku lopetti m onen 
kaupunkilaisen talvityöttömyyden, sillä lastaustyöt ja  kuljetukset vaativat 
runsaasti ihmistyövoimaa.

Laivaliikenne Viipurin ja  Kaksoissaaren välillä alkoi vuonna 1921 jo  12. 
päivänä maaliskuuta, jolloin höyrypursi ”Leivo” avasi väylän. Väylän 
Uuraasta Viipuriin avasi 5. päivänä huhtikuuta Suomalaisen Puuliike Oy:n 
omistama hinaajalaiva "Kaija” ja  matka kesti kolme tuntia. Säännöllinen 
matkustajaliikenne Viipurin ja  Uuraan välillä alkoi 15. päivänä huhtikuuta, 
Viipurin ja  Säkkijärven välillä ja  Viipurin ja  Makslahden välillä seuraavana 
päivänä. Saimaan kanava avattiin liikenteelle 24. päivänä huhtikuuta. Sata- 
makapteenin selonteossa vuodelta 1921 mainitaan, että Uuraassa kävi suu
rin purjelaiva, mitä koskaan oli satamassa ennen käynyt. Se oli norjalainen 
nelimastoparkki ”Bellhouse” , kooltaan 2 164 nettorekisteritonnia. Alus 
lastasi puutavaraa Etelä-Afrikkaan vietäväksi.

Laivaliikenteen alkamisajankohta vaihteli suuresti eri vuosina riippuen
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Suomenlahden jääoloista. Vuonna 1922 avasivat Viipurin ja  Uuraan väli
sen laivaväylän liikenteelle hinaajat F igaroja Silva 3. päivänä toukokuuta. 
Hinaaja Figaro oli Hackman & Co:n ja  Silva Uuraan Ulosvienti Oy:n omis
tam a alus. Työhön oli kulunut vain 1 xh tuntia. Jäänm urtaja Sampo saapui 
Kotkasta Uuraaseen 7. päivänä toukokuuta tuoden samalla mukanaan 
useita laivoja, pääasiassa saksalaisia, hakem aan puutavaralasteja eri puolil
le Eurooppaa.

Sääsuhteiltaan epätavallinen talvikausi oli vuosina 1924-25. Poikkeuk
sellisen lämpim än alkutalven takia laivaväylä Viipuriin pysyi pitkään auki. 
Vasta tammikuun puolivälissä kylmä kausi keskeytti merenkulun, m utta jo 
kuukauden loppupuolella liikenne jatkui edelleen.

Viipurin kaupunki suunnitteli talvella 1925 uuden jäänsärkijän hankki
mista. Entinen jäänsärkijä s/s Mercator myytiin toiselle paikkakunnalle. 
Silloin kaupunki olisi jäänyt yksityisiltä liikkeiltä vuokrattavien hinaajien 
varaan. Tätä kaupunki piti huonona ratkaisuna, sillä olihan Viipurin sata
ma eräs m aam m e tärkeimmistä ulkomaansatamistamme ja  kaupungin tuli 
sen tähden pysyä mukana satam an edelleen kehittämisessä uusiutuvien 
vaatimusten mukaisesti.

Viipurin kauppalaivasto

Viipurin om a meriliikennettä hoitava kauppalaivasto oli 1920-luvun alussa 
tonnim ääränsä puolesta ensimmäisellä sijalla Suomen kaupunkien joukos
sa, m utta kuitenkin ulkomaalaiset laivat suorittivat suurimm an osan kau
pungin kautta kulkevasta rahtiliikenteestä.

Viipurin kauppalaivastoon kuuluvien yli 19 nettorekisteritonnin suuruis
ten alusten luku.

Vuosi Höyry Moottori- Purje Proomut Yhteensä
laivat laivat laivat

1920 73 16 343 626 1 058
1925 59 5 13 589 666
1930 40 2 2 540 584
1935 25 1 2 267 295

Taulukosta käy helposti selville, että itsenäisyyden aikana Viipurissa 
rekisteröityjen alusten luku väheni nopeasti kaikkien alustyyppien kohdal
la, m utta eniten kuitenkin purjelaivojen. Niiden aikakausi oli päättynyt 
kauppamerenkulussa. Sen sijaan höyrylaivojen ja moottorilaivojen vähene
minen osoittaa, että Viipurin merkitys laivanvarustajakaupunkina oli no-
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peasti vähenem ässä. V iipurilaisten alusten vähenem inen  ei kuitenkaan  
heti p ienen täny t liikennettä, vaan yhä suurem pi osa tuotteista  kuljetettiin 
ulkolaisilla aluksilla.

Viipurin kauppalaivastoon kuuluvien yli 19 netto rek isteritonn in  suuruis
ten  alusten vetoisuus, nettorekisteritonnia.

Vuosi H öyry M oottori- Purje Proom ut Yhteensä
laivat laivat laivat

1920 9 116 1 532 40 081 58 045 108 597
1925 8 007 1 001 1 473 44 631 55 112
1930 6 994 400 372 38 474 46 240
1935 7 485 92 336 17 039 24 952

A luskannan pienenem inen  ei ollut niin suurta  luokkaa kuin lukum ääriä 
tarkastellen näytti. V astapainona oli alusten koon suurenem inen. Esim. 
höyrylaivojen lukum äärä oli vuonna 1935 vain kolm annes vuoden 1920 
m äärästä, m u tta  niiden kantavuus oli p ienentynyt vain 17,9 % tänä  aikana. 
Poikkeuksena tästä olivat proom ut, sillä n iiden keskim ääräinen koko pie
neni 92,7 netto rek isteritonn in  vetoisuudesta vuonna 1920 63,8 nettorekis- 
teritonniin  vuonna 1935. E räänä syynä tähän  oli m ittava puu tavaran  p ro o 
m ukuljetusten loppum inen  kaupungista U uraaseen rau ta tien  valm istuttua 
vuonna 1926.

Viipurissa ei höyrylaivakaudella syntynyt suuryritteliäisyyttä laivanva- 
rustuksen alalla, niin kuin saattaisi odo ttaa  sen tuon tikaupan  ja  sen kautta  
tapah tuneen  viennin suuruuden  perusteella. K aupungin ruotsalaisten  ja  
saksalaisten liikem iesten toim esta perustettiin  tosin lähiseutujen m atkusta
jaliikennettä  varten  jo itakin  yhtiöitä itsenäisyyden alussa, kuten Laivaosa- 
keyhtiö Riento vuonna 1923 ja  H iekan liikennettä varten  vuonna 1919 
Hiekan H öyryveneosuuskunta r.l. Useilla kauppahuoneilla  ja  puutavara- 
liikkeillä oli lisäksi om ia hinaajia ja  useilla kym m eniä lotjia.

Purjehduskauden 1938 päättyessä Viipurissa oli yksitoista laivanomista- 
jaliikettä. V ainJ.W . Paulinilla o lijo itak in  suurehkoja laivoja. Laivojen rah 
taus-, lastaus-ja  huolintaliikkeitä oli 1930-luvun lopussa Viipurissa to im in
nassa 24, jo ista  useim m at ja  vanhim m at olivat ruotsalaisten  perustam ia. 
Tällekin alalle ilm aantui aikaa m yöten suom alaisia liikkeitä, kuten Illukka 
8c Perttilä Oy, Jo h n  N urm inen  Oy, M erihuolto Oy ja  V iipurin Stevedoring 
Oy. Viimeksi m ainittu  oli suuryhtiöiden H ackm an 8c Co, A hlström , Enso- 
Gutzeit, SOK ym. perustam a vuonna 1929. Sen tarkoituksena oli huolehtia 
yhtiöiden lastaus- ja  huolintatehtävistä.
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Tavaraliikenne

Viipurissa vuoden 1924 aikana käyneiden alusten yhteenlaskettu kanta
vuus oli 1,4 milj. nettorekisteritonnia, mikä oli suurempi kuin millään 
muulla m aam m e satamalla. Kansallisuudeltaan alukset olivat seuraavia:

105 virolaisia

Alukset eivät useinkaan kulkeneet kotimaidensa ja  Viipurin väliä, sillä 
huolimatta englantilaisten alusten vähäisestä m äärästä Viipurista lähteneil
lä aluksilla useimmiten oli m ääränpäänä Englanti, sitten Saksa, Belgia, 
Tanska, Viro ja  Ruotsi. M ääräsataman ratkaisivat puutavaran vientikoh
teet ja  Englanti oli Suomen suurin puutavaran ostaja tähän aikaan.

Aluksia saapui Viipuriin vuonna 1924 eniten Suomen muista satamista, 
sitten Ruotsista, Virosta, Saksasta, Tanskasta ja  Englannista. Tuonnin suu
ruus oli yleensä 25-30 % kokonaisliikenteestä.

Tuontitavaroista tärkeimm ät olivat elintarvikkeet, lähinnä vilja ja  jau 
hot, sekä polttoaineet, kivihiili ja  koksi. Viipuri oli noiden tuontitavaroiden 
keskuspaikka, josta jakelua suoritettiin koko Itä-Suomen alueelle.

Tavaroiden laivakuljetus kotimaisilla ja  ulkolaisilla aluksilla riippui osit
tain siitä, mistä tuotteesta oli kyse ja  kuinka pitkälle sitä kuljetettiin. Vuon
na 1930 tuotiin Viipuriin ja  Uuraaseen kappaletavarasta 21,2%, viljasta 
11,9 % ja  hiilistä 30,4 % suomalaisilla laivoilla.

Puun eri jalosteiden viennistä vain 16,4 % vietiin suomalaisilla aluksilla 
Viipurista ja  Uuraasta vuonna 1930. Se merkitsi jatkuvaa ulkolaisten laivo
jen kulkua Viipuriin.

Yhtenä syynä Viipurin tuonnin ja  viennin supistumiseen olivat 1930- 
luvun leudot talvet. Laivaliikenne saattoi jatkua Suomen läntisiin satam a
kaupunkeihin huomattavasti kauemmin kuin Viipuriin, jonka jäänmurtaja- 
apua ei saatu järjestym ään Viipurin kauppakam arin yrityksistä huolimatta. 
Toisena syynä on saattanut olla tuontitavararyhm ien keskinäisen arvojär- 
jetyksen m uuttuminen. Vilja oli aikaisemmin ollut Viipurin ja  koko maan 
selvästi tärkein tuontitavara, mutta vuonna 1938 se oli m aan tuonnissa 
vasta kahdeksannella tilalla. Viipurin tuonnissa se oli yhä ensimmäisellä 
sijalla, m utta m äärä oli enää vajaa puolet vuoden 1928 määrästä. Samoin 
siirtomaatavaroiden tuonti oli Viipurissa pudonnut seitsemännelle sijalle.

569 saksalaisia 
194 ruotsalaisia 
169 suomalaisia 
166 tanskalaisia 
122 norjalaisia

31 englantilaisia 
23 hollantilaisia 
14 kreikkalaisia 
12 latvialaisia
16 muita
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Viipurin tuonti ei päässyt 1930-luvulla nousem aan vuosikymmenen 
alussa ollutta pula-aikaa edeltävälle tasolle, kun sitä vastoin Helsingin ja  
Turun tuonti oli vahvasti lisääntynyt. Vienti sen sijaan ylitti selvästi pula
vuosia edeltäneen ajan.

Satamakaupunkien osuus m aan tuonnin, viennin ja  niiden yhteism äärän 
arvosta vuonna 1937, prosenttia.

tuonti vienti yhteensä
Helsinki 51,8 12,3 32,0
Viipuri 8,2 20,0 14,1
Turku 15,4 8,1 11,7
Kotka 4,6 19,9 12,3

Maailmansotien välisenä aikana koko m aan tuonnissa voimakkaimmin 
olivat kasvaneet raaka-aineet ja  teollisuustuotteet, kuten metallit, koneet, 
kivi- ja  maalajit, öljyt ja  rasvat. Kun vilja oli m uuttunut kotimaankaupan 
artikkeliksi ja  kun Viipuri ei ollut teollisuuskaupunkina Helsingin ja  Turun 
vertainen, selittynee Viipurin tuonnin suhteellinen väheneminen myös 
näistä syistä johtuvaksi.

Saimaan kanava

Viipuri oli vesiliikenteenkin alalla keskuspaikka ja  risteysasema, jossa m eri
liikenne ja sisävesiliikenne kohtasivat toisensa. Saimaan kanava oli laajen
tanut Viipurin talousaluetta lähes koko Saimaan vesistöalueen käsittäväksi. 
Kanavan oli säännöllisissä oloissa laskettu kykenevän suoriutum aan noin 
7 000 laivasta vuodessa. Kuitenkin jouduttiin laivamäärältään vilkkaina 
vuosina täm än vuosisadan alussa selvittämään jopa yli 13 000 laivaa vuo
dessa. Tästä aiheutui liikenteen ruuhkautum ista ja  pitkiä odotuksia. Kun 
kanavaliikenne kaksinkertaistui 1920-luvulla ja  alusten koko suureni, tuli 
sulkujen laajentamis- ja  uusimistyö välttämättömäksi.

Vuonna 1926 pantiin käyntiin Saimaan kanavan laajennus-ja uusimis
työ, joka samalla merkitsi m aam m e kanavarakennuksen astumista aivan 
uuteen vaiheeseen. Sulkurakenteissa siirryttiin betoniin ja  teräkseen, jol
loin yhteen sulkuun voitiin keskittää huom attavan korkea putous, esim. 
Mälkiällä 12-13 metriä.

Omalla konevoimalla kulkeva alus, joka ennen oli tarvinnut kanavan 
läpikulkuun 23 tuntia, saattoi tehdä matkan uusitussa kanavassa 8 tunnis
sa. Proomujen läpikulkuaika lyheni vastaavasti 45 tunnista 11 tuntiin.

Huolimatta siitä että Viipuri toimi Saimaan kanavan porttina merelle, ei
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Viipurissa rekisteröityjen sisävesialusten luku ollut niin suuri kuin Saimaan 
alueen sisämaankaupungeissa, vaan oli vasta kolmannella sijalla Savonlin
nan ja Kuopion jälkeen.

Huippumääränsä -  1 042 000 tonnia -  kanavan liikenne saavutti vuon
na 1923. Kanavakuljetuksia oli yleensä hieman yli 90 % alaspäin menevää 
tavaraa ja  ne tekivät vuonna 1939 noin 59 % Viipurista ja  sen ulkosatamas
ta Uuraasta viedyn tavaran kokonaismäärästä, joka oli 1,2 milj. tonnia. 
Kanavaa alaspäin tuleva tavara oli 1930-luvun puoliväliin saakka enimmäl
tä osalta sahatavaraa, jota vietiin Uuraaseen -  aikoinaan Euroopan suurim
paan sahatavaran vientisatamaan. Viime vuosina ennen sotaa myös pape- 
rihioke ja selluloosa saivat yhä kasvavaa merkitystä. Saimaan kanava oli 
siten puun ja sen eriasteisten jalostustuotteiden vientiväylä ulkomaille. Sen 
kautta kulkenut tavaraliikenne vastasi noin 8 % Suomen ulkomaisesta tava
raliikenteestä 1930-luvulla. Viipuri ja  Uuras olivat täm än mittavan tavara
kuljetuksen välilastauspaikkana ja  sen tuom a liikenne oli Viipurin kehitty
miselle Itä-Suomen kaupan keskukseksi ensiarvoisen tärkeä tekijä.

2.3. Kauppa

Kauppoja ja  liikeyrityksiä

Viipurilla oli ehdoton ykkösasema koko Itä-Suomen kaupassa. Sen asema 
perustui hyviin liikenneyhteyksiin eri puolille sisämaahan ja  etenkin siihen, 
että Saimaan kanavan päätepaikka oli Viipuri. Täm ä sai aikaan sen, että 
liike-elämässä Viipurin vaikutus ulottui voimakkaana koko Saimaan vesis
tön alueelle Pohjois-Savoa ja  Pohjois-Karjalaa myöten. Myös rautateitse 
kuljetettiin tuotteita Viipurin satam aan meritse edelleen ulkomaille vietä
väksi ja samoin tuontitavaroita satamasta junalla eri puolille Itä-Suomea. 
Näin ollen oli luonnollista, että Viipurissa toimi useita kauppahuoneita, 
jotka harjoittivat sekä tukkukauppaa että jälleenmyyntiä. Koko maassa oli
vat tunnettuja viipurilaiset vanhat kauppahuoneet kuten mm. Hackman, 
Paul Wahl, Rosenius & Seseman, Karl Rothe, Starckjohann, toiminimi Ser- 
gejeff, Lallukka ja Kumpp. sekä useat muut.

Suurliikkeiden rinnalle syntyi täm än vuosisadan alkupuolella uusia liik
keitä niin runsaasti, että Viipurissa oli 1 488 kauppiasta vuonna 1920.

Oy Starckjohann & Co Ab avasi uuden sivumyymälän syksyllä vuonna 
1922 Punaisenlähteentorin varrella Pohjolankatu 12:ssa rautakauppa Ah

jon entisessä huoneistossa. Liikkeellä oli Aleksanterinkadun päässä varas
toalue, jonka sanottiin olevan m aan suurimman ja  monipuolisimman rau
tatuotteiden varaston. Laji valikoimaan kuuluivat mm. takkirauta, pultit,
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Henry Hackman. Peter Starckjohann.

E. Tanninen.

P.J. Pesonen.

E. V. Sellgren.
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kiskot ym. karkea rautatavara. Pääliike ja  konttori sijaitsivat Linnankadul
la. Toiminimen palveluksessa oli noin 200 henkeä, yksistään konttorissa 
työskenteli viitisenkymmentä henkeä, kauppamatkustajia oli 8, tavara- 
autoja 3, hevosia toistakymmentä ja  om a puhelinkeskusasema, josta oli 14 
johtoa kaupungin keskusasemalle. Sivumyymälän perustam isen aikana lii
ke oli jo  yli 50 vuoden ikäinen (perustettu v. 1868).

Suomessa 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä vallinneen vilkkaan 
liiketoiminnan ajalla sai alkunsa m uiden uusien kaupallisten yritysten ohel
la myös viipurilainen tukkuliike Häkli, Lallukka ja  Kumpp. Oy. Liike oli 
Itä-Suomen suurimpia alallaan. Konttorihenkilökuntaa, joka viimeisten 
epäsäännöllisten vuosien aiheuttam an tilanteen johdosta oli jonkin verran 
vähentynyt, oli v. 1922 kolm attakym m entä henkeä.

Paitsi viljan ja  siirtomaatavarain sekä kotimaisten tehdastuotteiden 
kauppaa oli liikkeellä aikaisemmilta vuosilta saakka ollut erikoinen kangas- 
tavaraosasto. Kautta Suomen oli tunnettu  liikkeen omalla ”teenkääreily- 
osastolla” pakattu tee.

Liikkeen toimitalo oli rakennettu v. 1906 Repolan-ja Viskaalinkadun 
kulmaukseen lähelle Viipurin rautatieasemaa. Yhtiön joh tokunnan pu
heenjohtajana toimi 1920-luvun alussa kauppaneuvoksetar Maria Lallukka 
ja jäseninä liikkeen toimitusjohtaja Emil Tanninen sekä Ernst H ämäläinen 
ja Oma Helander.

Häkli, Lallukka ja Kumpp. anoi vuonna 1920 Viipurin kaupunginval
tuustolta lupaa harjoittaa liikkeessään Viskaalinkatu l:ssä väri- ym. vähem 
män myrkyllisten aineiden kauppaa Robert Vilhelm Sorvalin johdolla. Val
tuustolla ei ollut mitään asiaa vastaan, joten liike sai uuden m yyntituotteen 
entisen monipuolisen valikoiman lisäksi.

Itä-Suomen suurin huonekalujen ja  konttoritarpeiden myyjä Viipurissa 
oli Eevert Kilpiön liike. Liike alkoi toim intansa v. 1916 Repolankatu 6:ssaja 
oli muutamassa vuodessa kehittynyt alansa johtavaksi liikkeeksi.

Autokauppoja Viipurissa oli useita itsenäisyyden alussa. Amerikkalainen 
Autotuonti oli perustettu vuonna 1923, m utta se nousi nopeasti alan jo h 
tavien liikkeiden asemaan. Se myi vuonna 1924 yhteensä 96 autoa ja 
vuonna 1925 huhtikuun loppuun m ennessä jo  79 autoa. Viipurin vanhin 
autoliike oli Oy H. Ignatius ja  Kumpp. Ab. Varsin vilkasta autom yyntiä 
harjoitti Karjalan Auto Oy. Sen merkkivalikoima oli laaja ja  sen autot olivat 
saavuttaneet maakunnan suosion. On nimittäin huomattava, että viipuri
laiset kaupat palvelivat etenkin erikoistavaroiden kaupassa laajalti kaupun
kia ympäröivää maaseutua. Autokauppa Viipurissa oli lisäksi toiminimellä 
M oottorikomppania Helsingissä, joka autojen lisäksi myi Johnson vene- 
moottoreita. Tunnetun autom erkin Fordin edustajana kaupungissa oli 
Savo-Karjalan Auto Oy. Vuonna 1925 avattiin Viipurissa ensim m äinen pel-
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Häkli, Lallukka ja  Kumpp. Oy:n toimitalo.

Viipurin Osuusliikkeen toimi- ja  asuintalo Oy Otso. 
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Viipurilainen myymälä 1920.

Repolan hallimyymälä 1920.
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kästään varaosia myyvä liike Taavetinkatu 2:een.
Tämän vuosisadan alkukymmenillä olivat suomenkielisten om istam at 

tukkuliikkeet saavuttaneet vankan aseman vieraskielisten liikkeiden rinnal
la. Näiden määrä väheni jatkuvasti niin, että 1930-luvulla oli sekatavara- 
alan tukkuliikkeistä toiminnassa enää ruotsinkielisiä Ferd. Alfthan ja  venä
jänkielisistä F. Sergejeffin Pojat ja  Kumpp. Oy.

Uudenlaista kilpailua alkoi esiintyä Viipurissa liike-elämässä 1900-luvun 
alussa: kuluttajat, vähittäiskauppiaat ja  maanviljelijät ryhtyivät yhteistoi
min perustam aan omia liikkeitä osuustoiminnan pohjalta. Yhteistoiminta 
laajeni pian kilpailevien tukkuliikkeidenkin keskuudessa niin, että vuonna 
1924 Viipurissa perustettiin Viipurin Tukkukauppiaiden yhdistys, joka seu- 
raavana vuonna m uutettiin osuuskunnaksi, Viipurin Tukkukunta r.l. 

Lukuisimmat vähittäiskaupat olivat Viipurissa vuonna 1939 seuraavat:

sekatavarakauppoja 161
kangas-, rihkamatavara- ja  asusteliikkeitä 105
maitokauppoja 77
liha-ja leikkeleliikkeitä 51
kenkäkauppoja 34
kello-ja kultasepänliikkeitä 33
kirja-ja paperikauppoja 28
koneliikkeitä 17
radioliikkeitä 17

Ravitsemus- ja  majoitusliikkeitä oli Viipurissa vuonna 1939 seuraavat 
määrät:

kahviloita 29 
ravintoloita 18 
ruokaloita 14 
matkustajakoteja 14 
hotelleja 5

Osuustoiminnallisia yrityksiä

Osuustoimintalaki vahvistettiin Suomessa vuonna 1901 ja  heti täm än jä l
keen ryhdyttiin Viipurissa suunnittelem aan kauppatoim intaa osuustoimin
nallisella pohjalla. Vuosisadan alkupuolella toiminut Viipurin Osuusliike 
r.l. joutui ns. suuntariidan seurauksena vasemmiston haltuun. Vastapai
noksi sille vuonna 1919 perustettiin puolueeton kaupallinen osuuskunta 
Osuusliike Torkkeli r.l.
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Viipurin osuusliikkeellä oli itsenäisyyden alussa valmis myymäläverkos- 
to ja  liikkeellä alkoi voimakas nousukausi, joka jatkui pulavuosia lukuun- 
ot.am atta Talvisotaan saakka. Tällöin Viipurin Osuusliike oli m aan toiseksi 
surrin vähittäiskauppa Helsingissä toimivan Osuusliike Elannon jälkeen. 
Vrpurin Osuusliikkeellä oli vuonna 1927 55 myymälää, 4 tuotantolaitosta, 
5 ravintolaa ja  henkilökuntaa yhteensä 389. Talvisodan alkuun mennessä 
myymälöiden luku oli kasvanut 11 T.een, tuotantolaitosten 8:aan, ravinto
loiden 7:ään ja  henkilökuntaa oli 972 henkeä. Talvisodan syttyminen kat
kasi liikkeen suotuisan kehityksen. Myymälät jouduttiin vähitellen sulke
maan ja  tavaroita kuljettamaan sopivaksi evakkopaikaksi valittuun Suolah
teen.

Osuusliike Torkkeli saavutti alusta alkaen vankan kannatuksen etenkin 
maanviljelijöiden, virkamiesten ja liikkeenharjoittajien keskuudessa. Liike 
os:i vuonna 1927 Oy Damian Markeloffin kaikki osakkeet ja  sai siten 
omistukseensa hyvän liikepaikan Torkkelinkatu 6:ssa, jossa seuraavana 
vronna avattiin keskusmyymälä. Osuusliike Torkkelilla oli vuoden 1928 
lopussa yhteensä 17 myymälää Viipurissa ja  sen lähiympäristössä. Vuoden 
1958 lopussa liikkeellä oli 51 myymälää, kaksi ravintolaa ja  4 tuotantolai
t o s .  Henkilökuntaa oli saman vuoden päättyessä 180 henkeä. Torkkelin 
evikkopaikkana Talvisodan aikana oli Sippola, jonne kaikki arvokkaampi 
ta>ara pyrittiin siirtämään.

\4uita Viipurissa toimineita osuustoimintayrityksiä olivat mm. Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta, Keskusosuusliike Hankkija r.l., Suomen 
Osuustukkukauppa r.l., Karjakunta r.l. sekä Voinvientiosuusliike Valio.

Kauppakamari ja  muita kaupallisia yhdistyksiä

Karppakamarilaitos perustettiin maahamm e vuonna 1917 Venäjän väliai
kaisen hallituksen annettua siitä asetuksen 10. päivänä elokuuta tarkoituk
sena eri elinkeinoalojen yhteisten etujen valvominen ja  elinkeinoelämän 
yleinen edistäminen.

Viipurin kauppakamariyhdistys perustettiin vuonna 1918 Viipurin 
Kärppä-ja Tehdasyhdistyksen aloitteesta. Sen hallituksena toimi Viipurin 
Karppakamari ja  toiminta-alue käsitti Viipurin läänin sekä Kuopion läänis
tä Pohjois-Karjalan. Kauppakamarin tärkeimm ät toim intam uodot olivat 
lausuntojen antam inen viranomaisille ja  omien esitysten tekeminen elin- 
kehojen edistämiseksi. Lausuntoja annettiin mm. Laatokan-Suomenlah- 
den kanavan rakentamisesta, Koiviston ja  Uuraan ratojen rakentamisesta 
selä kauppaopiston perustamisesta. Viipurin läänin maanviljelysseuran 
kanssa kauppakamari ryhtyi hoitamaan vuonna 1920 seuran perustam aa 
maanviljelys- ja  kauppakemiallista laboratoriota.
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Kauppakamarin ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kauppaneuvos 
Ferd. Alfthan ja  viimeisenä pankinjohtaja Onni Bjöminen.

Olojen vakiinnuttua m aassam m e ja  elinkeinoelämän päästyä vakaaseen 
toim intaan 1920-luvun Viipurin kauppakam arissa toimivat useat huom at
tavat elinkeinoelämän edustajat kaupungista. V uonna 1925 kauppakam a
rin vuosikokouksessa valittiin seuiraavat henkilöt kauppakam arin joh toon  
ja  eri valiokuntiin: Puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi edelleen kauppaneu
vos E.V. Sellgren ja  varapuheenjohtajaksi johtaja E. Tanninen, työvalio
kunnan varsinaiseksi jäseniksi valittiin molem m at puheenjohtajat, kaup
pias A. SergejefF, johtaja K.E. Savolainen, kauppias A. Appelqvist, johtaja 
O. Korhonen ja johtaja V. Sario, varajäseniksi V. Karjalainen ja  kauppaneu
vos J.F. Hackman, Tulli-ja verotus- ym. lainsäädäntökysym ysten valiokun- 
nanjäseniksi pankinjohtaja O.E. Bjöminen, tullinhoitaja K.G. Alander, pro- 
kuristi Gösta Dahlbäck, kauppias P. SergejefF ja  johtaja E. T anninen sekä 
koululaitos-ja liikennekysymysten valiokuntaan johtaja H.K. Paavilainen, 
johtaja E. Hämäläinen, kapteeni A. Kallio, liikennetarkastaja A. Leisten ja  
satamakapteeni K. Nyberg.

Viipurin menetyksen jälkeen kauppakam ari muodollisesti lopetettiin 
vuonna 1950.

Yksityisluontoisia taloudellisia järjestöjä Viipurissa oli useita, kuten ru o t
salais- ja  saksalaissyntyisten liikkeenharjoittajien seura Handelsgillet, vas-

Jatkosodan aikana kaupat toimimaan taas.
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taava suomenkielisten yhdistys ”Teollisuuden-ja Liikkeenharjoittajani seu
ra Pamaus”, vähittäiskauppiaiden seura ”Viipurin Kauppiasyhdistys Sam
po” sekä useita erikoisalojen taloudellisia yhdistyksiä. Muita yhdistyksiä 
olivat Tekniska Klubben i Viborg sekä Viipurin Taloudellinen Korkeakou- 
luseura ja  Viipurin Tavarapörssi.

2.4. Rahalaitokset

Liikepankit

Viipurin liike-elämän vilkkaus ja  kaupankäynnin keskittyminen kaupun
kiin myös laajan talousalueensa muista osista synnytti laajan pankkitoi
m innan kaupunkiin. Toisaalta pankkitoimen kehittyneisyys oli edellytyk
senä laajalle ja  monimuotoiselle liiketoiminnalle.

Itsenäisyyden alkuaikoina, vuonna 1921, Viipurissa oli konttoreita seit
semällä liikepankilla, nimittäin

Suomen Pankilla 
Suomen kauppapankilla 
Savo-Karjalan Osakepankilla 
Pohjoismaiden Yhdyspankilla 
Kansallis-Osake-Pankilla 
Luottopankilla 
Etelä-Suomen pankilla

Pankin pääkonttorit sijaitsivat Viipurissa tällöin Suomen kauppapankilla 
ja  Savo-Karjalan Osakepankilla. Suomen kauppapankki lopetti pian täm än 
jälkeen toimintansa, jonka jälkeen vain Savo-Karjalan Osakepankilla oli 
pääkonttori Viipurissa. Pankkien pääkonttoreita oli Helsingin ja  Viipurin 
lisäksi vain Oulussa ja  M aarianhaminassa 1930-luvun puolivälissä.

Savo-Karjalan Osakepankki oli nimensä mukaisesti itäsuomalaisten 
pankki. Sillä oli konttoreita yhteensä 29, joista maaseudulla 19 ja kaupun
geissa 10. Vuonna 1938 pankin konttoreiden luku oli noussut 41:een. 
Pankki oli kaupunkien jälkeen alkanut levittäytyä maaseudulle, sillä m aa
seudulla oli jo  28 konttoria ja  kaupungeissa 13. Levittäytyminen oli tapah
tunut 1920-luvun jälkipuoliskolla, sillä vuonna 1930 pankilla oli yhteensä 
44 konttoria, mutta 1930-luvun talouspulan seurauksena pankki joutui sul
kemaan kaksi konttoria ja  kolm annen vuonna 1938.

Pankkiliike koki vaikean taloudellisen lamakauden 1930-luvun vaihtees
sa. Maamme pankeista useat joutuivat vaikeuksiin ja  osa joutui lopetta-

1 1 7



Suomen Pankki.

Kansallis-Osake-Pankki.

H. Saarinen.



Pohjoismaiden Yhdyspankin 
vanha toimitalo.

Pohjoismaiden Yhdyspankin 
uusi toimitalo.

Uuden PYP.n pankkisali.
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maan toimintansa tai sulautum aan voimakkaampiin pankkeihin. Rauhan
ajan lopussa vuonna 1938 Viipurissa oli konttorit seuraavilla pankeilla:

Kansallis-Osake-Pankki 
Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki 
Helsingin Osakepankki 
Suomen Maatalous-Osake-Pankki 
Savo-Karjalan Osakepankki

Savo-Karjalan Osakepankin johtajina toimivat mm. maisteri K.N. Ranta- 
kari ja  K.A. Palomäki. Kaupungin menetyksen jälkeen pankin toiminta 
lopetettiin.

Liikepankeista Kansallis-Osake-Pankilla ja  Savo-Karjalan Osakepankilla 
oli kaksi konttoria kaupungissa.

Eri pankkien maksam at korot olivat joskus hieman toisistaan poik
keavat. Savo-Kaijalan Osakepankki maksoi vuonna 1925 korkoa yhdeksän 
kuukauden talletuksille 8 %, kuuden kuukauden talletuksille 7 Vi % ja  juok
sevalla tilillä oleville varoille 6 %. Viipurin Suomalainen Säästöpankki mak
soi samana vuonna säästö tililtä panopäivästä ottopäivään 8 % ja  pitkäaikai
sista säästöistä vielä lisäkorkoa. Juoksevalle tilille maksettiin 6 Vi % korkoa. 
Säästöpankilla oli siten hieman korkeampi korkotaso kuin esim. Savo- 
Karjalan Osakepankilla.

Säästöpankit

Säästöpankeilla oli Viipurin liike-elämässä vankka jalansijansa. Etenkin 
Sparbanken i Viborg ja  Viipurin Suomalainen Säästöpankki olivat varsin 
suuria.

Viipurin säästöpankkien varat vuonna 1920-1938, 1000 mk.

1920 1925 1930 1935 1938
Sparbanken i Viborg 
Viipurin Suomalainen

16 749 42 793 76 225 88 993 114 502

Säästöpankki 
Viipurin Työväen

7 980 31 431 72 626 87 149 137 678

Säästöpankki 
Maalaisten Säästö

451 3 095 8 530 8 711 13 419

pankki Viipurissa 1 414 1 997 5 000 7 079 13 248
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Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki.

Suomalaisen Säästöpankin 
pankkisali.

Savo-Karjalan Osakepankki.
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Itsenäisyyden alussa Sparbanken i Viborg oli suurin rahavaroiltaan, m utta 
Viipurin Suomalainen Säästöpankki nousi vuosien kuluessa kovaksi kilpai
lijaksi ja  meni Sparbakenin ohi rahavarojen suuruudessa 1930-luvun puo
livälin jälkeen.

Tallettajia säästöpankeissa oli 16 297 vuonna 1920, jos oletetaan, että 
kullakin tallettajalla oli om a tili. Itsenäisyyden alussa Viborgs Sparbanke- 
nilla oli eniten tallettajia (9 422) ja  Suomalaisella Säästöpankilla 5 687 tal
lettajaa. Viipurin Suomalainen Säästöpankki meni ohi tallettajien määrässä 
heti 1930-luvun alussa.

Tallettajien lukum äärä lisääntyi kaikilla säästöpankeilla, tosin hyvin 
hitaasti Työväen Säästöpankissa ja  Maalaisten Säästöpankissa. Vuonna 
1938 tallettajien m äärä oli säästöpankeilla yhteensä 41 162. Suomalaisen 
Säästöpankin ja  Sparbankenin osuus säästäjistä oli 92,2 %.

Tileillä olevissa raham äärissä ei ollut eri säästöpankkien välillä sanotta
via eroja lukuunottam atta Maalaisten Säästöpankkia. Tallettajien lukum ää
rä oli vähäisin, m utta heidän tileillään oli koko kauden ajan huomattavasti 
enem m än rahaa kuin muilla pankeilla ja  ero suureni koko ajan. Esim. 
vuonna 1938 muiden säästöpankkien jokaisella tilillä oli keskimäärin hie
m an yli 5 000 markkaa ja  Maalaisten Säästöpankissa joka tilillä oli keski
määrin yli 10 000 markkaa. Siten Maalaisten Säästöpankki oli rahavarojen 
m äärässä samalla tasolla Työväen Säästöpankin kanssa, vaikka sillä talle
tustilien lukum äärä olikin vain vajaa puolet Työväen Säästöpankin m ää
rästä.

Säästöpankkilaitoksen kehittyneisyyttä Viipurissa osoittaa se, että esim. 
vuonna 1925 maassamme vain Turussa Viipurin lisäksi oli toiminnassa 
neljä eri säästöpankkia ja  Helsingissäkin oli vain kolme säästöpankkia.

2.5. Vakuutuslaitos
Vakuutustoimintaa ryhtyi harjoittamaan Viipurissa kaksi maakunnallista 
yhtiötä. Vakuutusyhtiö Karjala perustettiin vuonna 1921. Sen toimialaan 
kuuluivat meri-, murto-, palo-, liikenne-, auto- ja  lasivakuutukset. Tapatur- 
mavakuutusosakeyhtiö Ilm arinen perustettiin vuonna 1925. Yhteisenä toi
mitusjohtajana kummallakin vakuutusyhtiöllä oli vakuutusjohtaja Lauri 
Haaksi. Viipurin menetyksen jälkeen näm ä yhtiöt yhtyivät Pohjolaan ja 
Kullervoon.
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2.6. Tiedonvälitys
Viipurin elinkeinoelämän kannalta tärkeää tiedotustoim intaa ja  tiedonvä
litystä harjoitti kaupungissa vuoden 1918 alussa seitsemän jokapäiväistä 
lehteä. Karjala, Työ, Karjalan aamulehti, Viipuri, Viborgs N yheter ja  Itä- 
Suomen Työmies sekä Maakansa antoivat päivittäisiä tietoja kaupungin ja 
sen talousalueen tapahtumista. Näiden lisäksi Karjalan aamulehdellä oli 
kolmipäiväisenä painoksena Karjalan lehti.

Puhelinliikenteen kehittämisessä Viipuri oli ollut koko ajan kehityksen 
kärjessä, sillä ennen itsenäisyyttä tärkeät puhelin-ja lennätinlinjat Pietariin 
kulkivat Viipurin kautta. Puhelinliikenteen lisääntyminen vaati jatkuvasti 
puhelinlinjojen kapasiteetin laajentamista ja  uusien linjojen rakentamista. 
Suora puhelinyhteys Viipurista Kouvolaan ja  Mikkeliin avattiin tam m i
kuussa 1922. Aikaisemmin näihin paikkoihin oli ollut pakko välittää puhe
luja puolitunneittain vuorotellen kumpaankin. Myös Lahteen saatiin sa
maan aikaan suora puhelinyhteys.

Kun suomalaiset tilaajat olivat tulleet enemmistöksi, m uutettiin yhtiön 
nimi suomenkieliseksi, Viipurin Telefooniosakeyhtiöksi (1913) ja  v. 1929 
Viipurin Puhelin Oy:ksi. Viimeinen keskus sijoitettiin v. 1924 rakennettuun 
uuteen taloon Pellervon- ja  Brahenkadun kulmauksessa, viimeisenä toimi
tusjohtajana oli dipl.ins. Lauri Stälhammar. Tilaajien m äärä v. 1939 oli 
4 899.

2.7. Teollisuus

Yleiskehitys

Liikenneyhteyksiltään edullisen sijaintinsa takia Viipurin kaupunkiin ja  esi
kaupunkialueelle syntyi teollisuutta nopeaa vauhtia. Viipuri ei kuitenkaan 
ollut varsinainen teollisuuskaupunki, vaan ennen kaikkea liike-elämän kes
kus. Useat teollisuuslaitokset olivatkin syntyneet liike-elämän yritysten 
sivuliikkeinä ja  varastopaikoista vähitellen kasvaen. Teollisuuden tuottei
den markkinoinnin kannalta Viipurin sijainti vesi-ja maaliikenteen risteys- 
paikkana oli erittäin edullinen.

Teollisuuden kasvu Viipurissa ei tapahtunut tasaisesti, vaan siihen vai
kuttivat talouselämän yleiset nousu- ja laskukaudet. Teollisuuden toimi
paikkoja Viipurissa oli itsenäisyyden alussa 87 ja  niissä 2 193 työntekijää. 
Vuosittain se vaihteli hieman epävarmojen olojen takia kotimaassa sekä 
ulkomailla vallinneen tuotteiden huonon menekin takia. Vastaavat m uu
tokset tapahtuivat myös kaupungin työntekijöiden määrässä, m utta työn
tekijämäärien ja  toimipaikkojen lukumäärän muutoksissa saattoi olla eroa-
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kin, kun lopettaneet tai uudet yritykset olivat työntekijämäärältään pie
net.

Taloudellinen nousukausi alkoi näkyä Viipurin teollisuudessa selvänä jo  
vuonna 1923 ja  nousukautta kesti koko 1920-luvun loppuun saakka. Toi
mipaikkojen luku ja  työntekijöiden m äärä oli suunnilleen kaksinkertaistu
nut runsaan kymm enen vuoden aikana. Teollisuuden markkinointivaikeu
det alkoivat vuonna 1930, minkä seurauksena kahdessa vuodessa teolli
suuslaitosten lukum äärä pieneni 19:11a yrityksellä ja  teollisuuden työnteki
jöiden tarve pieneni vuoteen 1932 mennessä 1 130 hengellä. Tuotantosu- 
pistusten ja  konkurssien lisäksi tulivat yleiset palkkojen alentamiset alenta
m aan elintasoa. Pahimman pulavuoden 1932 jälkeen alkoi taas m aailm an
laajuinen nousukausi talouselämässä.

Uusia teollisuuslaitoksia perustettiin 1930-luvulla useita, m utta suhteelli
nen kasvu oli työntekijöiden kohdalla kuitenkin selvästi nopeam paa.

Suurimpana m uutoksena Viipurin teollisuudessa voidaan itsenäisyyden 
aikana pitää teollisuuden konevoiman nopeaa kasvua. Tuotannon koneis
tamisella voitiin lisätä tuotantoa ja  korvata sillä ihmistyövoimaa. Teollisuu
den kasvu oli niin nopeaa, että huolim atta koneistuksen lisääntymisestä 
myös työntekijöiden luku lisääntyi. Koneistuminen lisääntyi 1920- ja  1930- 
luvun aikana 3,8-kertaiseksi ja  työntekijöiden m äärä lisääntyi 2,4-kertaisek- 
si.

Energian käyttö

Viipurissa ja  sen lähiympäristössä ei ollut käytettävissä vesivoimaa, joten 
teollisuuden energiankäyttö tukeutui m uualta tuotuun energiaan tai sen 
kehittämiseen tarvittavan raaka-aineen tuontiin. Viipurissa teollisuuden 
eniten käyttämä energiam uoto oli tuotetun energian määrällä m itattuna 
höyryvoima vuosina 1925 ja 1938, m utta sähköm oottorit olivat useimmis
sa yrityksissä konevoimana. Niiden teho vain oli usein varsin vähäinen. 
Kehitys kulki selvästi sähkön käytön lisääntymiseen niin Viipurissa kuin 
läänin muissakin kaupungeissa. Vuonna 1925 teollisuuden käyttämästä 
energiasta oli sähköä Viipurissa 31,0% ja  läänin kaikissa kaupungeissa 
keskimäärin 31,4%. Vuonna 1938 sähkön osuus oli Viipurissa 47,5% ja 
läänin kaupungeissa keskimäärin 50,3 %.

Höyryvoimaa käyttivät kaupungin suuret teollisuuslaitokset ja  sen kehit
tämiseen käytettiin tavallisesti kivihiiltä. Sen sijaan vesivoimaa ei kyennyt 
käyttäm ään ainoakaan kaupungin teollisuuslaitoksista. Polttomoottoreilla 
koneitaan käytti vuonna 1925 kolme teollisuuslaitosta ja  vuonna 1938 kak
si yritystä. Yleensä polttom oottoria käytettiin tilapäisenä lisäenergialähtee- 
nä. Sen varaan ei pysyvästi kannattanut rakentaa teollisuutta.
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Teollisuuden energiankäyttö Viipurissa vuosina 1925 ja  1938, hevosvoi
maa.

1925 1938
höyryvoima 6 918 10 220
sähkövoima 3 270 9 591
polttomoottorit 365 400
yhteensä 10 553 20 211

T eollisuuslaitosten energiankäyttö yrityksittä

1925 1938
höyryvoima 13 7
sähkövoima 99 168
polttomoottori 3 2
yhteensä 115 177

Ainoa suuri höyryvoiman käyttäjä vuonna 1938 oli kaupungin sähkölai
tos, joka höyryvoimalla tuotti sähköä. Muut höyryvoimaa käyttävät laitok
set olivat lähinnä paperi-ja elintarviketeollisuuden laitoksia, jotka käyttivät 
myös sähkövoimaa höyryn ohella.

Itsenäisyyden alkuaikoina tuli turpeen käytön tehostam inen esille m ui
den polttoaineiden, kivihiilen ja halkojen, hinnan kohotessa. Valtion rau 
tateiden onnistuneet kokeilut polttoturpeen käyttämiseksi veturien poltto
aineena saivat myös Viipurin kaupunginisät liikkeelle ja  huhtikuussa 1920 
kaupunginvaltuuston kokouksessa asetettiin toimikunta selvittämään polt- 
toturvetehtaan perustamista Komunsuolle.

Valtuusto päätti toukokuussa 1920, että Komunsuolle perustetaan polt- 
toturvetehdas ja  turpeen nosto toimitetaan ihmisvoimalla eikä koneilla 
kuten aikaisemmin oli ajateltu. Turve suunniteltiin kuljetettavaksi kaupun
kiin raitiotietä pitkin. Hankkeeseen tarvittavat varat valtuusto päätti ottaa 
vuoden 1918 obligaatiolainan varoista 50 000 mk ja  valtuuston omista 
käyttövaroista niinikään 50 000 mk.

Kovin hyvin ei turpeen nostam inen Komunsuolta lähtenyt käyntiin, sillä 
vuoden 1922 alussa kaupunginvaltuusto teki päätöksen ryhtyä käyttäm ään 
Komunsuota polttoturpeen nostoon ja  antoi samalla rahatoim ikam arin 
tehtäväksi ottaa selkoa, olisiko kaupungin ympärillä laajempia soita, joiden 
turvetta voitaisiin käyttää polttoaineena. Tutkimuksia johti vuori-insinööri 
Gr. Lisitzin ja  ne osoittivat, ettei kaupungin omistuksessa olevissa Hytyk- 
kä-, Korte- ja  Mättäänjärvensuossa oleva turve soveltunut polttoaineeksi 
eikä Komunsuonkaan turve ollut edullista polttoturpeeksi turvekerroksen
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m ataluuden ja  puujätteiden paljouden vuoksi. Sen sijaan kaupungista 25 
km:n päässä Kämärän ja  Äyräpään rautatieasemien välillä sijaitseva Leipä- 
suo tulisi asiantuntijoiden mukaan vuokrata kaupungille.

Turve ei yrityksistä huolimatta saanut vahvaa jalansijaa Viipurin teolli
suuden ja  m uun elinkeinoelämän energialähteenä lähinnä siksi, että sen 
kuljetus tuli kalliiksi. Kotimainen puu sekä tuontikivihiili ja  koksi säilyttivät 
asemansa polttoaineena ja  etenkin kivihiilen käyttö lisääntyi nopeasti. Lai
valla tuotuna Viipurin satam aan kivihiiltä ei tarvinnut uudelleen lastata 
pienempiin laivoihin tai rautatievaunuihin edelleen kuljetettavaksi ja  näin 
se oli suhteellisesti halvempaa kuin muualla.

Työntekijät

Viipurin kaupungin alueella toimivien teollisuuslaitosten palveluksessa 
olleiden työntekijöiden osuus Viipurin kaupungin koko väestöstä vuonna 
1925 oli 8,6 % ja vuonna 1938 9,6 %. Teollisuuskaupungiksi Viipuria ei 
tältä kannalta voitu katsoa, sillä läänin muissa kaupungeissa vastaavat 
luvut olivat vuonna 1925 seuraavat: Sortavala 15,5%, Käkisalmi 11,5%. 
Lappeenranta 18,3 %, Hamina 1,8 % ja  Kotka 22,9 %. Huomattavia m uu
toksia ei vuoteen 1938 mennessä ollut tapahtunut.

Lukujen tarkkuutta vähentää se, ettei niissä ole m ukana sellaiset kau
punkilaiset, jo tka kävivät maalaiskunnan puolella tehtaissa töissä. Vasta
painoksi lisänä ovat maalaiskunnan puolella asuvat ja  kaupungin teolli
suuslaitoksissa töissä käyneet työntekijät. Tässä suhteessa liikkuvuutta kau
pungin ja maalaiskunnan välillä oli runsaasti kumpaankin suuntaan.

Teollisuuden toimipaikat ja  työntekijät Viipurissa 1918-1938.

Vuosi Toimipaikkoja Työntekijöitä Muuta henkilökuntaa
1918 87 2 193 292
1919 95 2 621 305
1920 97 2 685 315
1921 98 2 344 353
1922 98 2 272 325
1923 92 2 818 345
1924 98 2 898 378
1925 109 3 051 393
1926 120 3 340 422
1927 124 3 476 419
1928 140 3 822 438
1929 158 4 518 481
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1930 156 4 404 491
1931 139 3 695 415
1932 139 3 388 383
1933 162 4 094 439
1934 164 4 221 440
1935 171 5 053 506
1936 177 5 738 504
1937 185 6 332 531
1938 186 6 553 572

Teollisuuden toimipaikkojen lukum äärä kaksinkertaistui itsenäisyyden 
kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana, ja  teollisuustyöntekijöiden 
m äärä kolminkertaistui samana aikana. Teollisuuslaitosten keskimääräi
nen koko oli siten kasvanut huomattavasti, kun otetaan huomioon kone- 
voiman lisääntyminen tänä aikana. Toimipaikkojen lukum äärän vaihtelut 
näyttävät selvästi taloudellisten suhdanteiden muutokset eri aikoina. En
simmäinen taantum a oli aivan 1920-luvun alussa, mikä näkyi vain toimi
paikkojen lukumäärässä. Samaan aikaan suurem m at yritykset kuitenkin 
lisäsivät työntekijöitään niin runsaasti, ettei yritysten lukumäärän vähene
minen näkynyt työntekijäluvuissa.

Talouselämä elpyi nopeasti ja  teollisuustuotanto kasvoi nopeasti 1920- 
luvun loppuun saakka, kunnes kansainvälinen talouslama alkoi 1930-luvun 
vaihteessa. Se koetteli myös Viipurin teollisuutta niin, että vuoden 1930 ja
1931 aikana 19 teollisuuslaitosta joutui kokonaan lopettam aan tuotan
tonsa. Tällöin lama näkyi myös teollisuuden työntekijöiden määrässä. Kun 
vuonna 1929 kaupungin teollisuuslaitoksissa oli 4 518 työntekijää, oli m ää
rä laskenut 3 388:aan 1932.

Teollisuuslaitosten luku ei enää 1930-luvulla noussut kovin paljoa, vaan 
kehityksen suuntana oli olemassaolevien yritysten laajentuminen ja niiden 
tuotannon monipuolistuminen.

Viipurin teollisuuslaitoksissa oli keskimäärin 25 työntekijää vuonna 
1925. Viimeisenä vuonna ennen lamakautta keskimääräinen luku oli 29 
työntekijää, mutta laman ollessa syvimmillään teollisuuden osalta vuonna
1932 työntekijöitä oli keskimäärin 24 henkeä. Työntekijöiden luku kasvoi 
1930-luvulla nopeasti ja  heitä oli vuonna 1938 jo  35 henkeä keskimäärin 
kussakin yrityksessä.

Varsinaisten teollisuuden työntekijöiden lisäksi oli tehtaissa työssä m uu
ta henkilökuntaa, kuten esim. toimistotyötä tekevät henkilöt ja  työnjohta
jat. Heidän m ääränsä oli 1920-luvulla runsas kymmenesosa työntekijöiden 
määrästä, mutta suhteellisesti se pieneni 1930-luvun jälkeen vähitellen
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niin, että vuonna 1938 se oli enää 8,7 %. Viipurissa m uun henkilökunnan 
osuus oli kuitenkin suhteellisesti suurem pi kuin yleensä maaseudulla. 
Tämä johtui osittain kaupunkiin sijoittuneen teollisuuden laadusta ja  siitä, 
että useat tehtaat olivat henkilökunnaltaan pieniä.

Suurimmat yritykset

Vaikka Viipuri olikin kaupan ja liike-elämän keskus, oli kaupungissa suuria 
teollisuuslaitoksia, jotka tarjosivat työtä useille kaupunkilaisille ja  ym päröi
vän maaseudun asukkaille. Tässä tarkastellaan teollisuuslaitoksia niiden 
tarjoamien työpaikkojen mukaan eikä esim. tuotannon arvon mukaan, 
sillä on helpompi hahm ottaa mielessään yrityksen suuruus työntekijöiden 
m äärän mukaan kuin tuotannon arvon perusteella.

Työntekijämäärältään suurimm at teollisuuslaitokset Viipurissa vuonna 
1925.

Laitoksen nimi Työntekijöitä M uuta Yhteensä

1. VR:n konepaja 558

henkilö
kuntaa

27 585
2. Viipurin Saha Oy Vekrotniemi 338 18 356
3. F. Sergejeffin Tupakkatehdas 154 13 167
4. Karamellitehdas Koitto Oy 137 5 142
5. Oy Sirius (elintarviketehdas) 94 13 107
6. Suomen tulitikkutehdas

(säleketehdas) 98 7 105
7. John Lindgren (alusvaatetehdas) 97 - 97
8. Karjalan Kirjapaino Oy 64 19 83
9. Suomalais-Englantilainen

Biscuittehdas 83 - 83
10. Suomen Tulitikkutehdas Oy

(tulitikkuja) 77 4 81
11. Viipurin kaasu ja  sähkö Ab 72 9 81
12. John Lindgren (trikootehdas) 72 7 79
13. Viipurin höyryvene Oy 68 9 77
14. Viipurin kaasu ja  sähkö Ab

(korjauspaja) 47 19 66
15. Kotimaan lakkitehdas Oy 59 6 65
16. Viipurin kaasu ja sähkö Oy

(sähkölaitos) 43 19 62
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17. Kirjapaino Ilmarinen 47 10 57
18. Karamellitehdas Rusko Oy 54 2 56
19. Velj. VVahlgren Oy (pukutehdas) 53 3 56
20. Havin Oy (luujauhotehdas) 50 4 54

Työntekijämäärältään suurimmat teollisuuslaitokset 
1938.

Viipurissa vuor

Laitoksen nimi Työntekijöitä Muuta Yhteen 
henkilö
kuntaa

1. VR:n konepaja 621 54 675
2. Karjalan Puku Oy 212 8 220
3. Puku-Keskus Oy 215 2 217
4. Pohjola-Koitto Oy karamellitehdas 174 16 190
5. Suomen Lakkitehdas Oy 176 9 185
6. Viipurin Saha Oy 172 7 179
7. SOK:n jauhomylly 130 20 150
8. Yhdysoluttehdas Oy 111 25 136
9. Viipurin Saha Oy laatikkotehdas 126 2 128

10. Viipurin Kirja-ja Kivipaino Oy 118 6 124
11. Leipomotuote Oy 110 10 120
12. Oy Puuteollisuus Ltd rullatehdas 111 2 113
13. Viipurin faneritehdas 101 4 105
14. Karjalan Kirjapaino Oy 98 7 105
15. Havin Oy saippuatehdas 82 12 94
16. Viipurin Puku 85 4 89
17. Viipurin Makeisteollisuus Oy 80 6 86
18. Viipurin Lakki-ja Käsinetehdas 80 4 84
19. Kudosteollisuus Välisaloja K:ni
20. Viipurin Kaasu ja Sähkö Oy

77 2 79

korjauspaja 71 7 78

Valtionrautateiden konepaja Viipurissa oli itsenäisyyden aikana suurin 
työllistäjä kaupungissa. Valtion laitoksena siellä pyrittiin erityisesti o tta
maan huomioon työllisyysnäkökohdat, m utta varojen puute 1920-luvun 
alkupuolella pakotti senkin vähentäm ään työväkeä ja  lyhentäm ään työai
kaa, kun eduskunta ei ollut m yöntänyt varoja riittävästi m aam m e rautatei
den konepajoille. Toisaalta m aam m e tavaravaunukapasiteetti ei ollut riit
tävä, jo tta lisääntyneet kuljetukset olisi voitu joustavasti hoitaa. Tämä 
näkyi erityisen selvästi satamissa, missä laivat joutuivat odottam aan tava-
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ravaunujen puutteen takia. Viipurin ratapihalla seisoi vuoden 1922 alussa 
yli 300 vaunua odottamassa korjausta ja  eduskunta myönsikin Viipurin 
konepajalle maaliskuussa samana vuonna m äärärahan vaunujen korjauk
seen. Työt pääsivät taas täydellä vauhdilla käyntiin ja  vaunupulaa saatiin 
vähennetyksi.

Eräs Viipurin huomattavimpia teollisuuslaitoksia ja  om an alansa ensim
mäinen laitos oli F. Sergejeffin Tupakkatehdas Oy. Se oli perustettu jo  
vuonna 1878. Tehtaan päävalmiste v. 1922 oli ”Tilaus”-savuke, jo ta  val
mistettiin 300 milj. kpl. Tehtaan uusin tuote oli Olympia-savuke, joka oli 
erikoinen siinä suhteessa, että siinä oli patentoitu filtteri-imuke, jossa oli 
kaksinkertainen pumpuli. Tehtaan m uut savukemerkit olivat Petsamo, 
Geisha, Sievä ja  Työ.

Tehtaan laajuus selviää parhaiten siitä, että vuosina 1921-1922 yksis
tään tullina, absiisinaja veroina se maksoi noin 44 milj. markkaa. Tehtaan 
toimeenpanevana johtajana oli N. Lammetmaa.

Viipurissa kauppiaana hyvin tunnettu John  Lindgren osti Äetsän tehtaat 
Oy:n kutom atehtaan koko koneiston keväällä 1922. Tehdas oli ollut varsin 
huomattava alallaan ja  kauppias Lindgrenin tarkoituksena oli panna teh
das uudelleen käyntiin Viipurin kaupungissa. Pääasialliset valmisteet tuli
vat olemaan sukat, trikooalusvaatteet, villapaidat, kaulahuivit, lakit ym. 
Tehdas menestyikin hyvin, sillä kolmen vuoden kuluttua perustamisestaan 
se oli 12:ksi suurin teollisuuden työnantaja kaupungissa.

Lindgrenillä oli Viipurissa toinenkin tehdas, joka valmisti etupäässä alus
vaatteita. Tämä tehdas aloitti toimintansa jo  vuonna 1900 ja  se oli kaupun
gin seitsemänneksi suurin teollisuuslaitos työntekijämäärällä mitattuna.

Teollisuuden toimialat

Viipurin teollisuus oli luonteeltaan pitkälle jalostavaa teollisuutta, eikä var
sinaista alkutuotantoa ollut kovinkaan runsaasti. Työntekijämäärältään 
suurimmat yritykset olivat elintarviketeollisuus, vaatetusteollisuus, metalli
teollisuus ja  kemian teollisuus. Suuntaus oli 1930-luvulla yhä voimakkaam
min vaatetusteollisuuden ja  elintarviketeollisuuden laitosten kasvuun to
dellisiksi suuryrityksiksi. Myös puunjalostusteollisuuden suuryritysten 
m äärä kasvoi.

Osaltaan teollisuuden muutoksiin vaikutti kaupungin ja  maalaiskunnan 
välillä 1920- ja  1930-luvulla tehdyt rajanmuutokset. M aalaiskunnan puolel
ta eniten teollisuutta käsittävät alueet liitettiin kaupunkiin.
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Viipurin työntekijämäärältään suurim m at teollisuuslaitokset toimialoittain 
vuonna 1925 ja  1938.

toimiala teollisuuslaitosten lukum äärä
1925 1938

metalliteollisuus 3 1
kemian teollisuus 3 1
vaatetusteollisuus 4 7
puu- ja  paperiteollisuus 2 4
elintarviketeollisuus 5 5
graafinen teollisuus 2 2
energiantuotanto 1 -
yhteensä 20 20

Teollisuuden toimipaikat ja työntekijöiden m äärä toimialoittain Vi
vuonna 1925 ja  1938.

1 = toimipaikkojen luku, 2 = työntekijöiden luku.

Metalliteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja  turve-
teollisuus
Kemian teollisuus
Nahka- ja kumiteollisuus
Vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Elintarviketeollisuus
Energiantuotanto ja
vesilaitokset
Graafinen teollisuus
Yhteensä

1925 1938
1. 2. 1. 2.

25 1 083 35 1 727

4 75 10 192
5 224 5 225
2 48 5 178

14 536 27 1 350
3 32 6 148
7 557 26 931

43 1 229 55 1 847

4 100 7 74
9 287 10 444

116 4 171 186 7 143

Teollisuustilaston kokoamisessa teollisuuslaitoksiksi on katsottu sellaiset 
yritykset, joissa on vähintään 5 työntekijää tai laitoksen käyttäm ä energia- 
m äärä on erityisen suuri. Viipurin kaupungin teollisuuslaitoksista 58,6 % 
oli metalliteollisuuden ja  elintarviketeollisuuden yrityksiä. Näissä tehtaissa 
työskenteli 55,4 % kaikkien tehtaiden työntekijöistä.
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Kaupungin suuryrityksiin kuului sekä metalliteollisuuden että elintarvi
keteollisuuden yrityksiä, kuten VR:n konepaja, F. Sergejeffin tupakkateh
das, karamelli tehdas Koitto Oy. Täm än takia suurin osa muista laitoksista 
oli vähän työvoimaa tarvitsevia pienyrityksiä.

Vuonna 1938 metalliteollisuuden ja  elintarviketeollisuuden laitosten 
osuus oli 48,4 % kaikista teollisuuslaitoksista ja  niiden työntekijämäärä 50,0 
% kaupungin teollisuuslaitosten palveluksessa olevasta työntekijämäärästä. 
Vuosien 1925 ja  1938 välisenä aikana tapahtuneet m uutokset olivat suu
rim mat paperiteollisuudessa sekä nahka-ja kumiteollisuudessa. Paperiteol
lisuudessa työntekijöiden luku lisääntyi lähes viisinkertaiseksi ja  nahka-ja 
kumiteollisuudessa lähes nelinkertaiseksi.

Viipurin paperiteollisuuteen kuuluivat paperia ja  pahvia edelleen jalos
tavat laitokset, kuten esim. Tienhaaran Kattohuopateollisuus Oy:n huopa- 
tehdas, Kirjapaino Oy Ilmarisen kirjansitomo, Viipurin Laatikkotehdas Oy 
ja  Paperinjalostus Oy:n paperipussi-, lomake- ja  vihkotehdas. Ainoa teolli
suudenala, jossa tapahtui työvoiman vähentymistä, oli energiaa tuottava ja 
jakava teollisuus sekä vesilaitos. Näissä laitoksissa oli tekninen kehitys kul
kenut varsin nopeasti eteenpäin ja  työntekijöitä voitiin vähentää, vaikka 
laitosten toiminta jatkuvasti kasvoikin ja  energiantarve teollisuudessa ja 
kotitalouksissa lisääntyi nopeasti.

Teollisuuslaitosten ikä

Viipurin teollistuminen alkoi jo  1800-luvun jälkipuoliskolla varsin voimak
kaana. Useat itsenäisyyden ajan alussa toimineet teollisuuslaitokset oli 
perustettu tällä kaudella. Etenkin m uutam at elintarviketeollisuuden suuret 
laitokset olivat toimineet jo  vuosikymmeniä. Teollisuuslaitoksen koolla ja 
iällä oli sikäli vastaavuutta, että suuret laitokset olivat useimmiten toimi
neet jo  pitkään ja pienet olivat melko nuoria. Kun kaikista teollisuuslaitok
sista valtaosa oli pienyrityksiä, oli seurauksena se, että esim. vuonna 1925 
kolmannes kaupungin teollisuuslaitoksista oli ollut toiminnassa vähem
män kuin kymmenen vuoden ajan. Vuonna 1938 vähem m än kuin kym
menen vuotta toimineita teollisuuslaitoksia oli enää runsas viidennes kai
kista laitoksista.

Vuosina 1925 ja  1938 Viipurissa toimineiden teollisuuslaitosten ikä.

1925 % 1938 %
Alle 10 vuotta 37 32,5 41 22,3
10-19 ” 19 16,7 43 23,4
20-29 ” 9 7,8 21 11,3
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30-39 ” 5 4,4 13 7,1
40-49 ” 2 1,7 9 4,9
yli 50 4 3,5 7 3,8
ei tietoa 38 33,4 50 27,2
yhteensä 114 100,0 184 100,0

Taloudelliset suhdanteet näkyivät vielä vuosikymmenien kuluttua, sillä 
vuonna 1925 toimineista yrityksistä 40-49 vuotta toimineita oli suhteelli
sesti vähem män kuin muita. Tämä johtui siitä, että 1870-luvun loppupuoli 
ja  1880-luvun alkupuoli oli Viipurissa ja  koko maassa taloudellisesti vai
keaa aikaa. Maassamme 1860-luvulla alkanut teollistumiskausi oli huono
jen  kauppanäkymien johdosta pysähtynyt. Vasta 1880-luvun lopulla alka
nut kaupankäynnin elpyminen sai aikaan uusien teollisuusyritysten perus
tamisia Viipuriin.

Vuonna 1938 teollistuminen oli lisääntynyt ja  uusia yrittäjiä oli tullut 
kaupunkiin. Yleisenä piirteenä oli tällöin teollisuuslaitosten korkeampi ikä 
verrattuna vuoden 1925 tilanteeseen. Se osoitti, että vanhat yritykset ja t
koivat edelleen toimintaansa uusien rinnalla.

2.8. Työllisyyden hoito
Maamme taloudellinen tilanne oli varsin huono itsenäisyyden alussa. Teol
lisuus ja  kauppa toimivat vajaalla teholla ja  työttömyys oli jokatalvinen 
ilmiö. Enää ei katsottu työttömyyden olevan pelkästään työttömäksi jou 
tuneen omaa syytä, vaan yhteiskunnan velvollisuutena oli parhaansa 
m ukaan koettaa edistää työpaikkojen saamista. Viipurissa näm ä asiat o tet
tiin huomioon kaupunginvaltuuston tehdessä päätöksiä. Esimerkkinä voi
daan mainita Viipurin Halkosaha Osakeyhtiö, joka anoi vuonna 1918 kau
pungilta 815 m 2 aluetta Revonhännässä vuokralle vähintään vuoden ajaksi, 
m utta rahatoimikamari katsoi alueen sijaitsevan satama-alueella makasii
nien luona, niin että saha ja  halkovarasto tulisivat estäm ään satama-alueen 
vapaata käyttämistä ja  hylkäsi anomuksen. Valmisteluvaliokunta otti 
asiaan kuitenkin toisen kannan. Sen mielestä saha toi työpaikkojen m uo
dossa niin paljon hyötyä kaupungille, että sen toiminnan edistäminen tuli 
kuulua kaupungin etuihin. Kaupunginvaltuusto myönsi yhtiölle alueen 30 
pennin kuukausivuokraa vastaan neliömetriltä.

Työtilanne kaupungissa oli 1920-luvun alkuvuosina melko hyvä, mutta 
huononi jälleen vuosikymmenen puolivälissä. Useiden valtuustoon jou tu 
neiden työttömyyskysymysten joukossa vuonna 1925 oli esillä rahatoim i
kam arin ehdotus töiden järjestämiseksi työttömille yleisten töiden hallituk-
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sen tekemän ehdotuksen puitteissa. Yleisten töiden hallitus oli tehnyt 
ehdotuksen näistä vuoden 1925 m enoarvion ulkopuolella olevista töistä 
kaupungininsinöörin laatiman suunnitelm an mukaan, joka sisälsi seuraa- 
vat työt: Suomalaisen hautausm aan-Pietarintien, Kiertoradan ja  rautatie
alueen väliin jäävälle alueelle voitiin sopivasti jäljestää asemakaava-arkki
tehdin laatiman ehdotuksen m ukaan teollisuustontteja. Kun Ristimäen teh- 
dastontit olivat kaikki jo  varatut, tonttien vilkkaan kysynnän vuoksi oli 
ryhdyttävä varaam aan lisää tontteja teollisuustarkoituksiin. Alueen tasauk
seen tarvittava sora saatiin Pietarintien toisella puolella olevasta soram äes
tä. Kustannusarvio koko alueen tapauksesta nousi 1 650 000 markkaan ja  
alueelle voitiin saada kaikkiaan 46 000 m 2 tehdastontteja sekä 12 000 m 2 
tonteiksi jakam atonta varasto-ja tehdasaluetta. Työhön voitiin kaupungin
insinöörin laskelmien m ukaan sijoittaa 100 työläistä ja  työpalkat ja  tarve- 
aineet nousivat 110 000 mk/kk, jo ten  tähän työhön ehdotettiin kolmeksi 
kuukaudeksi varattavaksi 330 000 markkaa. Toisena sopivana työnä työt
tömyyden lieventämiseksi esitettiin uudelta sairaala-alueelta Hirvikadun 
päähän johtavan valtaväylän kuntoonpano. Täm ä valtaväylä, joka oli suo
ranaisena jatkona Pietarintieltä ja  Kalevankadulta tulevalle väylälle, m uo
dosti huom attavan parannuksen itäisten esikaupunkien liikennemahdolli- 
suuksiin. Kustannukset tästä työstä nousivat katutyön osalta 482 000 
markkaan sekä viemärityön osalta 85 000 markkaan. Tässä työssä voitiin 
varata työtä 100 työläiselle 3 kuukauden ajaksi.

Jo  aikaisemmin valtuusto oli m yöntänyt 100 000 markkaa uuden sairaa
la-alueen edessä olevan kentän ja  ympäristökatujen tasaukseen. Kustan
nukset tästä työstä siinä laajuudessaan kuin se olisi suoritettava nousivat 
383 000 markkaan, josta tuli viemärityön osalle 43 000 markkaa.

Rahatoimikamarin ehdotuksen mukaisesti myönsi valtuusto helmi
kuussa 1925 tehdastonttien järjestäm istä varten 200 000 markkaa. Uuden 
sairaala-alueen edessä olevan kentän ja  ympäristökatujen tasaukseen 
100 000 markkaa sekä Ristimäen kunnallisten asuinrakennusten ja  puutar
hojen pihaistutusten kuntoonpanoa varten 20 000 markkaa eli yhteensä 
320 000 markkaa, joka toistaiseksi otettiin valtuuston käyttövaroista. Asia 
julistettiin kiireelliseksi.

Myös naisille pyrittiin jäljestäm ään työtä. Työttömille naisille järjestet
tiin ammattikurssit, joissa opetettiin käsityöntekoa.

Työnpuutetta alkoi ilmetä talvella 1924-25 tavallista aikaisemmin. Jo 
maaliskuussa nousi työnvälitystoimintaan ilmoittautuneiden työttömien 
naisten luku huomattavasti suuremmaksi kuin aikaisempina vuosina. To
sin työnvälitystoimistoon ilmoittautuneista naisista suurin osa oli vanhuu
denheikkoja tai m uuten työhön kykenemättömiä, jotka kesän aikana teki
vät kevyempiä töitä, m utta syksyn kuluessa säännöllisesti ilmoittautuivat
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halukkaiksi pyrkim ään työttömien naisten työkotiin. Kokemus oli osoitta
nut, että m onetkaan näistä eivät lähteneet ulkotöihin silloinkaan, kun niitä 
olisi saatavana. M utta kuitenkin oli työttömäksi ilmoittautuneiden naisten 
joukossa suurin osa täysin työkykyisiä, jotka kesäkauden olivat olleet ulko
töissä, m utta töiden loputtua paikkakunnalla jääneet työttömiksi. Monet 
seikat vaikuttivat työpulaan. Rakennustyöt olivat supistuneet aivan vähäi
siksi, eikä m itään uusia yksityisiä rakennusyrityksiä ollut vireillä. Kireä 
taloudellinen aika oli yleensä vaikuttanut pidättävästi kaikkiin taloudelli
siin yrityksiin ja  hankkeisiin. Vihdoin oli talven tulon tavaton myöhästy
minen tuottanut suurta häiriötä taloudelliseen elämään. Metsätöitä ei 
ollut sanottavasti voitu suorittaa koko Viipurin läänissä. Viipurin seudulla 
ei voitu aloittaa m uuta kuin halkojen ja  propsien tekoa. Hevostöitä ei 
metsissä voitu lum en puutteessa ollenkaan suorittaa. Lumikelien aikana oli 
kaupungissa yksityisille ainakin lumi- ja  kaikenlaista puhtaanapito työtä. 
Nyt ei ollut sellaisia töitä tarjottavana lainkaan. Lisäksi olivat ratatyöt Koi
viston radalla päättyneet, joten sieltäkin oli vapautunut Viipurissa asuvaa 
väestöä. Mainittujen seikkojen johdosta työttömyys oli kehittynyt varsin 
kireäksi ja  tilanne näytti päivä päivältä yhä pahenevan. Työnvälitystoimis
ton tietojen mukaan tammikuun 1925 aikana oli ilm oittautunut työnväli
tystoimistoon 499 miestä ja työtä oli saatu hankituksi 88 miehelle. Naisia 
oli työnvälitystoimiston kirjoissa työttöm änä n. 300. Työttömien luvun 
arvioitiin nousevan 700:aan, josta suurempi osa oli miehiä. Vaikka osa 
olisikin siirtynyt toiselle paikkakunnalle, niin sittenkin oli työttömien luku 
sangen suuri. Suurin osa työttömistä oli kaupunkiin liitetyistä esikaupun
geista. Kaupungin taholta oli tätä koetettu helpottaa, mikäli siihen oli ollut 
tilaisuutta. Jo  marraskuussa 1924 päätti kaupunginvaltuusto järjestää sel
laisia töitä käyntiin, joita oli ajateltu suorittaa vasta seuraavana vuonna. 
Sitten pantiin alulle joukko katu- ym. töitä, joihin voitiin sijoittaa huom at
tava m äärä naisiakin. Naisten työtupaan otettiin niin ikään melkoinen 
joukko työttömiä naisia. Tammikuussa 1925 heitä lienee ollut siellä 85 
naista ja  lisäksi se oli antanut yhtä suurelle joukolle naisia kotityötä.

Kaupungininsinöörin ja  -arkkitehdin järjestämiin töihin oli otettu yli 350 
miestä. Kaupunki ei siten ollut toim ettom ana katsellut työttömyyttä. Työ- 
pula oli kuitenkin niin kova, että työttömyys näytti vain nousevan järjes
tetyistä töistä huolimatta.

Kaupungin työllisyyslautakunta esitti syksyllä 1925, ettei kaupungin 
rahatilanne kestä samanlaista työttöm yyden torjuntaohjelmaa kuin oli 
edellisenä vuonna. Lautakunta esitti kaupungin puolesta järjestettäväksi 
hätäaputöitä, m utta myös valtiolta olisi sen mielestä pyydettävä tällaisten 
töiden järjestämistä. Myös ammattikurssien to im eenpanoja vapaalippujen 
jako muualle pyrkiville työttömille helpottaisi tilannetta. Työttömiä oli
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syksyllä 1925 enem m än kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Sosiaa
lilautakunta piti tärkeänä kunnallisen rakennustoim innan elvyttämistä 
kaupungissa ja  se esitti jälleen joukon hätäaputöitä järjestettäväksi. H uo
mattavia työkohteita olivat mm. Viipurin-M aaskolan kaksoisraiteen ja 
Uuraan radan rakennustyöt.

Työttömiä oli Viipurissa 683 henkeä helmikuussa 1925. Kaupungin 
omissa töissä oli samana aikana noin 1 100 henkilöä. Yksityisellä puolella 
oli parem m at tulevaisuudennäkymät kuin aikaisemmin ja  sieltä avautui 
runsaasti työpaikkoja. Etenkin metsätöitä oli runsaasti tarjolla, helmikuus
sa 1925 noin 160 miehelle. Töihin oli m ennyt kuitenkin vain 3 työtöntä. 
Tarjotut työpaikat sijaitsivat kaikki Viipurin ympäristössä, etäisin Kirvussa, 
missä oli tarjolla pitempiaikaista työtä. Kaupunkilaisille m etsätyöt olivat 
niin vieraita, ettei halukkuutta niihin ollut, vaan työttöm ät jäivät odotta
maan kevättä, jolloin rakennustyöt ja  lastaustyöt kaupungissa jälleen pää
sivät käyntiin.

2.9. Elinkeinoelämä sotien aikana
Talvisodan aikana Viipurin elinkeinoelämä oli täysin pysähdyksissä kau
pungin siviiliväestön ollessa evakkomatkalla. Jatkosodan puhjettua suom a
laiset saivat Viipurin takaisin ilman taisteluja venäläisten joukkojen lähties
sä perääntymismatkalleen. Kaupungin suomalaismiehitys tapahtui 
30.8.1941. Kaupungin kärsimiä vahinkoja ryhdyttiin heti selvittämään ja 
samanaikaisesti rakennuksia kunnostamaan.

Suurin osa keskustan rakennuksista oli kärsinyt huom attavia vahinkoja. 
Satamista Revonhännän laituri oli suurin piirtein käyttökunnossa, mutta 
muut laiturit ja  satam arakennukset olivat kärsineet vahinkoja. Kadut eivät 
olleet pahemmin vahingoittuneita, m utta sen sijaan m aantiet olivat heikos
sa kunnossa. Kaikki liikennesillat oli tuhottu, ja  vain Karjalan ja  Maaskolan 
ratapihan välinen puinen jalankulkusilta oli ehyenä. Rautatiet olivat rik
koontuneet kaikkiin suuntiin, samoin Kirkkosaaren ja  Kivisillansalmen sil
lat.

Syksyn kuluessa tärkeim m ät liikenneväylät saatiin kuntoon. Liikenne 
kyettiin käynnistämään mm. Papulan riippusillan, Kivisalmen maantiesil- 
lan ja Karjalan ja Käremäen siltojen kautta. Linnansillan kautta kulkenut 
liikenne korvattiin kahdella ponttoonisillalla, joista toinen johti Linnansal- 
men yli Tervaniemelle, toinen Penninsillan kautta Hiekkaan. Samoin rau- 
tatielinjat saatiin vähitellen ajokuntoon.

Syksyn kuluessa alkoi kaupunkiin saapua siviiliväestöä ja  samanaikaises
ti alkoivat ensimmäiset liikkeet tarjota palveluksiaan. Elintarvike- ja  ravit-
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semusliikkeiden jälkeen tulivat kaupunkiin jälleenrakennusta suorittavat 
liikkeet. Vapaata m uuttoa ei kaupunkiin kuitenkaan sallittu, vaan siirtymi
nen tapahtui kokonaan sotilasviranomaisten harkinnan mukaan.

Myös pankkilaitos oli heti mukana kaupungin jälleenrakennusta tuke
massa. Vuoden 1941 loppuun mennessä oli kaupungissa jo  satakunta liik
keenharjoittajaa.

Liikenne saatiin myös normaalistum aan. Rautatieliikenne ja  siviilipostin 
kulku käynnistyi syksyn kuluessa, ja  samoin linja-autoliikenne aloitti pai
kallis- ja  kaukoliikenteen lisäten jatkuvasti vuoroja.

Teollisuuslaitosten käyntiinsaattam inen aiheutti jo  huom attavasti suu
rempia vaikeuksia kuin liiketoiminnan aloittaminen. Tavarapulan takia 
pyrittiin mahdollisimman m oni tehdaslaitos käynnistämään ja  tuottam aan 
hyödykkeitä, m utta raaka-aineiden, koneiden ja  työvoiman puute aiheutti 
ylipääsemättöm ät vaikeudet joillekin tehtaille. Puolustuslaitos ottikin huo
lehtiakseen useiden laitosten tuotannosta.

Sotia edeltäneen ajan elinkeinotoiminnan vilkkauteen Viipurissa ei pääs
ty, sillä vain yhteiskunnan kannalta tärkeät alat pyrittiin pitäm ään käyn
nissä. Pitkään tämäkään tilanne ei kestänyt, vaan kaupunki jouduttiin luo
vuttam aan venäläisille 20.6.1944. Kaupungin normaali elinkeinoelämä oli 
päättynyt jo aikaisemmin liikkeiden ja  laitosten lähtiessä toistamiseen 
evakkotaipaleelle, tällä kertaa lopullisesti.
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Kauko Sipponen

Karjala, Kannas ja  Viipuri -  
unelmia ja realismia

1. Kirjailija Johannes Salminen puhui viime kesänä Hansa-seminaarissa 
Kotkassa Viipurista toisena, Itäm eren Aleksandriana -  kaupunkina missä 
eri kielet ja  kulttuuripiirit kohtasivat. Ihmisten, kansojen ja  eläm äntapojen 
ihmeellinen sekoitus, Alexandria, syntyi uudestaan kaukaisessa Pohjolassa 
ja  uhmasi Snellmanin oppia ”yksi mieli, yksi kieli”.

Salminen kertoi kansainväliselle kuulijakunnalle, että rodulliset väkival
taisuudet eivät häirinneet Viipurin pluralismia. Jo  1600-luvulla puhuttiin 
onnellisesta Viipurista. Aavistus elämästä taitona ja  taiteena säilyi Viipuris
sa sen luovuttam iseen saakka.

Salmisen ajatuksissa on paljon asiaa. Viipurissa kohtasivat vuosisatojen 
aikana toisensa saksalainen, ruotsalainen, venäläinen sekä karjalais-suoma- 
lainen kieli ja  kulttuuri.

Väestön eri osien voimasuhteet vaihtelivat vuosisatojen kuluessa. Ensim
mäisinä vuosisatoina seurattiin monissa kysymyksissä hansakaupunkien 
mallia, ja  kaupungin valtaherrat olivat saksalaisia. Ruotsalaisilla oli luon
nollisesti jatkuvaa merkitystä, kunnes -  yllättävää kyllä -  heidän vaikutuk
sensa huipentui vasta sen jälkeen kun Vanha Suomi oli yhdistetty m uuhun 
Suomeen vuonna 1812.

Venäläis väestön osuus oli venäläisten valloitettua Viipurin vuonna 1710 
jatkuvassa nousussa, m utta kielensä ja  uskontonsa takia heillä ei ollut m ah
dollisuutta päästä laajemmin vaikuttamaan kaupungin hallintoon eikä sen 
julkisiin toimiin. Väestötilastojen ulkopuolelle jääneet venäläinen varus
kunta sekä m onipuolinen palveluhenkilöstö lisäsivät venäläistä yleisvaiku- 
tusta.

Suomalaiset näyttävät olleen koko ajan suurin ryhm ä vakinaisista asuk
kaista, m utta ensimmäisinä vuosisatoina vain melko harvat heistä kykeni
vät kohoam aan ylimpiin yhteiskuntaluokkiin. Vasta 1800-luvun lopulla, 
m uutam an kiihkeän muuttoliikkeen vuosikymmeninä, Viipurista tuli kar
jalaisten kaupunki siinä mielessä, että karjalaiset alkoivat nousta johtaviin 
asemiin sekä m uodostaa selvästi suurimm an väestöryhmän.
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Vuosisatojen kuluessa oli Viipurin väestöllä luonnollisesti runsaasti eri
laisia kiistoja, otteluita, oikeusjuttuja, kateutta jne. Eri kieliryhmien ja  kan
sallisuuksien edustajat eivät kuitenkaan turvautuneet joukkovoimaan eikä 
ulkoiseen väkivaltaan erimielisyyksiään ratkoessaan. Historia toteaa, että 
eri kansallisuudet elivät yleensä hyvässä sovussa. Tätä on syytä korostaa ja  
arvostaa juuri näinä päivinä, jolloin laukaukset Baltiassa kiirivät korvissam
me.

2. Viipurilaisen on ollut vaikea pidätellä tunteitaan, kun jotkut ovat puhu
neet Viipurista ikivanhana venäläisenä kaupunkina. Professori Jussila on 
selvitellyt, mitä tällä ylipäänsä voitaisiin mielekkäästi historian valossa ta r
koittaa. Viipurin linnan kom endantintalon porttiaukosta on sentään pois
tettu laatta, johon oli kirjoitettu "Leningradin rintam an 21. armeijan san
karilliset joukot vapauttivat kesäkuun 20. päivänä 1944 vanhan venäläisen 
kaupungin Viipurin”.

Kun viipurilaiset ajattelevat kaupunkiaan, kaupungin asukkaat ovat tä r
keimmät, virallinen hallinto jää hieman sivummalle. Mitä Torkkelin Sää
tiön julkaisema viisiosainen Viipurin historia kertoo kaupungin asukkaista 
ja  hallinnosta?

Välittömästi kaupungin perustam isen jälkeen saksalaisilta hansakaupun
geilta ei jäänyt huom aam atta, että uudesta varustuksesta käsin oli m ahdol
lista tehokkaasti häiritä kauppaa. Kauppiaat kääntyivät valituksineen Sak
san kuninkaan puoleen pyytäen tätä taivuttelem aan Ruotsin kuningasta. 
Kuningas Birger suostuikin takaam aan saksalaisille oikeuden purjehtia 
Novgorodiin sillä tavanomaisella ehdolla, etteivät vie aseita, rautaa, terästä 
eikä ruokatavaroita. Myös Pähkinäsaaren rauhassa otettiin huomioon 
Hansan kaupan vapaus.

Drotsi Bo Joninpoika Gripin ansiosta viipurilaisten ei tarvinnut nähdä 
Saksalaisen ritarikunnan lipun liehuvan Viipurin linnassa, vaikka kuningas 
Albrekt oli jo  antanut suostumuksensa koko läänin myymiselle ritarikun
nalle.

1400-luvun alussa linnanisäntä Krister Niilonpoika Vaasa vaati osalli
suutta Novgorodin kuuluisaan kauppiaiden goottihoviin; vaatimukseen 
myöntyminen olisi tehnyt viipurilaiset ja  m uut Ruotsin valtakunnan asuk
kaat osallisiksi Hansan perinteellisistä privilegioista. Viipurista olisi tullut 
lähes hansakaupunki. Venäjän kauppa oli kuitenkin Hansan monopoli, 
johon muiden ei sallittu sekaantua eivätkä Viipurin linnanherran kun- 
ninanhimoiset pyrkimykset kyenneet m urtam aan Hansan kauppamah- 
tia.

Eerik Akselinpoika Tott pyrki tekem ään Viipurista samanlaisen Venäjän 
kaupan välityspaikan kuin oli hansakaupunki Tallinna. Avaamalla 1400-
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luvun lopulla idänkaupan hollantilaisille Viipuri oli m ukana murtamassa 
Hansan perinnäistä kaupallista ylivaltaa.

Kustaa Vaasan jälkeen Viipurissa ei enää ollut itsevaltaisia linnanherro
ja. Hansa ei enää saanut määrätä kauppaliikkeen ehtoja eivätkä saksalaiset 
kaupungit ja  kestit enää olleet etusijalla kaupungin taloudellisessa elämäs
sä. Uusi aika oli alkanut.

Viipurin porvaristossa oli alusta alkaen saksalaisia, ruotsalaisia ja  suoma
laisia -  järjestys on heidän yhteiskunnallisen merkityksensä eikä lukumää
ränsä mukainen. Venäläisiä oli vähän.

Lukumääräisesti merkittävästä suomalaisesta kansanluokasta nousi m o
nia 1500-luvulla kauppiaiksi ja  porvareiksi. Rauhan vuosina alkoi kuitenkin 
saksalaisia ja  ruotsalaisia sukuja m uuttaa Viipuriin, eivätkä suomalaiset 
jaksaneet kilpailla heidän kanssaan. Kun Hansan valta heikkeni, kotimai
nen porvaristo otti kaupankäynnin haltuunsa. 1600-luvun alussa Viipuri 
tarjosi suojaa monille tunnetuille ulkomaalaisille arvohenkilöille.

Tuloksena oli omalaatuinen monikielinen Viipuri, jossa kielten sekoitus 
oli suurempi kuin missään muualla Suomessa. Eri kansallisuuksien sekä 
vanhojen sukujen ja  ulkomaisten tulokkaiden välillä oli kiistoja, muttei 
väkivaltaa. Kunniastaan ja  arvostaan arka barokkiajan ihminen saattoi jou 
tua helposti suukopuun ja  käsikähmäänkin lähimmäisensä kanssa.

Viipurissa, niin kuin saksalaisissa kaupungeissa yleensä 1600-luvulla, 
maistraatit olivat vain vähäistä opillista koulutusta saaneen saksalaisen 
kauppa-aristokratian käsissä. Monissa asioissa, kuten esimerkiksi m aistraa
tin palkkauksessa, noudatettiin hansakaupungeista tutuksi tulleita järjeste
lyjä. Kun vuonna 1694 pormestari sai 600 ja raatimies 120 hopeataalaria 
vuodessa, niin kaupungin palvelijan palkka oli vastaavasti 33 sekä rum m ut
tajan 13 taalaria.

Kaupungin ensimmäisten vuosisatojen väkiluvun arvioiminen on vai
keaa, koska tarkkaa kirjaa pidettiin lähinnä porvaristosta ja  täysikasvuisis
ta. Vuonna 1618 arvioidaan Viipurin Karjalassa olleen noin 55 000 ja Käki- 
salmen Karjalassa noin 45 000 asukasta.

1630-luvun lopulla Viipurissa lienee ollut suunnilleen 3 500 asukasta. 
Väestön m äärä väheni vuosisadan loppua kohden, ja  yleensäkin kaupun
kien väkiluku oli tuon aikaisessa agraarisessa Suomessa vaatimaton. Niistä 
vajaasta 3 000 henkilöstä, jotka vuonna 1812 asuivat Viipurissa, oli saksa
laisia 362, ruotsalaisia 412, venäläisiä 846 ja  suomalaisia 1273.

1700-luvulla elämä säätyläiskodeissa tuli iloisemmaksi ja  hienostuneem 
maksi. Kohteliaisuutta ulkomaalaisia kohtaan pidettiin erityisenä velvolli
suutena. Vierailulle mentiin komeissa vaunuissa silloinkin kun ajomatka 
oli lyhyt. Vuosisata oli saksalaisuuden parasta aikaa, m utta kaupungin 
porvaristo sai uusia kilpailijoita venäläisistä kauppiaista. He tosin yhtyivät
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vähitellen muuhun porvaristoon, m utta ylläpitivät om aa seurapiiriä. Sisäi
sesti Uudenkaupungin rauhassa Venäjään liitetty Viipurin lääni oli enem 
män Ruotsi-Suomea kuin Venäjää.

Vasta 1800-luvun loppupuolella Viipurin väestö alkoi toden teolla suo
malaistua. Vuonna 1870 väestöstä oli suomalaisia 55%, venäläisiä 20%, 
ruotsalaisia 18 % ja saksalaisia 5 %. Venäläisiä saapui Tverin ja  Jaroslavin 
kuvemementeista sekä Aunuksesta.

Vuosisadan vaihteesta Viipurin väestö kasvoi räjähdysmäisesti. Viipuri 
nousi väestöltään m aan toiseksi kaupungiksi sekä karjalaistui ja  suomalais
tui sisäisesti. Vuoden 1930 väestö laskennan  mukaan väkiluku oli 55 750 
henkeä. Läsnäolevasta väestöstä pääkielenään puhui ruotsia 3 391 henkeä; 
venäjän- ja  saksankielisiä oli vähemmän, sillä muita kieliä puhui yhteensä 
3 314 asukasta. Vaikka kaupunki oli voimakkaasti suomalaistunut, histo
rioitsija arvioi tilanteen seuraavasti: "Kaupungin keskustassa, sen kauppa
kujilla, pankeissa ja  ravintoloissa liikkui yleisö, joka vielä edusti vanhaa 
perinnettä. Se tosin ei ollut enää kaikki kaikessa, m utta yhä monessa mie
lessä loi atmosfääriä siihen uuteenkin elämään, joka kuohui sen ympäril
lä.”

3. Viipuri, Karjala, koko Suomi naapureineen ovat Itäm eren sylissä. Mare 
Balticum kohoaa taas vuosikymmenien jälkeen sen ympärillä asuvia kan
soja yhdistäväksi tekijäksi. Idän ja  lännen ideologinen raja jakoi liian kauan 
lähes sadan miljoonan asukkaan Itäm eren alueen kahtia. Siksi sen talou
dellinen ja kultturellinen voima jäi suurelta osin käyttäm ättä ja  paikoin 
unohtui viimeksi kuluneiden viiden vuosikymmenen aikana.

Suomalaisille Itämeri on lähinnä ympäristöä, onhan sen eteläisin pou
kama Saksassa Helsingistä katsoen yhtä kaukana -  tai lähellä -  kuin Suo
men pohjoisin kunta Utsjoki. Suomen politiikassa Itäm eren alueella on 
aina ollut keskeinen asema. Helsinki on sijainnut Itäm eren valtakeskusten 
Tukholman ja  Pietarin välissä. Vaikka m aamme suhteiden järjestäm inen 
Euroopan sisämarkkinoihin ja  Euroopan yhteisöön ovat lähiajan kiireisin 
tehtävä, niin on luonnollista ja  välttäm ätöntä pitää tiiviitä yhteyksiä myös 
lähialueisiin, joilla kaiken lisäksi asuu suomensukuisia heimoja ja  kanso

ja*
Taloudellinen kanssakäyminen ja  Itäm eren alueen yhteyksien lisäämi

nen ovat olennaisesti sidoksissa Venäjän sisäiseen kehitykseen. Tämän 
suurvallan muutosprosessi on sellaisessa vaiheessa, että siitä voidaan kir
joittaa monia skenaarioita. Ne ulottuvat dem okratisoinnin ja  m arkkinata
louden onnistumisesta koko Eurooppaa hyödyttävällä tavalla sellaiseen 
skenaarioon, jossa Venäjä kääntyy sisään päin, panslavismi voimistuu ja 
suhteita ulkomaailmaan vieroksutaan. Muiden suurten imperiumien ra-
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pautuminen aikaisempina vuosikymmeninä osoittaa, millaisia jännityksiä 
tämä vaihe sisäisesti synnyttää sekä miten jännitteet purkautuvat aiheut
taen epäilyä ja  varauksellisuutta naapurivaltioissa. Lähden kuitenkin siitä, 
että sisäinen muutosprosessi on ehtinyt Venäjällä niin pitkälle ettei täysi
mittainen paluu entiseen ole käytännössä mahdollista.

Saksassa nostetaan jo hansalaivojen ankkureita. Pohjois-Saksa tuntee 
olevansa Euroopan yhteisön periferiassa sekä haluaa vahvistaa yhteyk
siään Itäm eren alueella. Saksalaisen talousdynamiikan uskotaan leviävän 
Reininlaaksosta ja  Baijerista Berliiniin, Varsovaan, Prahaan ja  Itäm eren itä
rannalle.

Viipurin linnan rakentam inen vuonna 1293 ja  Pähkinäsaaren rauha 
vuonna 1323 jakoivat laajan Karjalan Novgorodin ja  Ruotsin kesken. Vii
puri, joka on ollut Ruotsin ja  itsenäisen Suomen hallussa noin 450 vuotta 
sekä venäläisten vallan alla noin 250 vuotta, oli Suomen kansainvälisin 
kaupunki. Koko väestön siirryttyä vapaaehtoisesti vuosina 1940 ja 1944 
rynnistävän puna-armeijan tieltä nykyiseen Suomeen, ovat Viipuri samoin 
kuin m uut osat Neuvostoliiton toisen m aailm ansodan aikana valloittamaa 
Karjalaa irti entisestä väestöstään, kulttuuristaan ja  yhteyksistään.

Itäm eren alueen maista juuri Suomella on läheisimmät yhteydet Venä
jän  luoteiseen osaan. Suomi suuntautunee muiden pohjoismaiden kanssa 
lähivuosina Baltiaan, Pietarin alueelle, Viroon ja  kaupallisesti myös Kuo
laan. Lähinnä vain suomalaisille jäisi yhteydenpito Venäjän puoleiseen 
Karjalaan. Suomen tulisi olla mukana näiden alueiden talouden elvyttämi
sessä ja  elintarvikehuollon varmistamisessa. Yhteisen kielen ansiosta Suo
mi voi tarjota inkeriläisille ja  neuvostokarjalaisille sekä käytännössä myös 
virolaisille nopeasti mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen, jo ta on 
jo  alettu antaa esimerkiksi maa- ja  metsätaloudessa.

Suomen olisi tarmokkaasti kehitettävä jo  alkanutta yhteistyötä yliopisto
jen  ja  korkeakoulujen opiskelija- ja  tutkijavaihdossa. Kuntien ja läänien 
välinen laajamittainen ystävyystoiminta olisi m uunnettava sellaiseksi toi
minnaksi, mikä antaa osallistujille uusia tietoja ja  taitoja sekä hyödyttää 
reaalisella tavalla mukana olijoita.

Monia Pohjoismaissa kehiteltyjä yhteistoim intamuotoja voitaisiin sovel
taa Suomen lähiympäristössä ja  miksei koko Itäm eren alueella. Näitä ovat 
esimerkiksi koululais-ja opiskelijavaihto, leirikoulut, kieliohjelmat, nuorten 
työntekijöiden vaihto jne.

Kaikkien kansojen itsemääräämisoikeuteen uskovien suomalaisten syvä 
m yötätunto Baltian kansoja ja  varsinkin veljeskansaamme Viroa kohtaan 
on voinut saada ilmauksensa lähinnä kansalaisjärjestöjen ja  yksityisten 
kansalaisten toiminnassa. Esimerkiksi maatalouskoneita on lähetetty sata
m äärin Viroon.
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Laatokan rannalla, Sortavalassa, kohtasivat eri musiikkitraditiot äsket
täin toisensa, kun kaupungin laulujuhlaperinnettä jatkettiin 55 vuoden 
tauon jälkeen noin 30 000 kaupunkilaisen ja  suomalaisen osallistuessa lau
lujuhlille. Kulttuurivaihto lisääntyneekin entistä avoimemmissa oloissa, 
onhan sillä vuosisataiset perinteet. Euroopan nykyisen korkean kulttuurin 
takeena ovat juuri omapiirteiset kansalliset kulttuurit. Rinnastuksia ja  ver
tailuja tehtäessä joudutaan ottam aan huomioon, että Itäm eren maiden 
tuotannollisiin ja  sosiaalisiin oloihin on  toisen m aailm ansodan jälkeen syn
tynyt huomattavia eroja. Tulotasoerot ovat suuret, kulutusmahdollisuudet 
ja  -tottumukset vaihtelevat voimakkaasti. Esimerkiksi viro oli yleiseltä kehi
tystasoltaan 1930-luvulla hyvinkin Suomeen rinnastettavissa, ja  sillä oli 
voimakas om aperäinen kulttuuri. Nyt Viro joutuu kurom aan kiinni Suo
m en saamaa huom attavaa etumatkaa. Täm än takia Itäm eren piirin kehit
täminen on sukupolven projekti, joka olisi sopivinta aloittaa aivan ruohon
juuritasosta.

4. Nykyisin asuu Suomen puolella Pohjois- ja  Etelä-Karjalassa sekä siirto
karjalaisina suunnilleen puoli miljoonaa ihmistä. Karjalan tasavallassa on 
noin 800 000 asukkaan joukossa vain vajaat 80 000 karjalaista sekä yhteen
sä karjalaisia, suomalaisia ja  vepsäläisiä vain 13 % asukkaista. Tverin alueel
la asuu virallisesti kolm attakym m entätuhatta karjalaista, todellisuudessa 
ehkä kaksin-kolminkertainen määrä. Joka tapauksessa karjalaisten ylivoi
mainen enemmistö asuu nykyisin Suomessa. Kun Neuvos to-Karjalan uu
den suvereniteettipolitiikan mukaisesti maa, luonnonvarat ja  tehtaat siirty
vät Karjalan kansan haltuun, niin täm ä kansa on valtaosin isovenäläisistä, 
ukrainalaisista, valkovenäläisistä ym. koostuva venäjää puhuva kansa.

Nähtäväksi jää, kykenevätkö kansallista kulttuuriperinnettä vaalivat kan
salaisjärjestöt rohkaisemaan Karjalan kielen ja  kulttuurin säilymistä. Sitä 
meidän toki olisi tuettava. Kieli ja  kulttuuri kulkevat yhdessä. Olisi perin 
odottam atonta, jos Neuvosto-Karjalaa ja  Suomelta vallattua Karjalaa asut
tava muunkielinen väestö ryhtyisi opiskelemaan Karjalan kieltä tai suo
mea. Sivistysharrastuksillakin on rajansa.

Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja edelleen kehittäminen jää siis 
pääosin Suomen nykyisten rajojen sisällä asuvien karjalaisten asiaksi. 
Täm ä tilanne saattaa ensi alkuun yllättää suuren yleisön. Maamme karja- 
laisjärjestöillä on edessään vaativa tehtävä.

5. Pietarissa vuonna 1962 ilmestynyt Karjalan kannaksen opaskirja ker
too, että 19. vuosisadan lopussa ja  20. vuosisadan alussa Karjalan kannak
sen länsiosista muodostui Pietarin luovan älymystön suosittu lepopaikka. 
Siellä asuivat ja  työskentelivät suuret venäläiset runoilijat ja  kirjailijat ku-
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ten M. Gorki, V.V. Majakovski, N.S. Leskov ja  K. Grot; taiteilijat kuten 
I.E. Repin ja  F.P. Tolstoi; säveltäjät kuten PJ. Tshaikovski, N.A. Rimski- 
Korsakov ja M.I. Glinka; sekä tiedemiehet kuten D.I. Mendelejev, A.S. Po- 
pov ja S.P. Botkin sekä monet muut.

Harry Martinson on kirjoittanut suuressa eeppisessä runoelmassaan 
”Aniara” liikuttavan kauniin laulun Karjalasta: ”Skönast ibland sköna 
glimtar syns dock skymten av Karelen, som ett vattenglim bland träden, 
som ett ljusnat sommarvatten . . . ”

Kirjoittajan muistot palautuvat m uutam aan kauniiseen kesään 1930- 
luvun lopulla, jolloin hänen lisäkseen A rtur Lundkvist, Johannes Edfeltja 
Gunnar Ekelöf tapasivat Kannaksella suomalaiset kollegansa Oscar Parlan
din, Rabbe Enckellin, G unnar Björlingin ja  Elmer Diktoniuksen.

Karjalan kannaksen atmosfääri on ollut naapurim aittem m e luoville 
kyvyille innoittava. Meille karjalaisille ja  viipurilaisille Karjala on muistojen 
maa, meillä on nostalginen näkym ä m aasta jo ta  ei enää ole, joka on mys
teeri, satu, legenda ja  kutsu. Edith Södergranin postuumiin runokokoel
maan ”Landet som icke är” sisältyy sam annim inen runo: ”Mänen berättar 
mig i silveme runor om landet som icke ä r”.

Karjala, Kannas ja  Viipuri ovat toki edelleen fyysisesti olemassa. Voim
me jopa käydä entisillä asuinpaikoillamme, nähdä lapsuuden maisemam
me. Mutta läheiset ihmiset, tapahtum at, elämykset ovat poissa; olemme 
maassa joka on ja  jo ta ei kuitenkaan enää ole. Tärkeintä on säilyttää hen
kinen ryhti, tietoisuus omasta kulttuurista joka ei ole poisjuuritettavissa, 
halu jatkaa luovasti perinnettä. Karjala ja  Viipuri ovat iäti läsnä mielessäm
me, sydämessämme. Miten Eeva-Liisa M anner kirjoittaakaan lapsuutensa 
kaupungille (M ustaaja punaista):

”Sinä olit sukupolvien elämä, 
rakkaus, työ, uupumus, kuolema.
Sinä olit aikakausien elämä,
vuosisadat, historia, kohtalot -
elämä, jonka värit ovat musta ja  punainen,
taistelun ja  voiton,
murheen ja  riemun,
kuoleman ja ylösnousemuksen väkevät värit.”
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Simo Kärävä

Karjalaisten muistot, toiveet 
ja työ

Kun karjalaiset pohtivat eläm änvaiheitaan ja  käsittelevät heim oasioitaan, 
keskustelun ja  kannanotto jen  taustana lienee yleensä m uu tam a yhteinen  
lähtökohta ja  tunnetekijä. Niitä lienevät m uistot ja  niiden m erkitys, toiveet 
ja  niiden täyttymiseksi tehty  työ, tästä kaikesta rakentuva identeetti sekä 
karjalaisuuden ulottuvuudet. Tarkastelen näitä  olettam iani läh tökohtia  ja  
tunneseikkoja.

Muistot koholla
Risto Rasa on  kirjoittanut ensim m äisestä läh tökohdasta  seuraavasti:

Lumi on sulanut pelloilta.
M utta latu näkyy vielä 
m etsän laidassa.
Koholla kuin arpi. Kuin muisto.

Karjalaisten m uistot -  hyvät ja  läm pim ät, haikeat ja  kirpeät, rakkaat ja  
raskaat -  ovat yhä koholla. Karjalaisilla on takanaan  vaiheita, jo id en  m uis
toja he vaalivat koko eläm änsä. Kotiseudun a rm aat äidinkasvot, jo iden  
nykyistä ilm että on saatu käydä vilkaisemassa, m erkinnevät karjalaisille 
enem m än kuin m onille muille.

Siirtokarjalaiset ovat saattaneet sulkea silm änsä todellisuudelta, m utta  
eivät muistoilta. M uiston to istam inen on saattanu t jo p a  m uu ttaa  jonkun  
ihmisen tai jonkin  asian m enneisyyttä, usein kai kullata sitä.

Karjalaiset ovat panneet m uistojaan talteen -  paperille sekä kuva- ja

K arjalan Liiton 50-vuotisjuhlassa 20.4.1990 p idetty  juh lapuhe h iem an  ly h en n e tty n ä
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ääninauhaan. Evakon kirjahyllyssäkin vilisee sana muisto. Käsi tarttuu  usein 
kirjaan, jonka nim ikin katsoo selän suuntaan, taaksepäin: "Karjala -  m uis
tojen m aa” , "M uistojem m e Kurkijoki” , "V iipuri -  M uistoja kaipuuni kau 
pungista” . -  Muistelma- ja  historiateokset ruokkivat m uiston nälkää; se 
kalvaa pahiten  puiden  lehdessä -  aivan kohta.

Muistamisen oikeus ja  merkitys
Muistoja ei voi välttää eikä pidä karttaa. M uuan vapauden  laji on  m uista
m isen vapaus, oikeus m uistaa ja  m uistella -  m yös ääneen.

Jokaisen karjalaisen eläm äkertaan  kuuluu m aisem ia, ihmisiä ja  tapah tu 
mia, jo tka  ovat enää vain m uistoina. N oihinkin m uistoihin on  oikeus. Ne 
ovat Karjalasta m ukaan  o tetun  nyytin  evästä, jo ta  kukaan ei voi kieltää 
nauttim asta. Tuo eväs oli ylen tärkeä ihmiselle, jo lla  sen ohessa ei aikoihin 
ollutkaan jäljellä juu ri m uuta  kuin tie täm ättöm yys huom isesta.

Sotiem m e veteraanit ovat pohdiskelleet, miksi iälle eh tiny t ihm inen -  
ikälikkö - , jollaisia useim m at karjalaiseen siirtoväkeen kuuluvatkin alkavat 
jo  olla, m ielellään puhuu m enneistä  asioista kertoellen  m uistojaan H urtti 
Ukon lailla.

Ikäihm inen ei puhu m enneistä  aikaa tappaakseen  eikä läheisiään pitkäs- 
tyttääkseen. H än käy läpi eläm äänsä ja  e rito ten  sen m erkkivaiheita voidak
seen niitä kelatessaan todeta  eläm änsä arvon ja  siihen vaikuttavia seikko

ja-
U seim m at ihmiset, etenkin vanha polvi, ovat to ttunee t ansaitsem aan 

arvonsa työllään ja  toim illaan. Kun ihm inen ikääntyessään jä ttää  työpaik
kansa ja  usein -  karjalaiset kai m uita verkkaisem m in -  m yös luottam us
tehtävänsä nuorem m illeen, ei m onikaan  ulkoinen tekijä eikä lähi-ihmisen 
kiittävä sana enää ole tukem assa om aa arvoa ja  m erkitystä. Tuolloin on 
tarpeen  aatoksissa, puheessa ja  kirjoituksessaan palata kauaskin jääneisiin 
vuosiin. Niiden varrelta voi näet m uistissa olla sellaisia om an  eläm än vai
heita ja  tekoja, joilla on ollut tai on  yhä m erkitystä m uillekin, perheelle ja  
suvulle, kotikylän ja  om an seuran väellekin, joskus jo p a  koko heim olle tai 
peräti kansakunnalle.

Karjalaisten sekä heidän yhteisöjensä ja  säätiöidensä työ rajan taakse 
jääneen  kotiseudun historian, m urteen , musiikin, kansanperin teen  ja  
m uun arvoaineksen kerääjänä ja  talteen saattajana on  m yös kiitollinen 
kunnianteko niille naisille ja  miehille, jo tka  aikoinaan kukin om alla paikal
laan -  näkyvässä asem assa tai varjossa uu rastaen  loivat kotim aakuntansa 
aineelliset ja  henkiset saavutukset.

Sotavuosista on ehtinyt kulua jo  siksi m on ta  vuosikym m entä, että  kar-
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jalaiseen kotiseutuun ja  sen menettämiseen liittyvät muistot tuskin enää 
yltävät ahdistukseen asti. Juurtum inen uuteen kotiseutuun ja  siellä avautu
neet tehtävät ovat jo  sitoneet ajatuksemme siinä määrin itseensä, että 
meille on kertynyt runsaasti muistoja, jotka liittyvät m enetetyn sijaan ja 
oheen tulleeseen uuteen elämänsisältöön. Asuminen, toiminta ja  tapahtu
mat uusien naapurien parissa ovat luoneet runsaasti mieluisaa ja  kiitok
seen kehottavaa muisteltavaa.

Toiveet ja  työ

Arvelen monen suomalaisen olleen aikoinaan sitä mieltä, että karjalaisten, 
etenkin siirtokarjalaisten elämänsisältö on pääasiassa muistoja ja  toivei
ta.

Historiankirjoitus ja  tilastot kertovat kuitenkin, että karjalaisten toiveet 
eivät jääneet haaveiksi. He toteuttivat niitä työllään. ”Tekijält tulloo jottai, 
tekemättömält ei m ittää.”

Maamme itsenäistyminen kirvoitti kahleet, jotka olivat haitanneet Kar
jalan taloudellista ja  henkistä kehitystä. Karjalaiset tekivät ja  näkivät työn, 
jolla maakunta nousi omavaraisuuteen ja ylituotantoon, kirkasti kyliensä 
harm aat kasvot, rakensi tuottavaa teollisuutta, loi kukoistavia kaupan ja 
kulutuksen keskuksia sekä valtasi uusia markkinoita. Myös henkinen viljely 
oli voimaperäistä ja  sen sato runsas. Hengellisessä työssä ahersi kaksi kirk
kokuntaa rinta rinnan.

Määrätietoisen ja  uutteran työn ansiosta m aakuntam m e tuntui kesällä 
1939 olevan monessa suhteessa toiveidemme mukainen kaunis Karjala.

Niille suomalaisille, jotka Antinpäivästä 1939 syksyyn 1944 saivat nähdä 
kotimaakuntamme pääasiassa sodan kourissa tai sen jo runtelem ana kur
jana Karjalana, maakunnan rauhanajan kukoistus ja  saavutukset jäivät pal
jolti taistelujen ja tuhon luom aan varjoon tai omien koettelemusten kaiva
maan katveeseen.

Talvisodan uhatessa ja  riehuessa kotinsa jättäneessä siirtoväessä eli toi
vo, että kohta saataisiin palata kotiseudulle. Moskovan rauha maaliskuussa 
50 vuotta sitten kaatoi toiveen. Suomi liputti suruaan.

Kotiinpaluun toivon sijaan tai rinnalle nousivat toive saada uusi koti ja  
työpaikka sekä tahto rakentaa elämä sen varaan, mitä oli jäänyt jäljelle. 
Voimanlähteinä olivat m urhe ja  itsekunnioitus, jonka puolustustaistelum
me oli antanut. Niiden ohella tarvittiin voimakas yhteisö valvomaan kar
jalaisen siirtoväen etuja ja  edistämään yhteisten vaikeuksien voittamista. 
Perustettiin Karjalan Liitto.
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Paluu Karjalaan
Toive kotiinpaluusta m uuttu i vähitellen uskoksi siihen ja  syksystä 1941 
alkaen pääsyksi takaisin rakkaille asuinsijoille koho ttam aan  kotiseutu tu h 
kasta kukoistukseen. Paluuinto oli palava: ”Ei jaksas aam uu vuo ttaa” .

Itsenäisyyspäivänä 1941 valtakunnan yh tey teen  palautetulla alueella 
jokaisen päivän täytti työ, in tom ielinen raadan ta . Jä lkeä  syntyi: taloja n o u 
si, satoa saatiin; Karjala kohentui.

Kysymys, oliko syytä palata runneltuun  Karjalaan, jonka  kohtalo oli 
epävarm a, saa karjalaisilta vastakysym yksen: Kuka olisi voinut estää m eitä 
palaam asta? -  Kotiseudulla asum isen ja  uurastam isen  henkinen  arvo peitti 
alleen puu tteen  ja  vaivan sekä uuden  evakkom atkan tuskan. Paluum uutto  
Karjalaan antoi todistuksen siitä, kuinka vahva voim a kiintym ys kotiseu
tuun voi olla. Karjalan jälleenrakennus oli sam alla koko Suom en kansan 
tulevaisuudenuskon vertauskuva.

Karjalaisten toive pysyvästä kotiseudulle paluusta ci to teu tunu t jatkoso
dassakaan. V älirauhan ja  Pariisin rauhan  ehdot sinetöivät m aakunnan 
m enetyksen. Lohtuna oli ajatus, jonka Aleksanteri Aava ilmaisi seuraavasti:

Suomi jäi, vapaus kesti, 
kaunis Karjala katosi.

Jälleenrakennuksen ihme
Toisena lohdun läh teenä olivat jälleen  työ ja  sen tuloksiin kohdistuvat 
toiveet vaikenevasta tulevaisuudesta. Talvisodan ja  kesän 1944 to rjun ta
taistelujen ihm että seurasi jälleenrakennuksen ihme. Sen keskeisin osa oli 
siirtoväen asuttam inen ja  yli 400 000 karjalaisen tarm okas saattam inen  
ihm isarvoiseen eläm ään m uiden suom alaisten parissa. T ehtävästä selviyty
m istä auttoi se, että  sodan aseveljeydestä oli syntynyt tekojen veljeys koti
seudulle.

Siirtoväki kävi rukoustensa saattelem ana käsiksi vuosia vaatineeseen rai
vaus-ja rakennusurakkaan. M aan ja  asuntojen hankkim ista ohjaavat viran
om aiset tukivat heidän ponnistuksiaan tarm okkaasti ja  tuloksekkaasti. Kar
jalaisilla kansanedustajilla ja  Karjalan Liitolla oli jälleen  keskeinen osa kor
vaus- ja  asutusasioiden ajamisessa.

Suomi hoiti "pakolaiskysym yksensä” esimerkillisesti. Siirtoväen m äärä
tietoinen asu ttam inen  ja  heidän  elinolojensa tu rvaam inen  pelastivat 
m aam m e m onista yhteiskunnallisista ongelm ista ja  häiriöuhista.

Jälleenrakennustyö  jo udu ttiin  tekem ään henkisesti, poliittisesti ja  talou-
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dellisesti vaikeissa oloissa, m onenlaisessa ahdingossa. Eletdin ”vaaran  vuo
sia” ja  ajassa oli paljon "h irm uista” kuten  presidentti J.K. Paasikivi kirjoitti 
päiväkirjaansa. Silti jälleenrakennuksen  kautta  voidaan sanoa yhdeksi his
toriam m e suureksi ajaksi. Sen suuruus on  ylivoimaisilta tuntuvien vaikeuk
sien voittamisessa.

Tietysti suurinakin aikoina tapahtuu  pieniä asioita, joissa ihm isen itsek
kyys ja  heikkoudet näyttäytyvät. Ne eivät kuitenkaan estäneet nousua 
laakson pohjasta, jo n n e  m aailm an tapah tum at olivat m eidät heittäneet. 
Lujat o tteet ja  vakaat askeleet veivät m eidät vapaisiin m aisem iin, joista 
avautui tie hyvään naapurisopuun  ja  turvalliseen kansainväliseen ase
m aan.

Identiteetti ja  itsetunto
Karjalaisten eläm ässä on  siis runsaasti m uistoja ja  toiveita sekä työ tä ja  sen 
tuloksia, jo tka m erkitsevät paljon kunkin karjalaisen ja  koko heim on itse
tunnolle.

Suomalaisilla kansakuntana on yhteinen  identiteettinsä, itseytensä. Ko
konaiskäsitys, joka  suomalaisilla on itsestään kansana, raken tuu  paljolti 
historiam m e käännekohtiin, siis m yös viime sotiim m e, jotka sam alla olivat 
karjalaisten eläm änvaiheiden m urros.

K ansakunnan itsetunto  ei ole terve, jos kansalaiset eivät saa tai eivät 
tohdi kosketella ja  tarkastella m aansa m enneisyyttä  m yös niiltä osilta, jo i
hin sisältyy erityisen raskaita vaiheita ja  tapahtum ia, saatikka silloin, jos 
jonk in  historiallisen ajanjakson m yönteisiä piirteitä ei sovi p itää arvossa.

Kansakunnan itsetunto on vakaalla pohjalla, jos se voi nojautua vahvasti 
henkisen ja  aineellisen viljelyn saavutuksiin. M enneiden ja  väistyvien suku
polvien työ ei kuitenkaan saanu t olla vain auran  työtä. Joudu ttiin  myös 
m iekan töihin. Useinkaan ei n äe t ollut käytettävissä hyviä ja  helppoja vaih
toehtoja, vaan valinta oli tehtävä vaikeista ja  huonoista  vaihtoehdoista. Ne 
veivät m aan sotaan ja  kansalaisia sodan jalkoihin. Myös noissa raskaissa 
poikkeusajoissa on terveen kansallisen itse tunnon rakennuspuita , jo ita  ei 
ole syytä heittää hukkaan.

Talvisodassa puolustauduim m e lujem m in kuin m onikaan lienee o do tta 
nut. Päätim m e taistelum m e rau h aan  -  em m e antautum iseen. Jatkosodassa 
pysyim m e omissa pääm äärissäm m e. Em m e hairah tuneet kanssasotijam 
m e aatem aailm aan. Torjuntavoitto jem m e ansiosta kykenim m e irtaan tu 
m aan  sodasta ajankohtana, jo llo in  Saksa ei pystynyt käym ään k im ppuum 
m e ja  Neuvostoliitto tarvitsi asevoim iaan m uualla. Karkotim m e saksalais
jouko t om in voimin ja  edistim m e Lapin sodassa m aailm anpalon sammu-
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mistä. Sotaan osallistuneista Euroopan m antereen maista Suomi ainoana 
välttyi vieraan vallan miehitykseltä.

Luovutimme m enettäm äm m e alueet ilman asukkaita. Heidät saatiin 
ripeästi uuden elämän alkuun uuden rajan tällä puolella. Säilytimme 
uskon tulevaisuuteen. Siirryimme sodasta kestävään rauhaan itsenäisenä 
kansakuntana ilman levottomuuksia, jotka olisivat estäneet suotuisan yh
teiskuntakehityksen. Maksoimme sotakorvaukset. Otimme varteen koke
muksemme.

Suomalaisilla on vapaus, jonka turvasimme, ja  rauha, johon jouduim m e 
pitkään pyrkimään. Ne ovat meille erottam aton sanapari.

Ei suinkaan pidä kasata kansallisen itsetunnon rakennuspuista näköes
tettä, joka peittäisi taakseen sananlaskun viisaan ohjeen: ”Arvaa om a tilasi, 
anna arvo toisellekin”. Toisaalta on varottava kansallista puutostautia, jo n 
ka vaivaama kansakunta potee terveen itsetunnon vajausta. Suomalaiset 
lienevät yleensä säilyttäneet suhteellisuudentajun arvioidessaan itseään ja  
muita. Emme juuii liene sortuneet perusteettom aan itsekehuun emmekä 
kai liiemmin toisten vähättelyynkään. Tyytyväisiä ja  kiitollisia olemme kyl
lä monestakin syystä. Olemme vaikeina aikoina voineet Sakkolan miehen 
tapaan tokaista: ”Katsot asjojais: o huonost, katsot toise asjoi: o viel huo- 
nom ast”.

Menneisyys ja  jälkiviisaus
Joskus kuitenkin on voinut panna merkille jälkiviisauden -  viisauden lajeis
ta makeimman ja helpoimm an -  johtaneen siihen, että päättäjien ja toteut
tajienkin menneissä tekemisissä tai tekem ättä jättämisissä nähdään her
kemmin virheitä kuin ansioita, kem aam m in raskauttavia kuin lieventäviä 
asianhaaroja.

Tässä yhteydessä tulee mieleen m arraskuun 1979 televisiohaastattelu, 
jossa toimittaja kysyi, onko osoitettavissa henkilöitä, joiden voi sanoa 
olleen syypäitä talvisodan syttymiseen. Max Jakobson -  poliittisen historian 
tuntija ja  "Diplomaattien talvisodan” kirjoittaja -  vastasi: "Miten olisi Sta
lin?” Haastattelija ojensi häntä heti. "Tarkoitin Suomen puolella”.

Kansallinen itsekritiikki on paikallaan. Sille on kuitenkin löydettävä koh
tuuteen tähtäävät rajat. Sellaisetkin arviot ja  kannanotot, joiden esittäjä 
pitää silmällä nim enom aan niiden tarkoituksenmukaisuutta, voivat näet 
joidenkin kuulijoiden mielessä saavuttaa totuuden aseman sekä siten ohja
ta ja jättää hänet tiedon hakoteille.

Onneksi entistä avoimemm at tiedonlähteet ja  vapautunut tiedonvälitys, 
joka puhuu historian selkokieltä, tuovat esiin sen, että tarkoituksenmukai-
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seksi kirjoitettu m enneisyys ei vä lttäm ättä  olekaan pysyvä m enneisyys.
Tietysti voidaan syystäkin olla eri m ieltä m onista  asioista -  niin m en 

neistä kuin tulevista. Kun käy ttäm ättä  jä te ty n  tai jääneen  to im intavaih to
ehdon seurauksia ei voi osoittaa senkään vertaa  kuin päättäjien  kansakun
nan  kuljettavaksi valitsem an tien hyvyyttä tai kehnoutta , ei kuitenkaan ole 
paikallaan yksioikoisesti väittää, että o lem m e m aksaneet kovan h innan  
n im enom aan virheistäm m e. Ei sanaan  virhe välttäm ättä  kuulu tuo tteen  
kotim aisuutta osoittava omistusliite.

Sen sijaan tiedäm m e ja  voim m e perustellusti m yös sanoa, e ttä  m aksoim 
m e kovan h innan  n im enom aan  itsenäisyytem m e ja  yhteiskuntajäijestyk- 
sem m e säilymisestä, joka oli jo u tu n u t vaaraan  vieraiden voim ien m yller
ryksessä.

Kun pieni valtio on vuosikausia raivonneessa m aailm anpalossa pystynyt 
turvaam aan olem assaolonsa, vapautensa ja  m ahdollisuuden kehittää elin
olojaan hyväksi näkem ällään tavalla, eivät kansallisen tavoitejohtam isen 
ankarat lait ole voineet sallia ainakaan ratkaisevan m onia ja  raskaita vir
heitä. V irheiden m äärän  ja  pa inon  sekä kansallisen lopputuloksen arvon 
suhdeluvulle lienee näet rajansa. Ellei tuollaista rajaa olisi, jouduttaisiin  
kurim uksesta selviytym inen selittäm ään kai Kaitselmuksen varjelulla.

Jälkiviisas moitiskelija voi tietysti tukeutua m yös karjalaisen sananpar
ren  selitykseen: ”Ko o hyvä lykky, ei huolj täy ttä  ym m ärrystäkäe” . M utta 
silloin on täytynyt unohtaa, e ttä  sananlaskut lyövät toisiaan korvalle; vas- 
taparsi näet väittää että, ”kell on  kykkyy, sill on  lykkyy” .

Kansallisten perustavoitteiden saavuttam inen  vaatii usein suuria panos
tuksia eikä raskailtakaan m enetyksiltä voida suinkaan välttyä. -  Em m e 
unohda annettuja uhreja.

Karjalaiset tavoitemuuttajat
Kun kysytään, suhtautuvatko karjalaiset m aam m e kohtalonvuosien loppu
tulokseen toisin kuin m uut suom alaiset, voidaan viitata vastaukseen, jonka 
karjalaiset antoivat valinnallaan vuosina 1940 ja  1944. Siirtymällä ja  aset
tum alla asum aan ahtaam m aksi käyneen isänm aan sisäpuolelle karjalaiset 
osoittivat, että heille kansallisen vapautem m e ja  kansanvaltaisen yhteis- 
kuntajärjestyksem m e säilym inen m erkitsi enem m än kuin ko tim aakunnan 
m enettäm inen.

Sotavuosien karjalaiset m uuttaja t ja  kaksisuuntaiset pa luum uutta ja t -  
kotinsa kahdesti, kolmesti tai neljästi raken taneet ja  jä ttän ee t heimoveljem- 
m e ja  -sisaremme -  olivat suunnastaan  varm oja tavoitem uuttajia, jo tka  
valitsivat eniten arvostam ansa eläm änosan.
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V alintansa tehneet karjalaiset elävät ulkoisesti ja  sisäisesti vapaan  kan 
san osana. He ja  heidän  jälkipolvensa saavat jatkuvasti havaita, kuinka 
vapauden ilmapiiri edistää ja  elähdyttää henkistä ja  aineellista viljelyä, 
kansallista kulttuuria. Sen saroilta saadaan  m yös sitä satoa, jonka  siem en 
on lähtöisin m enetetyn  kotiseudun henkisestä perinnöstä.

Karjalaisuuden ulottuvuudet
Karjalan ja  karjalaisuuden katon  alla on  m onenlaisia asujia. N oiden kah
den peruskäsitteen alueellinen ulottuvuus on siis suuri.

Kotimaassa ja  siirtolaistem m e parissa on  satoja vireitä karjalaisyhteisöjä 
ja  -säätiöitä, jo tka  joko  Karjalan Liiton jäsen inä  tai m uuto in  sen kanssa 
yhteistyössä tahi aivan om ia aikojaan tekevät arvokasta karjalaistyötä.

Karjalaisuus on avara m yös henkisesti. Karjalaisuuden olem us -  m iten 
se sitten m ääritelläänkään -  piilee niin erilaisissa yleisissä ja  henkilökohtai
sissa tekijöissä, e ttä  kysymys karjalaisuudesta ja  suhteesta siihen on pitkälti 
kunkin om an valinnan ja  tahdonvallan  asia. A kateem ikko Tauno Nurmela 
on  sanonut: ”En usko, e ttä  karjalaiset asettavat karjalaisuuden to team isek
si m itään verikokeita tai ro tuk riteere itä” .

Karjalaiseen aineelliseen ja  henkiseen viljelyyn sopii ja  kutsu taan  siis 
hyvinkin erilaista kyntö-, kylvö-ja korjuuväkeä; ehkäpä joukossa on  lypsy- 
väkeäkin. Karjalaisen kulttuurityön porteilla, jo ita  on  lukuisia, ei tiukata 
viisumia eikä työlupaa. Pyyteettöm ille ja  uutterille an ne ttaneen  kuitenkin 
etusija.

Kuolematon käsite
Kun lopuksi päädyn kysym ykseen karjalaisuuden ajallisesta u lo ttuvuudes
ta, sen elonjuoksun takarajasta, saanen turvautua tälle kuulijakunnalle eri
tyisen läheisen ja  rakkaan kirjailijan näkem ykseen.

”A nun ja  M ikon” luoja, Viipurissa ja  A ntreassa jo  ajat sitten avaraan 
eurooppalaisuuteen kypsynyt Kersti Bergroth vastasi itselleen asettam aansa 
kysymykseen, onko vielä karjalaisia ihmisiä, seuraavilla virkkeillä:

”On, ja  tulee aina olemaan. Karjalaisuus on määrätty ihmislaatu, määrätty 
suuntaus ja  tyyli. Se on piirtynyt yleiseen tietouteen, se säilyy hahmona, tunnelma
na, sointuna. Niinkuin aina voidaan puhua kreikkalaisuudesta ja  roomalaisuudesta 
-  ei modernista, vaan antiikista -, niin voidaan aina puhua karjalaisuudesta. Se on 
kuolematon käsite.”

Kun saa elää ja  tehdä työ tä kuolem attom an käsitteen parissa ja  varasssa, 
ei tarvitse päästää silm istään etäisiäkään taivaanrantoja.
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Pehr Georg Johan Sommar

Toisen maailm ansodan pahasti vaurioittama, velkaannuttam a ja  supista
ma Suomi aloitti sodanjälkeisen jälleenrakennustyön m onin tavoin vaikeis
sa olosuhteissa. Eräs raskaimpia ja  kohtalokkaimpia menetyksiä oli Karja
lan ikivanhojen suomalaisalueiden luovuttam inen vieraalle valloittajalle ja  
sen muualle Suomeen siirtyneen väestön asuttam inen ja  sopeuttam inen 
uuteen tilanteeseen. Onneksi näitä vaikeuksia lievensi merkittävästi siirto
väen om a yritteliäisyys ja  aktiivisuus. Karjalaisväestö toi uusille asuinsijoil
leen runsain m äärin sellaista henkistä pääom aa, joka oli om ansa edistä
m ään ja  kehittämään paikallista elinkeinotoimintaa. H uom attavan m onet 
siirtokarjalaiset teollisuus- ja  liikemiehet loivat meille säilyneen isänmaan 
eri puolille kukoistavia yrityksiä. Eräs näitä sodanjälkeisen ajan johtavia 
karjalaisia yrittäjiä on teollisuusneuvos Pehr Georg Johan Sommar.

Menestyneen viipurilaissyntyisen teollisuusmiehen, diplomi-insinööri 
Georg Sommarin ja hänen vaimonsa Gretel Ilmo Svinhufvudin perheeseen 
syntyi toiseksi vanhimpana lapsena 14.9.1915 Heinolassa poika Pehr. Per- 
heenpään uran edistyessä Pehr joutui käymään koulua useilla paikkakun
nilla. Niinpä hän opiskeli vuosina 1925-1929, kuten aikanaan isänsä, Vii
purin ruotsalaisessa lyseossa, ja  sittemmin Helsingissä, jossa tuli ylioppi
laaksi Kulosaaren ruotsalaisesta yhteiskoulusta vuonna 1934. Asevelvolli
suutensa suoritettuaan hän opiskeli vuosina 1935-1939 Saksassa Weima- 
rissaja Jenassa suorittaen siellä insinööritutkinnon koneinsinööri-ja metal- 
lurgialinjalla. Sittemmin 1940 hän solmi avioliiton Aino Alina Häivän kans
sa. Perheeseen on syntynyt neljä tytärtä.

Teollisuusmiehen uransa Pehr Sommar aloitti heti opintonsa päätet
tyään vuonna 1939, jolloin hän tuli Helsingissä toimineen Metallikutomo 
Oy:n teknilliseksi johtajaksi. Yhtiöllä, jonka hänen isänsä oli perustanut 
vuonna 1931, oli Ruskeasuolla tehdaslaitos. Siellä oli alettu valmistaa pape
riteollisuutta varten pronssi- ja  muita metalli viiroja ja  kudoksia. Viiraksi 
sanotaan eräissä paperikoneissa vaakatasossa juoksevaa päätöntä metalli-
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Kunniapuheenjohtaja Pehr Sommar tervehtii 10 0 -vuotisjuhlan osanottajia.

kudosta , jo lla  k u ivattava  p ap e risao s  kulkee. T e h ta a n  tu o tan n o ssa  olivat 
m u u n  m uassa  p a p e r i- ja  se llu lo o sak o n eid en  m ärk äv iira t sekä v ed en ero tta - 
jia  v a rten  ta rv ittav a t kudokset. J o  v u o n n a  1952 alettiin  yh tiössä kehitellä  
v iiro jen  valm istam ista  m uov ista , ja  sam an  v u o sik y m m en en  lopulla , k u n  
po lyesteriraaka-aine  oli k eh itty n y t v iiro jen  k u to m iseen  soveltuvaksi, yh tiö  
alkoi valm istaa  m uoviv iiro ja  teollisesti. E n sim m äisen ä  m aailm assa  se o n 
n istu i tek em ään  tek oku ituv iiro ih in  n iin  sa n o tu n  m ark k eerau sv ap aan  sau 
m an . K eh itte ly työn  tu lokse t o livat n iin  e rin o m aise t, e ttä  ne  voitiin  s ittem 
m in  1960-luvun lo p p u p u o le lla  m y y d ä  Saksan, R anskan , Itävallan , E n g lan 
n in , R uotsin , K an ad an  ja  Y hdysvaltain  suu rim m ille  m etalliku tom oille . 
V u o n n a  1959 yh tiö lle  ra k en n e ttiin  uusi teh d ash a lli E spoon  O dilam m elle , 
jo ssa  tu o tan to  o n  ja tk u n u t ja  k eh itty n y t ko rkealle  tasolle. V u o n n a  1971 
y h tiö n  koko  tu o ta n to  ja  p ä ä k o n tto r ik in  siirre ttiin  E spooseen . T eknillisen  
jo h ta ja n  teh täv is tä  P eh r S o m m ar siirtyi v u o n n a  1965 M etallikutom o O y:n  
to im itusjoh ta jaksi h o ita en  tä tä  to in ta  v u o teen  1981 asti, jo llo in  yh tiö  fu u 

sioitui T am m et O y:öön.
T o in en  P eh r S o m m arin  su u ri yh tiö , ede llä  jo  m a in ittu  T am m et Oy, 

p e ru s te ttiin  v u o n n a  1946 T a m m isaa reen  v a lm is tam aan  erilaisia aita- ja  
m u ita  verkkoja. Y htiön to im in ta  kasvoi ja  m o n ip u o lis tu i n o p eas ti ja  sen
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toimitilatkin ovat jatkuvasti vaihe vaiheelta laajentuneet ja  uudistuneet. 
Yhtiön tuotteita ovat muun muassa panssariverkot, eläinverkot, köynnös- 
verkot, piha-aidat ja  erilaiset häkit. Vuonna 1967 Tam m et Oy perusti Tor
nioon tytäryhtiön Polarkudos Oy:n, jonka pääasiallisina tuotteina ovat hit
satut raudoitusverkot. Kahta vuotta myöhemmin perustettiin Pälkäneelle 
Tam m et Oy:n raudoitus verkkojen valmistusyksikkö, joka on alallaan Poh
joismaiden suurin. Vielä on syytä mainita, että Polarkudos Oy osti vuonna 
1985 Ruotsista Borlängestä Svenskt Stäl Abilta Ruotsin valtion terästeolli
suuden teräsverkko-osaston, joka sitten seuraavana vuonna siirrettiin yh
tiön Tornion tehtaalle. Tam m et Oy:ssä Pehr Sommar toimi teknillisenä 
johtajana vuodet 1946-1965 ja sen jälkeen toimitusjohtajana kahden vuo
sikymmenen ajan vuoteen 1985, jolloin hän siirtyi yhtiön hallituksen toi
mivaksi puheenjohtajaksi. Polarkudos Oy:n toimitusjohtajana hän on ollut 
koko yhtiön toiminnan ajan.

Pehr Sommarin teollisuuslaitoksiin kuuluvat lisäksi vuonna 1970 perus
tettu Hattula-Tex Oy, joka on suorittanut ja  suorittaa Parolassa Metalliku
tomo Oy:n/Tam m et Oy:n tekokuitu viirojen saumaustyöt, sekä vuonna 
1984 ostetut kaksi yhtiötä, Kaijaalla toimiva Oy Ru-WaC Ab ja  Sipoossa 
toimiva Oy Sipoon Teollisuus-Sibbo Industri Ab, jotka jatkojalostavat 
Tam m et Oy:n lankatuotteita. Hän on toiminut yhtiöiden toimitusjohtaja
na.

Edellä mainittujen teollisuuslaitosten tuotantoa viedään nykyisin joka 
puolelle maapalloa aina Koreaan, Australiaan, Etelä-Amerikkaan ja  Alas
kaan asti. Yritystoiminnan menestyksellisyyttä kuvaa osaltaan myös se, 
että Tam m et Oy sai vuonna 1982 Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon ja 
vuonna 1985 Kansainvälisen vientipalkinnon.

Myös Pehr Sommarin luottam ustoimien ja  muiden kansalaisansioiden 
m äärä on mittava. Reservin upseerina hän on ansioitunut niin sodan aika
na rintamapalveluksessa kuin sen jälkeenkin järjestötehtävissä. H än on 
sotilasarvoltaan insinöörimajuri ja  on toiminut Suomen Reserviupseerilii
ton liittoneuvoston jäsenenä vuodesta 1983 lähtien. Vuosina 1944-1948 
hän kuului asiantuntijajäsenenä kauppa- ja  teollisuusministeriön sotakor- 
vausvaltuuskuntaan. Elinkeinoelämän järjestötoim intaan Pehr Sommar on 
osallistunut m uun muassa toimimalla Tam misaaren kauppakam arin pu
heenjohtajana vuosina 1974-1986 sekä Länsi-Suomen kauppakam arin pu
heenjohtajana, Uudenmaan läänin teollisuusvaliokunnan jäsenenä, Kes
kuskauppakamarin hallituksen jäsenenä ja  Metalliteollisuusyhdistyksen 
PKT-valiokunnan jäsenenä vuosina 1981-1986. Hän on Teknillisen korkea
koulun puunjalostuskaan kunniajäsen. Vielä on syytä mainita Pehr Som
m arin toiminta Kansainvälisen Metallikutomoyhdistyksen työvaliokunnas
sa Pariisissa vuosina 1969-1972. Karjalaisjärjestöissä muistetaan kiitollisuu-
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den tuntein Pehr Sommarin aktiivinen panos niin Karjalan Liiton eri teh
tävissä kuin myös monien karjalaissäätiöiden hallintoelimissä. Erityisesti 
on syytä korostaa hänen merkittävää osuuttaan Karjalatalon aikaansaami
sessa. Ansioiden m äärää ja  toim innan tuloksellisuutta kuvannee osaltaan 
Pehr Sommarin niistä saama julkinen tunnustus. Vuonna 1971 hänelle 
myönnettiin teollisuusneuvoksen arvonimi. H änen juhlapukuaan korista
vat muun muassa Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki sekä 
kolme Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkiä, VR 3, VR 4 tam m en
lehvin ja VR 4. Hänelle on myös m yönnetty m uun muassa Teknillisen 
korkeakoulun mitali, puolustusvoimain kultainen ansiomitali sekä Reser
viupseeriliiton, Suomen Yrittäjäin Keskusliiton, Suomen Nuorisoseuralii
ton ja  Karjalan Liiton kultaiset ansiomerkit.

Teollisuuden-ja liikkeenharjoittajani Seura Pamaus r.y. on ollut lähellä 
Pehr Sommarin sydäntä jo  lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Hän tuli 
Seuranjäseneksi vuonna 1963. Lukuisat ovat ne Seuranjäsenten kevät- tai 
syysretket, jotka on tehty Pehr Sommarin eri teollisuuslaitoksiin hänen 
toimiessaan matkalaisten vieraanvaraisena isäntänä. Seuran johtokunnan 
jäsenenä Pehr Sommar oli vuosina 1973-1988, josta ajasta hän oli lyhyen 
jakson Seuran varapuheenjohtajana ja  sen jälkeen vuosina 1982-1988 
puheenjohtajana. Pehr Sommarin puheenjohtajakausi oli Seuralle m enes
tyksellinen. Sen toiminta jatkui aktiivisena, jäsenm äärä kasvoija Seuran ja  
sen hoidossa olevien rahastojen varat karttuivat taitavasti hoidettuina. 
Kunnioituksensa ja  kiitollisuutensa osoitukseksi Seura antoi hänelle kun
niapuheenjohtajan arvon vuonna 1989.

Sadantena toimintavuotenaan Pamaus-Seura halusi kunnioittaa Pehr 
Sommarin työtä Seuran hyväksi myös maalauttam alla kokoelmiinsa hä
nen muotokuvansa. Asia sai kuitenkin jo  alkuvaiheessaan yllättävän, ju h 
linnan kohteelle luonteenomaisen käänteen. Kun näet Seuran johtokunta 
oli tehnyt asiasta päätöksensä ja taloudenhoitaja otti yhteyden Pehr Som- 
mariin tiedustellakseen hänen suostumustaan hankkeeseen, tämä piti tar
peettom ana käyttää Seuran varoja tarkoitukseen. Hänellä ei ollut sinänsä 
mitään muotokuvan maalauttam ista vastaan, m utta hän oli valmis lahjoit
tam aan Seuralle tammisaarelaisen taiteilijan Ulla Bäckmanin hänestä jo 
maalaaman muotokuvan, ”jos se kelpasi”, kuten hän sanoi. Kuva nähtiin, 
se kelpasi ja  muotokuvan paljastustilaisuus oli Seuran kokouksessa 
16.2.1990. Pehr Sommarin, ajallemme harvinaisen m esenaattihahm on 
muotokuva on saanut paikkansa Pamaus-Seuran arvokkaassa muotokuva- 
kokoelmassa, jo ta säilytetään Lappeenrannassa Etelä-Karj alan museossa. 
Pysyvän sijan on tarmokas, rehti ja  lämminsydäminen kunniapuheenjoh
taja myös valloittanut Pamaus-seuran jäsenten sydämissä.
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Ekonomi Kauko Kovasin
(30.7.1909-15.8.1991)

Pamaus-seuran kunniajäsen

Ekonomi Kauko Kovasin kutsuttiin Teollisuuden- ja  Liikkeenhaijoittajain 
Seura Pamaus r.y:n kunniajäseneksi seuran vuosikokouksessa 30.11.1990. 
Hän oli kuollessaan Pamauksen ainoa kunniajäsen.

Kauko Kovasin liittyi Pamauksen jäseneksi jo  Viipurissa ja  oli kuolles
saan siten yksi harvoista jäsenistä, jotka olivat liittyneet Pamaukseen jo 
ennen sotia. Hänen toimintansa luottam usm iehenä oli poikkeuksellisen 
pitkä ja  keskeinen. Pamauksen hallituksen jäsenenä Kauko Kovasin oli 
vuodesta 1956 vuoteen 1990. Tästä ajasta hän hoiti sihteerin tehtävää 
1956-1971 ja  sihteeri/taloudenhoitajan yhdistettyä tehtävää 1972-1986 
sekä oli vuodesta 1986 alkaen taloudenhoitajana aina vuoteen 1991 saak
ka.

Pamaus-seurassa toimintansa lisäksi Kauko Kovasin antoi aikaansa myös 
useiden muiden viipurilaisten taloudellisten yhteisöjen ja  säätiöiden luot
tamustehtäviin.

Hän oli Viipurin Teknillinen Klubi ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 
1942 yhdistyksen lopettamiseen saakka. Karjalan Kerho ry:n puheenjohta

jana hän toimi 1952-1969, jolloin täm ä yhdistys lopetettiin. Viipurin 
Taloudellinen Korkeakouluseura ry:n hallitukseen hän kuului vuodesta 
1966 ja  oli sihteeri/varainhoitaja vuodesta 1977. William ja  Ester Otsakor- 
ven säätiön hallituksen jäsen hän oli vuodesta 1965 sekä varapuheenjoh
taja 1978-1980 ja puheenjohtaja vuodesta 1981 alkaen. Säätiön valtuus
kunnan jäsen hän oli vuodesta 1979. Lisäksi hän kuului Karjalan Liiton 
talousvaliokuntaan ja Kaijalaisyhteisöjen hallitukseen.

Pamaus-seurassa Kauko Kovasimen luottam ustehtävät tukivat sekä seu
ran taloudellista vaurastumista että toim innan pysymistä vilkkaana ja 
monipuolisena. Pamauksen taloudenhoitajana Kauko Kovasin huolehti 
seuran ja  sen rahastojen varsin huom attavan varallisuuden jatkuvasta kar
tuttamisesta, joka perustui viisaisiin ja  kaukokatseisiin sijoitusratkaisuihin.
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Ekonomi Kauko Kovasin kutsuttiin 100-vuotisjuhlassa seuran kunniajäseneksi.

Taloudenhoitajana Kauko Kovasin oli esimerkillisen täsmällinen. Hän lisä
si seuran varallisuutta paitsi taitavalla taloudenhoidolla niin myös vaikut
tamalla siihen, että Karjalan Kerho ry:n ja  Viipurin Teknillinen Klubi ry:n 
varoista yhdistysten toiminnan loppuessa muodostettiin Karjalan Kerhon 
ja Pyöreän Tom in rahastot Pamauksen yhteyteen.

Pamaus-seuran toiminnan kannalta Kauko Kovasimen aloitteellisuus ja  
uutteruus merkitsivät erityisesti seuran kokousten esitelmöitsijöiden ja ret- 
keilykohteiden valitsemisen onnistumista, mikä ylläpiti jäsenistön mielen
kiinnon seuraan ja kasvatti seuran jäsenm äärää.

Kauko Kovasin tuli ylioppilaaksi Viipurin Realikoulu, Maanviljelys- ja  
Kauppalyseosta vuonna 1928 ja  valmistui ekonomiksi Helsingin kauppa
korkeakoulusta vuonna 1930. H änen työuransa alkoi ylimääräisenä kama- 
rikirjurina Viipurin tullikamarissa vuonna 1930. Sieltä hän nopeasti siirtyi 
yritystoiminnan palvelukseen. Näistä tehtävistä m ainittakoon toimiminen 
H eponotkon turvepehkutehtaan ja  Kipinälaite Oy:n prokuristina sekä toi
miston vastaavana 1931-1935. Vuodesta 1935 alkaen hän oli Rakennus 
Oy Pyramidin ja  sen tytäryhtiön Lennart Holmberg Oy:n konttori-ja osas
topäällikkönä aluksi Viipurissa ja  talvisodan päätyttyä Helsingissä; jatkoso
dan aikana sotilastehtävien ohella jälleen Viipurissa ja  lopuksi Helsingissä
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yhtiön lopettamiseen vuonna 1956. Vuodesta 1949 hän toimi Teknos-teh- 
taat Oy:n, nykyisin Teknos-W inter Oy:n konttori- ja  osastopäällikkönä, 
vuodesta 1968 talousjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä 1975 saakka. Hän 
kuului näiden yhtiöiden hallituksiin ja  niistä Teknos-W inter Oy:n hallituk
seen aina vuoteen 1988 saakka.

Elinkeinoelämän järjestö toim intaan hän osallistui Viipurissa mm. Keski
kaupungin kiinteistönomistajat ry:n ja  Viipurin Polttopuun Hankintajärjes
ton asiamiehenä sekä Viipurin halkokunta rl:n toimitusjohtajana 1942- 
1945 ja  Viipurin työnantajakerhon asiamiehenä 1938-1939.

Sotilasarvoltaan Kauko Kovasin oli kapteeni. Hän palveli ilmatorjunta- 
joukoissa ja  jatkosodan aikana Viipurin sotilashallintopiirin adjutanttina, 
jolloin hän oli piirin kenttäoikeuden jäsen 1942-1944.

Kauko Kovasimelle oli m yönnetty Keskuskauppakamarin 40- ja  50-vuo- 
den kultaiset ansiomerkit tunnustuksena pitkäaikaisesta ja  ansiokkaasta 
työstä Rakennus Oy Pyramidin ja  Lennart Holmberg Oy:n ja  Teknos- 
maalit Oy:n palveluksessa. Karjalan Liitto oli m yöntänyt hänelle hopeisen 
ansiomerkkinsä ja  Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ansiomitalinsa 
numero 24. Sotilasansioista hänelle m yönnettiin IV luokan Vapauden Risti 
miekkojen kera. Hänelle oli m yönnetty myös Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien ritarimerkit.

Vapaiden kansalaisjärjestöjen toiminta riippuu niiden luottam ustehtä
vissä olevien miesten kyvykkyydestä ja  tarmokkuudesta. Ekonomi Kauko 
Kovasimen ansiot karjalaistoiminnoissa olivat poikkeuksellisen monipuoli
set ja suuret; Teollisuuden-ja Liikkeenharjoittajain Seura Pamaus r.y:ssä 
ylivertaiset.
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Pamaus-seuran toimihenkilöt vuosina 1891-1990

Puheenjohtajat

Kultaseppä Wilhelm Porthan 
Tukkukauppias Jaakko Häkli 
Kauppaneuvos Juho Lallukka 
Konsuli William Otsakorpi 
Kauppaneuvos E.V. Sellgren 
Toimitusjohtaja H.K. Paavilainen 
Konsuli Walde Sario 
Kauppaneuvos M.A. Wilska 
Pankinjohtaja Eino Hevonpää 
Kaupunginjohtaja Arno T uum a 
Johtaja Reino Jokilehto 
Teollisuusneuvos Pehr Sommar 
Hovioikeudenpresidentti Heikki Maikki

Varapuheenjohtajat

Räätälimestari F. Räsänen 
Tukkukauppias Jaakko Häkli 
Kultaseppä Wilhelm Porthan 
Kauppaneuvos Juho Lallukka 
Fil.triJ.A. Lyly 
Kultaseppä Wilhelm Porthan 
Fil.tri Uno Saxen 
Konsuli William Otsakorpi 
Tukkukauppias A. Kaljunen 
Konsuli William Otsakorpi 
Opettaja F. Sihvonen 
Kunnallisneuvos Matti Kauranen 
Kauppaneuvos Eemil Tanninen 
Toimitusjohtaja H.K Paavilainen 
Konsuli Walde Sario 
Liikemies Arvi Mela 
Asessori Aaro Harjanne 
Kauppaneuvos Artturi Helenius 
Pankinjohtaja Eino Hevonpää 
Kaupunginjohtaja Arno T uum a

vv. 1891-1898 
1899-1901 
1902-1912 
1913-1926
1919 (noin puoli vuotta)
1927-1928
1929-1930
1931-1947
1948-1949
1950-1972
1973-1982
1983-1988
1989-

vv. 1891
1892-1898
1899-1900
1901
1902-1903
1904
1905
1906-1908
1909
1910-1912
1913-1915
1916
1917-1918
1919-1926
1927-1928
1929
1930-1939
1940-1943
1944-1947
1948-1949
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Kauppaneuvos Tauno Hämäläinen 
Talousneuvos August Honkanen 
Varatuom ari E.R. Hartikainen 
Pankinjohtaja Kalevi Tilli 
Teollisuusneuvos Pehr Sommar 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen

1950-1958
1959-1962
1963-1964
1965-1981
1982
1983-1991

Taloudenhoitajat

Tuom ari K.A Castren 
Räätälimestari F. Räsänen 
Liikemies V. Paischeff 
Kauppaneuvos Juho Lallukka 
Kultaseppä Wilhelm Porthan 
Räätälimestari K.A. Tenhonen 
Tukkukauppias Eero Roiha 
Rakennusmestari Aleksanteri Isaksson 
Liikemies Karl G. Lindberg 
Kauppaneuvos Juho Linnamo 
Konttoripäällikkö Fr. Suomalainen

Johtaja Antero Simola 
Kamreeri Lauri Salmi 
Johtaja Antero Simola 
Toimitusjohtaja Toivo N upponen 
Ekonomi Ohto Uotinen 
Ekonomi Kauko Kovasin

vv. 1891
1892-1895
1896-1898
1899-1900
1901
1902
1903-1906
1907-1917
1918-1924
1925-1930
1931-1933 (vaihtui kesken 
vuotta)
1933-1938
1939-1942
1943-1947
1948-1971
1972-1974
1975-1991

Sihteerit

Tuom ari K.A. Castren 
Kauppaneuvos Juho Lallukka 
Liikemies K. Karvinen 
Rakennusmestari Aleksanteri Isaksson 
Tukkukauppias A. Kaljunen 
Konsuli William Otsakorpi 
Liikemies Aug. Karsikko 
Liikemies Evert Korhonen 
Kelloseppä J.E. Rynen 
Liikemies Karl G. Lindberg

vv. 1891
1892-1895
1896-1898
1899-1904
1905-1906
1907-1909
1910-1912
1913
1914-1917
1918-1919
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Liikemies Arvi Mela 
Liikemies Heikki Lund 
Varatuomari Vilho Pentikäinen 
Kamreeri Lauri Salmi 
Toimitusjohtaja Lauri Konttinen 
Toimittaja Jori lianko 
Ekonomi Kauko Kovasin 
Asianajaja Pekka Pinomaa

Kerhomestarit

Vakuutusjohtaja Lauri Haaksi 
Myyntipäällikkö Niilo Jantunen 
Myyntijohtaja Matti Holopainen 
Ekonomi Ahti Vuorensola 
Myyntijohtaja Matti Kantola

1920-1928
1929-1934
1935-1940
1941-1942
1943
1944-1955
1956-1986
1987-

vv. 1944-1964 
1965-1974 
1975-1977 
1978-1989 
1990-
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Pamaus-seuran johtokunnat ja  eräät 
luottamusmiehet vuosina 1981-1990

Johtokunnat

1981-1982
Reino Jokilehto, Pehr Sommar, Matti Holopainen, Kauko Kovasin,
Juhani Oikku, Risto Piepponen, Pentti Pusa, Ohto Uotinen ja  Ahti Vuoren
sola (varsinaiset jäsenet); Kauko Himanen, Leo Leivoja Matti Oikku (vara
jäsenet)

1983-1984 sekä 1985-1986
Pehr Sommar, Risto Piepponen, Matti Holopainen, Kauko Kovasin, 
Juhani Oikku, Matti Oikku, Erkki Puolakka, Ohto Uotinen ja  Ahti Vuoren
sola (varsinaiset jäsenet); Kauko Himanen, Matti Kantola ja  Mauri Sorvali 
(varajäsenet)

1987-1988
Pehr Sommar, Risto Piepponen, Matti Holopainen, Kauko Kovasin, Viljo 
Luukka, Juhani Oikku, Matti Oikku, Erkki Puolakka ja  Ahti Vuorensola 
(varsinaiset jäsenet); Matti Kantola, Heikki Mälkki (1988), Pekka Pinomaa ja 
Mauri Sorvali (1987) (varajäsenet)

1989-1990
Heikki Mälkki, Risto Piepponen, Matti Holopainen, Kauko Kovasin, Juhani 
Oikku, Matti Oikku, Pekka Pinomaa, Erkki Puolakka ja  Ahti Vuorensola 
(varsinaiset jäsenet); Mauno Forsm an (1989), Matti Kantola, Ossi Koski 
(1990) ja  Pekka Malinen (varajäsenet)

Pamauksen stipenditoimikunnan jäsenet

1981: Matti Holopainen, Oskar Kurki-Suonio ja Uuno Kolehmainen
1982-1984 Matti Holopainen, Oskar Kurki-Suonio ja Kosti Lauhio 
1985-1990: Matti Kantola, Juhani O ikkuja Mauno Paavolainen

Pamauksen ja  sen erillisrahastojen tilintarkastajat

1981-1989: Olavi Salmi ja  Hannes Meismaa, varalla Eero Ehrnrooth 
(1981-1986), Jorm a Hämäläinen (1987-1988), Heikki Olkinuora (1989) ja  
Enver Samaledtin (1981-1989)
1990 Antti Riikonen ja  Pentti Väänänen, varalla Heikki Olkinuora ja  
Enver Samaledtin

171



Pamaus-seuran toimihenkilöt seuran 
satavuotispäivänä 13.1.1991

Puheenjohtaja:
Hovioikeudenpresidentti Heikki Mälkki 

V arapuheenj oh taj a
Varatuomari Risto Piepponen 

T aloudenhoitaja
Ekonomi Kauko Kovasin 

Sihteeri:
Asianajaja Pekka Pinomaa 

Kerhomestari:
Myyntijohtaja Matti Kantola 

Johtokunnan jäsenet:
Hovioikeudenpresidentti Heikki Mälkki 
Myyntijohtaja Matti Holopainen 
Myyntijohtaja Matti Kantola 
Teollisuusneuvos Pekka Malinen 
Tekniikan tohtori Juhani Oikku 
Apulaisjohtaja Matti Oikku 
Varatuomari Risto Piepponen 
Asianajaja Pekka Pinomaa 
Kiinteistöneuvos Erkki Puolakka 

Johtokunnan varajäsenet:
Isännöitsijä Nisse Hagman 
Ekonomi Ossi Koski 
Tehdaspäällikkö Kaarle Widing

172



►

Pamauksen kokouksissa vv. 1981-1990 pidetyt
esitelmät

16.01.81 Eversti, fil. maisteri Tauno Kuosa ”Maailmantilanne ja  Suo- 
mi

20.02.81 Tekn. lisensiaatti Martti V Hilska "Ilmanvaihdon laa tu ja  ener
giatalous"

20.03.81 Toimitusjohtaja, varatuom ari Risto Piepponen "Suhdanteiden 
taitekohta -  vuoden 1981 taloudellinen perintö”

24.04.81 Toimitusjohtaja, varatuom ari Pentti Somerto "Talouspoliittinen 
nykytilanne m aassam m e"

18.09.81 Toimitusjohtaja, varatuom ari Matti Uimonen "Suomen eläke
turva ja  sen kustannukset”

16.10.81 Varatoimitusjohtaja Raoul Jokilehto "Matkailu 1980-luvulla”
30.11.81 Ye-eversti, valtiot, tohtori Vilho Tervasmäki "Kilpajuoksu Viipu

riin vuonna 1944"
15.01.82 Toimitusjohtaja, varatuom ari Risto Piepponen "Julkisen talou

den kasvu -  yksityisen sektorin mahdollisuudet”
19.02.82 Kaupunginjohtaja Jarm o Kolhi "Lappeenrannan kaupunki Vii

purin kaupungin perinteiden jatkajana”
19.03.82 Ylipormestari Raimo Ilaskivi "Helsingin ajankohtaisista ongel

m ista”
16.04.82 Tarkastusneuvos Paavo Klemola "Juttua Valcosta ja  muista 

valtion yrityksistä”
21.05.82 Kaupunginjohtaja Eino Brofeldt "Kouvolan kaupunki tänään”
17.09.82 Pankinjohtaja A. Levonen "SEV-markkinoiden nykytilanne”
15.10.82 Suurlähettiläs Martti Lintulahti "Maamme kauppavaihto Brasi

lian kanssa ja  kehittäm ismahdollisuudet”
30.1 1.82 Ekonomi Ahti Vuorensola "Mannerheim-ristin ritareista sanoin 

ja  kuvin"
21.01.83 Vuorineuvos Viljo Luukka "Osuuskauppatoiminnan nykytilan

ne ja  tulevaisuus”
18.02.83 Lainsäädäntöneuvos Pekka Nurmi "Amnesty International - 

mikä se on ja  mitä se tekee”
18.03.83 Arkkitehti Juha Lankinen "Viipurista tehtävä pienoismalli ja sen 

suuruus sekä rakentam isen nykyvaihe”
15.04.83 Pankinjohtaja Eero Ehrnrooth "Pankin asiakaspalvelustrate- 

giat”
16.09.83 Pääjohtaja Urho Kähönen "Kiina ja  sen kansa”
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2 1 . 10.83

3 0 . 11.83
2 0 .01.84

17.02.84

16.03.84
27 .04.84

25 .05.84

21 .09.84

19. 10.84
3 0 . 11.84

18.01.85
15.02.85

13.03.85

19.04.85

0 1 .06.85
20 .09.85
18. 10.85

3 0 . 11.85
17.01.86

2 1 . 02.86

2 1 .03.86

19.04.86

3 0 .08.86

Osastopäällikkö Erkki Turunen "Suomen ja kansainväliset kun
niamerkit sanoin ja  näyttein”
Kenraali evp. Lauri Sutela "Puolustusvoimistamme”
Kauppat. lisensiaatti Olavi Salmi "Osakeyhtiölain muutokset ja 
lisäykset”
Toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Veli-Mies Vesihiisi "Puuhun 
perustuvien levyjen m aailm asta”
Pankinjohtaja Erkki Vartiainen "Osuuspankit tänään”
Insinööri Olavi Vihmanen "Elektroniikan vallankumouksen pe
ruselementit -  pienenevät ja  Viisastuvat’ kom ponentit" 
K aupunginjohtajajarm o Kolhi "Lappeenranta tänään ja  tulevai
suuden näkym ät”
Toimitusjohtaja Mauno Forsman "Raha-automaattiyhdistys 
RAY”
Professori J.J. Lindberg "Ympäristömyrkyt kemistin kannalta” 
Kenraalimajuri Erkki Rannikko "Ajankohtaista puolustusvoi
m ista”
Toimitusjohtaja Risto Piepponen "Mitä on pankkikilpailu" 
Juhani Oikku Ph.D. "Uusi biotekniikka -  ihmiskunnan toivo vai 
kirous”
Satamajohtaja Eljas M uurinen "Helsingin satamalaitos, asema ja 
merkitys sekä tulevaisuuden näkym ät”
Professori Aimo Turunen "Suomen Karjalan runot ja  Kaleva
la”
Teollisuusneuvos Pehr Sommar "Tam m et Oy” 
Teollisuusneuvos Matti Kaukinen "Oy Alko Ab”
Professori Viljo Kuuskoski "Viipurin Rotaryklubi vv. 1931- 
1 9 4 4 ”
Pankinjohtaja Kalevi Tilli "Viipuri-muistoja kaipuuni kaupungis-
. 5 5ta
Kenraalimajuri Ilkka Halonen "M aamme aluevalvonnasta" 
Toimitusjohtaja, varatuomari Risto Piepponen "Pankkitoiminta 
valinkauhassa”
Teollisuusneuvos, tekn. tohtori Pekka Malinen "Teknologinen 
kehitys ja  Suomi”
Everstiluutnantti evp. Uolevi Kettinen, Kokemuksia ja  havainto
ja  YK-rauhanturvatoiminnan alkuajoilta”
Toimittaja, diplomi-insinööri Pertti Jotuni "Mitä on vapaamuu
rarius”
Varatoimitusjohtaja Simo Kärävä "Juho ja  Maria Lallukan hau
tamuistom erkin paljastuspuhe Lappeenrannassa".
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2 1 . 10.88
30.11.88
20.01.89

17.02.89

17.03.89
21.04.89

19.05.89

Isännöitsijä Nisse Hagman ”Viipuri urheilukaupunkina” 
Toimittaja Kai Bremer ”Vanhat autot ja  Viipuri” 
Kenraalimajuri Raimo Penttinen ''Puolustusvoimain materiaali
sen kehittämisen ongelmista”
Varatoimitusjohtaja Simo Kärävä "Sotaveteraanityön lähtökoh
dista ja  näköaloista”
Vuorineuvos Erik Tuomas-Kettunen "Viipurin tuomiorovastin 
pojasta keisarin yksityiseksi neuvonantajaksi”
Diplomi-insinööri Valto Salmela "Terijoen liike-elämää vanhan 
kartan kertom ana”
Toimitusjohtaja Kauko Sipponen "Muutos vai m urros -  näky
miä suomalaisesta yhteiskunnasta 90-luvulla” 
Lainsäädäntöjohtaja Pekka Nurmi "Presidentin vaalitapa ja val
tiosäännön uudistam inen”
Maisteri Jaakko Okker ”Ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelua” 
Pankinjohtaja Kalevi Tilli "Takaisin Viipuriin -  kohtalonvuodet 
1941-1944”
Hallintot. tohtori W aldemar Biihler "Yrittäjyyden kaksi arvo
maailmaa -  pohdintoja yksityisen yritystoiminnan tilanteesta 
jälkiteollisessa Suomessa”
Toimitusjohtaja, kauppat. maisteri Rauno Bister "Talouselämä 
ja  kotimaisuus -  tulevaisuuden näkym ät”
Toimitusjohtaja Erkki Railio "Kiinteistöyhtiöt Helsingin pörs- 
sim
Toimitusjohtaja Curt Lindbom "Mitä kuuluu H ackm an’ille tä
nään”
Professori Sven Hirn "Viipuri -  kansainvälinen kaupunki” 
Professori Aimo Turunen "Viipurin viimeiset päivät talvisodas
sa 1940”
Tiedotusjohtaja Pentti Kettunen "Miltä verouudistus näyttää” 
Kenraalimajuri Pertti Jokinen "Ilmavoimat tänään” 
Hovioikeudenpresidentti Heikki Mälkki "Hovioikeus 'ylimpänä' 
oikeusasteena”
Kaupunkineuvos Jarm o Kolhi "Suomen ja  Neuvostoliiton rajalle 
suunniteltu erityisalue”
Arkkitehti Juha Lankinen "Alvar Aallon Viipurin kirjastotalo” 
Fil. tohtori Aami Erä-Esko "Ulkomaankauppaa 1000 vuotta sit- 
ten
Vuorineuvos Tapani Koski "Keskon Viipurin 'juurista' ” 
Tiedotuspäällikkö Kari Saksela "Keskon Hakkilan varaston oh
jausjärjestelmä”
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15.09.89

20.10.89

30.11.89
19.01.90

16.02.90
16.03.90

20.04.90
21.09.90

19.10.90

30.11.90

M etsänhoitaja Erkki Heikkilä "Etelä-A m erikan m etsätalous ja  
-teollisuus”
Toim itusjohtaja Olavi Perilä "V altion liikelaitosuudistuksen vai
kutus Valtion Painatuskeskuksen to im in taan”
Kontra-am iraali Ju h a  Tikka "M erivoim at tän ä ä n ”
V uorineuvos Yrjö Pessi "Suom alaisyritysten kansainvälistym i
n e n ”
Toim itusjohtaja Pentti Korkka "M ikä on  M BO-kauppa” 
K enraaliluutnantti evp. Paavo Jun ttila  "Suom en talvisodan alka
m inen  ja  loppum inen”
Taloust. lisensiaatti Tiit M ade "Eestin ajankohtainen tilanne" 
Suurlähettiläs Klaus Castren "Karjalan R atsujääkärirykm entti 
(ent. Suom en R akuunarykm entti N:o 2) Viipurissa vuosina 1918
2 2 ”

Taloust. m aisteri T auno  T iusanen "SEV-maiden taloudellinen 
m urros ja  Suom i”
Eversti Pentti Pyötsiä "U pseerikoulutusuudistus”
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Pamaus-seuran ja  sen hallinnassa olevien erillisten rahastojen varoista 
suoritetut apurahat, avustukset ja  m uut pääomatilejä rasittaen 

suoritetut menoerät w . 1981-1990

Vuosi 1981 
Pamaus-seura

Wiipuri-Yhdistys r.ydle kahden henkilön lomamatka 
Karjalan Liiton Lapinmajalle 

Viipurin Reipas r.ydle toiminnan tukemiseen
Pamauksen Liikesivistysrahasto

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston oppilaille 
apurahoina 

M artta ja  Eero Kaksosen Stipendirahasto 
Edellä sanottuun samaan tarkoitukseen

Vuosi 1982
Pamauksen Liikesivistysrahasto

Kouvolan Liiketalouden- ja Ulkomaankaupan Instituutin 
oppilaille apurahoina 

Artturi Heleniuksen Stipendirahasto
Edellä sanottuun samaan tarkoitukseen

Vuosi 1983
Pyöreän Tom in Rahasto

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin

Vuosi 1984 
Pamaus-seura

Lappeenrannassa toimivan Aliupseerikoulun oppilaalle 
tunnustuspalkintona 

Pamauksen Liikesivistysrahasto
Lappeenrannan Kauppaoppilaitoksen oppilaille 

apurahoina 
Artturi Heleniuksen Stipendirahasto 

Edellä sanottuun samaan tarkoitukseen 
Pyöreän T om in Rahasto

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Lappeenrannan Teknillisen Oppilaitoksen oppilaille 
apurahoina

1 850,- 
1 000,-

2 000,- 

2 000,-

2 000 , -  

2 000,-

5 000,-

2 000,-

10 500,-

4 500,-

5 000,- 

10 000,-
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Karjalan Kerhon Stipendirahasto
Edellä sanottuun samaan tarkoitukseen 

Viipurin Näyttämö Oy:n Rahasto
Lappeenrannan Kaupunginteatterin näyttelijöille 

opintoapurahoina

Vuosi 1985 
Pamaus-seura

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Juho Lallukan hautam uistom erkin siirtoon Viipurista 
Pyöreän Tom in Rahasto

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Juho Lallukan hautamuistomerkin siirtoon Viipurista 
ja  sen kunnostukseen 

Pamauksen Liikesivistysrahasto
Samoin viimeksi mainittuun tarkoitukseen 

Artturi Heleniuksen Stipendirahasto 
Samoin edellä sanottuun tarkoitukseen 

Viipurin Näyttämö Oy:n Rahasto
Karjalan Liiton piirissä tapahtuvan näyttämö- 

toiminnan tukemiseen 
Yrjö Kostermaalle Viipurin teatteritaidetta esittävän 

valokuvanäyttelyn pystyttämiseen

Vuosi 1986 
Pamaus-seura

VViipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Juho Lallukan hautam uistom erkin kunnostamiseen 
ja  pystyttämiseen Lappeenrantaan 

Pamauksen Liikesivistysrahasto
Samoin viimeksi m ainittuun tarkoitukseen 

Pyöreän Tom in Rahasto
Samoin edellä mainittuun tarkoitukseen 
Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun 

opettajakunnalle m atkustusapurahana 
Karjalan Kerhon Stipendirahasto

Viipurin Urheilijat r.ydle toim innan tukemiseen

3 000,- 

10 000 , -

15 000,- 
12 000,-

5 000,- 

12 000,-

14 500,- 

11 150,-

4 000,-

5 000,-

10 000,- 

27 500,-

15 000,- 

15 000,-

5 000,- 

5 000,-
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Viipurin Näyttämö Oy:n rahasto
Etelä-Karjalaisten Nuorisoseurojen liitolle 100-vuotis- 

historiansa kirjoittamiseen

Vuosi 1987 
Pamaus-seura

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Seuran 100-vuotismitalin suunnitteluun 
Pyöreän Tom in Rahasto

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Viipurin Näyttämö Oy:n rahasto
Viipurin Lauluveikot r.y:lle toimintansa tukemiseen 

kuoron 90-vuotispäivänä 
Etelä-Karjalaisten Nuorisoseurojen liitolle toimintansa 

tukemiseen
Lappeenrannan Kaupunginteatterin henkilökunnalle 

matka-apurahoiksi 
Pamaus-seuran omistaman Mikko Wilskan m uoto

kuvan restaurointiin

Vuosi 1988 
Pamaus-seura

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Viipurin Urheilijat r.y:lle toimintansa tukemiseen 
Viipurin Sudet r.ydle toimintansa tukemiseen 

Karjalan Kerho r.y:n Stipendirahasto
Viipurin ja  Karjalan Kannaksen Kulttuuripiirille 

toimintansa tukemiseen 
Martta ja  Eero Kaksosen Stipendirahasto

Samoin edellä viimeksi mainittuun tarkoitukseen 
Karjalan Historian Tutkimusrahasto

Viipurilaisen osakunnan 325-vuotiskirjan kustantamiseen

Vuosi 1989 
Pamaus-seura

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

Seuran 100-vuotismitalin suunnitteluun

5 000,-

10 000,- 
5 000,-

10 000,-

2 000,- 

5 000,- 

5 000,- 

2 273,-

10 000,- 
5 000,- 
5 000,-

1 000 , -  

4 000,- 

2 000,-

10 000,- 
10 000,-
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Viipurin ja  Karjalan Kannaksen kulttuuripiirin 
toiminnan tukemiseen

Vuosi 1990 
Pamaus-seura

Wiipuri-Museon Säätiölle Viipurin pienoismallin 
rakennuskustannuksiin 

VViipuri-Päivien jatkuvaisuuden tukemiseen 
Otto-Iivari MeurmanÖn 100-vuotisrahastoon

3 000,-

10 000,- 
8 000,- 

10 000,-
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Kertomus Teollisuuden- ja  Liikkeenhaijoittajain 
Seura Pamaus r.y:n toiminnasta vuonna 1990

Yleistä

Päättynyt vuosi oli Seuran 100. toimintavuosi. Jäsenistö on perinteisesti 
o ttanut runsaslukuisesti osaa kuukausikokouksiin sekä m uuhun toimin
taan.

Kokouksia Seuralla on toimintavuonna ollut seitsemän, ja  esitelmöitsi
jöinä niissä vieraillut elinkeinoelämän ja  muun yhteiskunnallisen toimin
nan erityistuntijoita. Toukokuussa suoritetun retkeilytapahtum an kohtee
na olivat Neste Oy:n tuotantolaitokset Sköldvikissä, Porvoon maalaiskun
nassa, jonka toimintaa yhtiön edustajat esittelivät.

Johtokunta

Seuran johtokunta on toimikauden kestäessä kokoontunut yhdeksän ker
taa. Kokouksissa on käsitelty sääntöjen johtokunnalle m äärääm iä asioita. 
Lähestyviin satavuotisjuhliin liittyvät moninaiset tehtävät sekä kokonais- 
sääntöuudistuksen valmistelu ovat myös olleet kokouksien asialistoilla.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Heikki Mälkki puheenjohtajana, Risto 
Piepponen varapuheenjohtajana, Pekka Pinomaa sihteerinä, Kauko Kova
sin taloudenhoitajana, Matti Kantola kerhomestarina (varajäsen), sekä mui
na jäseninä Matti Holopainen, Juhani Oikku, Matti Oikku, Erkki Puolakka 
ja  Ahti Vuorensola. Varajäseninä Matti Kantolan ohella ovat olleet Ossi 
Koski sekä Pekka Malinen.

Marraskuun 30. päivänä pidetyssä varsinaisessa kokouksessa valittiin 
eurovuorossa olleet Risto Piepponen ja Erkki Puolakka uudelleen toimi
kaudeksi 1991-1993. Uudelleenvalinnasta kieltäytyneen Ahti Vuorensolan 
sijaan toimikaudeksi 1991-1993 valittiin Matti Kantola. Kesken toimikau
tensa johtokuntatyöskentelystä luopuneen Kauko Kovasimen sijaan toimi- 
vuodeksi 1991 valittiin Pekka Malinen.

Varajäseneksi valittiin uudelleen Ossi Koski. Uusiksi varajäseniksi valit
tiin Nisse Hagman ja  Kaarle YViding.

181



Seuran jäsenistö

Seuran jäseniksi hyväksyttiin toimintavuoden aikana 31 uutta jäsentä. 
Vuoden 1990 päättyessä oli jäsenm äärä seuraava:

Kunniapuheenjohtaja 1
kunniajäsen 1
ainaisjäsenet 31
vuosijäsenet
O suurhelsinkiläiset 314
O muualla asuvat 88 402

yhteensä 435

Tässä yhteydessä saanee huom auttaa, että jäsenrekisterin ajan tasalla pitä
minen näinkin suuressa Seurassa on jo  melkoinen tehtävä. Jos arvon jäse
net voisivat heti ilmoittaa mahdolliset osoitteen-, arvonimen tms. m uutok
set vaikkapa Seuran vastahankittuun puhelimeen, jonka num ero tulee Hel
singin uuteen puhelinluetteloon, säästyisi kortistonhoitaja ylimääräiseltä 
vaivalta ja  Seura kuluilta.

Tuonen saalis

Kuoleman kautta ovat Seuran jäsenistöstä poistuneet ekonomi Aki Hyyry- 
nen, toimitusjohtaja Pentti Juvonen, toimitusjohtaja Pentti Kilpiä, toimitus
johtaja Eino Marttinen, toimistonhoitaja Tauno Rainila, filosofian maisteri 
Yrjö Salminen, osastopäällikkö Mauri Sorvali, liikennetarkastaja Erkki T ar
vonen, kapteeni evp. Pekka Toivola, ye-everstiluutnantti evp. Lauri Varti
ainen, konsultti Sergei Wildgrube ja  osastopäällikkö Pentti Väänänen.

Seura kunnioittaa poismenneiden jäsentensä muistoa ja  heidän Seuran 
hyväksi tekemäänsä työtä.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut ovat olleet samat kuin edellisenäkin vuonna, joiksi m arras
kuun kokous vahvisti ne myöskin vuodeksi 1991, eli suurhelsinkiläisiltä 20 
markkaa, muualla asuvilta 15 markkaa ja  ainaisjäseniltä 250 markkaa. Liit
tymismaksua ei ole peritty.

Kokousesitelmät

Tammikuun 19. pävänä Kemira Oy:n pääjohtaja, vuorineuvos Yrjö Pessi 
'Valtionyhtiöiden kansainvälistyminen”;
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helmikuun 16. päivänä Oy Airam Ab:n toimitusjohtaja, diplomi-insinöö
ri Pentti Korkka ”Mikä on MBO-kauppa”;

maaliskuun 16. päivänä kenraaliluutnantti evp. Paavo Junttila "Suomen 
talvisodan alkaminen ja  loppum inen”;

huhtikuun 20. päivänä Eestin kansankongressin jäsen, taloustieteiden 
lisensiaatti Tiit Made ”Eestin ajankohtainen tilanne”;

syyskuun 21. päivänä suurlähettiläs Klaus Castren "Karjalan Ratsujääkä- 
rirykmentti Viipurissa 1918-20”;

lokakuun 19. päivänä taloustieteiden maisteri Tauno Tiusanen ”SEV- 
maiden taloudellinen murros ja  Suomi”;

marraskuun 30. päivänä pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Pertti 
Pyötsiä "Upseerikoulutus uudistuu”.

Kokouspaikka

Kokouspaikkana on edelleen ollut Karjalatalo Helsingin Käpylässä. Seura 
saa kiittää Karjalatalon henkilökuntaa ystävällisestä ja  osaavasta palvelus
ta.

Taideteokset

Seuran omistamat taideteokset lukuun ottam atta Markku Korhosen m aa
lausta "Suomen perustuslaki” ja  Ulla Bäckmanin seuran kunniapuheenjoh
tajasta Pehr Sommarista maalaamaa muotokuvaa ovat säilytettävinä Etelä- 
Karjalan museossa Lappeenrannan linnoituksessa. Lappeenrannassa ole
vat taideteokset on vakuutettu yhteensä 800 108 markan arvosta palon, 
murron, ryöstön ja  vesivahingon varalta.

Talous

Kun Seuran tilinpäätöksessä arvopaperien kiijausarvoksi otetaan osakkei
den viimeisen avoinna olevan pörssipäivän ostonoteeraus ja  joukkovelka
kirjojen kohdalla niiden nimellisarvo, osoittaa arvopaperien kirjausarvo 
edelliseen vuoteen verrattuna huom attavaa laskua. Seuran kohdalla lasku 
on 619 670,60 markkaa ja  rahastojen osalta 1 322 239,60 markkaa. Tämän 
johdosta on Seuran ja rahastojen om a pääom a tilinpäätöksissä huom atta
vasti pienentynyt. Seuran ja  rahastojen arvopaperisalkkuja ei kuitenkaan 
ole tarkoitus myydä, vaan ainoastaan saada niistä tuloa joko osinkoina tai 
korkoina, ja  tuottohan niistä on tähän asti ollut varsin tyydyttävä, kuten 
viime vuodenkin tuloslaskelmista ilmenee.

Uusia sijoituksia osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin ei kuluneena vuote-
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na ole tehty, vaan liienneet varat on sijoitettu määräaikaistalletuksiin, jois
ta on saatu tyydyttävä korko. Tällaiseen sijoittamiseen on myöskin ollut 
syynä se, että Seuran 100-vuotispäivänä on ollut tarkoitus tehdä huom at
tavia apurahalahjoituksia, mitä silmällä pitäen on varauduttu tarvittavien 
varojen irrottam iseen apurahoja jaettaessa.

Joukkovelkakirjoista Seura on saanut toimintavuoden aikana lyhennyk
siä 32 500 markkaa ja  rahastot yhteensä 205 375 markkaa.

Tuloslaskelmat sekä Seuran että sen hallinnassa olevien rahastojen osal
ta osoittavat tyydyttävää ylijäämää: Seuran osalta 82 021,24 markkaa ja  
rahastojen osalta 290 609,46 markkaa.

Seuran kirjanpidossa on om an pääom an vähennykseksi kirjattu annetut 
avustukset sekä 100-vuotismitalin kustannuksista 65 000 markkaa. Lahjoi
tuksia on annettu Viipuri-Päivien viettoon 8 000 markkaa, Wiipuri-Museon 
Säätiölle 10 000 markkaa, Otto I M eurmanin 100-vuotisrahastoon 10 000

Teollisuuden-ja Liikkeenharjoittajain Seura PAMAUS r.y.m  johtokunta 1 OO-vuotisjuhlaku- 
vassa. Kuvassa vasemmalta eturivissä myyntijohtaja M atti Holopainen, kiinteistöneuvos E rk
ki Puolakka, varatuomari Risto Piepponen, seuran puheenjohtaja hovioikeuden presidentti 
Heikki Maikki, seuran kunniajäsen ekonomi Kauko Kovasin, ekonomi Ahti Vuorensola.

Ylärivissä teollisuusneuvos Pekka M alinen, myyntijohtaja M atti Kantola, asianajaja Pekka 
Pinomaa, ekonomi Ossi Koski, tekniikan tohtori Juhan i O ikku ja  johtaja M atti Oikku.
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markkaa, sekä Viipurin Taiteen Ystävät r.y:lle yhdistyksen 100-vuotispäi- 
vänä 5 000 markkaa. O m an pääom an vähennykseksi on siten kirjattu 
yhteensä 98 000 markkaa.

Rahastojen varoista ei kuluneena toimintavuotena ole jaettu  apurahoja, 
koska kuten edellä on todettu, juhlavuotena 1991 niistä on tarkoitus jakaa 
huomattavampia summia.

Vuodelle 1991 siirryttäessä on vielä huomattava, että Seuran ja  rahasto
jen osinkotulot tulevat pienenem ään yhtiöveron hyvitysjärjestelmän as
tuessa voimaan ja, että rahastojen korkotuotot alenevat jaettavien apura
hojen määrälle laskettavan korkotulon jäädessä pois.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 1990 Seuran ja  rahastojen varsinaisiksi
tilintarkastajiksi Antti Riikosen ja Pentti Väänäsen (k. 1990), sekä varatilin
tarkastajiksi Enver Samaletdinin ja  Heikki Olkinuoran.

Retkeilyt

Kuten jo  todettu, kevätretki tehtiin 11. päivänä toukokuuta Porvoon m aa
laiskuntaan, jossa tutustuttiin Neste Oy:n Sköldvikin tuotantolaitoksiin.

Johtokunnan puolesta:

Heikki Mälkki Pekka Pinomaa
puheenjohtaja sihteeri
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Seuran 1 OO-vuotisjuhlapäivän apurahat ja  Pamaus-palkinto

Seuran hoidettavina olevista rahastoista on varattu jaettaviksi apurahoja
eri oppilaitosten oppilaille seuraavasti:

Pamauksen Liikesivistysrahastosta
Lappeenrannan kauppaoppilaitokselle 40 000 mk
Lahden kauppaoppilaitokselle 40 000 mk
Kouvolan liiketalouden ja  ulkom aankaupan instituutille 40 000 mk

Artturi Heleniuksen stipendirahastosta
Im atran kauppaoppilaitokselle 40 000 mk

Artturi Heleniuksen ja  William Otsakorven stipendirahastoista
Kotkan kauppaoppilaitokselle 40 000 mk

Martta ja  Eero Kaksosen stipendirahastosta
Kotkan merenkulkuoppilaitokselle 25 000 mk

Puheenjohtaja Heikki M älkki luovutti Pamaus-palkinnon arkkitehti Juha Lankiselle.

186



Karjalan Kerhon stipendirahastosta 
Päällystöopistolle

Pamauksen Pyöreän Tornin rahastosta
L appeenrannan  teknilliselle oppilaitokselle 
Im atran  teknilliselle oppilaitokselle 
Kotkan teknilliselle oppilaitokselle 
Lahden teknilliselle oppilaitokselle

Lisäksi tullaan seuraavista rahastoista jakam aan

Viipurin Näyttämö Oy:n stipendirahastosta
apurahoja taiteellisen toim innan, etupäässä karjalaisen 
näy ttäm öta iteen  tukem iseen

Karjalan Historian tutkimusrahastosta
”PAMAUS-PALKINTONA” uhrautuvasta, taitavasta ja  
tuloksellisesta tutkijantyöstä, jonka perusteella on voitu 
luoda havainnollinen kokonaiskuva suom alaisesta ja  
karjalaisesta Viipurista vuonna 1939, Viipurin pienois
m allin toteuttajalle rakennusarkkitehti Juha Lankiselle

25 000 m k

40 000 mk 
40 000 m k 
40 000 m k 
40 000 m k

70 000 m k

20 000 m k

A purahojen ja  palkinnon yhteism äärä 500 000 m k
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Teollisuuden-ja liikkeenharjoittajain seuran 
Pamaus ry:n säännöt

I Yleisiä määräyksiä

1 § Nimi ja  kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teollisuuden- ja  liikkeenharjoittajain Seura Pamaus 
ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä Seura.
Seura on perustettu Viipurissa 13.1.1891.
Seuran nykyinen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja  toim intam uodot
Seuran tarkoituksena on yhteenliittää karjalaisen teollisuuden ja  liike-elä
m än edistämistä ja  yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä, elvyttää 
ja  kehittää karjalaista kauppaa, teollisuutta ja  m uuta liike-elämää sekä 
tukea karjalaista kulttuuritoimintaa.
Tarkoitustaan Seura toteuttaa järjestämällä esitelmä-ja keskustelutilaisuuk
sia, kokouksia, retkeilyjä tai muita toiminnallisia tapahtum ia sekä tukemal
la taloudellisesti Seuran tarkoitusperiä edistäviä toimintoja, m uun muassa 
opiskelua, työskentelyä, tutkimusta tai julkaisutoimintaa. Seura voi myös 
ylläpitää kerhoravintolaa.

3 § Toiminta- ja  tilikausi
Seuran toiminta- ja  tilikautena on kalenterivuosi.

II Jäsenet

4 § Jäseneksi liittyminen
Seuran jäseneksi voi pyynnöstään päästä jokainen Seuran tarkoituksen ja 
toimintamuodot hyväksyvä miespuolinen Suomen kansalainen, jo ta kaksi 
Seuran jäsentä suosittelee johtokunnalle ja  jonka johtokunta hyväksyy jäse
neksi.

5 § Jäsenen maksuvelvollisuus
Seuranjäseneksi liittyvän tulee suorittaa Seuralle liittymismaksu, jos sellai
nen on päätetty liittymisvuotena periä.
Jäsen suorittaa Seuralle valintansa m ukaan joko vuotuisen jäsenm aksun tai 
kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.
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Jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt vuotuisen jäsen
maksunsa maksamatta, voi johtokunta katsoa eronneeksi Seurasta.

6 § Arvonimet
Seura voi antaa jäsenelleen tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta toimin
nasta Seuran tarkoitusperien hyväksi kunniajäsenen tai kunniapuheenjoh
tajan arvon. Sellaisen arvonimen saanut on vapaa vuotuisen jäsenmaksun 
suorittamisesta.

III Kokoukset

7 § Eri kokouslajit
Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja  syysko
kous, Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja  syyskokous marraskuussa. 
Tarvittavat ylimääräiset kokoukset ja  kuukausikokoukset sekä Seuran toi
mintaan kuuluvat m uut tapahtum at pidetään Seuran tai johtokunnan päät
täminä ajankohtina.

8 § Kokouskutsut
Seuran varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille 
johtokunnan määräämässä sanomalehdessä tai heimolehdessä viimeistään 
14 päivää ennen kokousta tai lähettämällä heille siitä yhtä aikaisin postitse 
kirjallinen ilmoitus.
Ylimääräiseen kokoukseen ja  kuukausikokoukseen jäsenet kutsutaan heille 
viimeistään kymm enen päivää ennen kokousta postitse lähetettävillä kir
jallisilla ilmoituksilla.
Kokouskutsu lähetetään jäsenelle siihen osoitteeseen, jonka hän on tiedon
antojen lähettämistä varten johtokunnalle ilmoittanut.

9 § Kevätkokous
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-  esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,
-  esitetään Seuran tilit edelliseltä tilikaudelta ja  tilintarkastajien niiden 

johdosta antam a lausunto,
-  esitetään Seuran hallinnassa olevien rahastojen tilit edelliseltä tilikaudel

ta ja  tilintarkastajien niiden johdosta antam a lausunto,
-  päätetään Seuran ja  sen rahastojen tilinpäätösten vahvistamisesta sekä 

tilivelvollisten vastuuvapaudesta, ja
-  käsitellään m uut johtokunnan esittämät asiat.
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10 § Syyskokous
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-  valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sen erovuorossa olevien jäsen

ten tai kesken toimikautensa tehtävästään luopuneiden jäsenten si
jaan,

-  valitaan johtokunnan varajäsenet,
-  valitaan jäsenet tarvittaviin toimikuntiin,
-  päätetään tilintarkastajien palkkion määrästä,
-  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja  heille kaksi varamiestä tarkastamaan 

seuraavan tilikauden tilejä,
-  m äärätään seuraavan toim intakauden aikana perittävien liittymismak

sun, vuotuisen jäsenm aksun ja  ainaisjäsenmaksun suuruus sekä maksu
jen  kantoaika,

-  päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja  talous
arviosta sekä Seuran ja  sen rahastojen varoista avustuksina, stipendeinä 
ja  palkintoina jaettavien varojen määrästä, sekä

- käsitellään m uut johtokunnan esittämät asiat.

11 § Jäsenen aloiteoikeuden käyttäminen
Jäsenen, joka haluaa saattaa tietyn asian Seuran varsinaisen kokouksen 
käsiteltäväksi, tulee tehdä sitä koskeva esityksensä kirjallisesti johtokunnal
le, kevätkokousta varten sitä edeltävän helmikuun ja syyskokousta varten 
sitä edeltävän lokakuun aikana.
Esityksestä tulee johtokunnan antaa lausuntonsa kokousta varten ja  siitä 
on mainittava kokouskutsussa, jos asian laatu sitä edellyttää.

IV Johtokunta ja  toimihenkilöt 

12 § Johtokunta
Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja 
kolme varajäsentä. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kolmivuotinen ja 
varajäsen vuosi. Johtokunta valitsee varsinaisista jäsenistään vuodeksi ker
rallaan puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan.
Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Kesken toimikau
tensa tehtävät luopuneen sijaan valitaan uusi jäsen toimikauden loppuajak
si.
Johtokunnan kokouksessa on varajäsenellä puhevalta, m utta äänivalta 
hänellä on vain mikäli johtokunta ei m uuten ole täysilukuinen.
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13 § Johtokunnan päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on saapuvilla vähin
tään kuusi jäsentä ja  heistä ainakin viisi on varsinaisia jäseniä.

14 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tulee johtaa Seuran toimintaa sääntöjen ja  kokousten päätös
ten mukaisesti. Sen tulee muun muassa hoitaa Seuran ja  sen rahastojen 
taloutta ja  omaisuutta, kutsua koolle Seuran kokoukset ja  valmistella niissä 
käsiteltävät asiat, päättää käytettävissään olevan m äärärahan puitteissa 
avustusten, stipendien ja  palkintojen jakamisesta sekä valita Seuran toimi
henkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja  palkkionsa sekä valvoa heidän 
toimintaansa.

15 § Toimihenkilöt ja  heidän tehtävänsä
Hallintotehtävien hoitamista varten Seuralle valitaan sen jäsenistä vuodek
si kerrallaan sihteeri, taloudenhoitaja ja  kerhomestari. Erityistehtäviä var
ten voidaan tarvittaessa valita muitakin toimihenkilöitä tai asettaa työryh
miä.
Ellei johtokunta ole toisin m äärännyt, on
-  sihteerin tehtävänä laatia tarvittavat kokouspöytäkirjat, pitää jäsenluet

teloa, valmistaa ehdotus toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihtoja 
arkisto sekä huolehtia tarvittavien ilmoitusten laatimisesta ja  julkaisemi
sesta tai lähettämisestä,

-  taloudenhoitajan tehtävänä hoitaa Seuran ja  sen rahastojen varoja, pitää 
huolta tulojen kantamisesta ja  maksujen suorittamisesta, hoitaa kirjanpi
to, tehdä johtokunnalle esitykset varojen sijoittamisesta, valmistaa ehdo
tukset talousarvioksi ja  tilinpäätöksiksi ynnä antaa johtokunnalle tar
peelliset tiedot Seuran ja  sen rahastojen tilasta, sekä

-  kerhomestarin tehtävänä huolehtia Seuran eri tapahtum ien ja johtokun
nan kokousten järjestelyistä.

V Rahastot

16 § Rahastosääntö
Seuran hallinnassa olevien rahastojen varoja hoidetaan ja  käytetään niille 
erikseen vahvistettavan rahastosäännön mukaisesti erillään Seuran varois
ta.

191



Rahastosääntö vahvistetaan ja  sitä m uutetaan Seuran kokouksen päätöksin 
noudattaen samaa m enettelyä kuin Seuran sääntöjä muutettaessa. 
Rahastosääntö ei saa olla ristiriidassa lain tai Seuran sääntöjen kanssa.

17 § Varojen sijoittaminen
Rahastojen varat sijoitetaan tuloa tuottavasti ja  turvaavasti sekä siten, että 
kunkin rahaston osuus rahastojen yhteisistä sijoituksista ja  tuotoista on 
kirjanpidollisesti määriteltävissä.

VI Erityisiä määräyksiä

18 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja, jom pikum pi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

19 § Sääntöjen m uuttam inen ja  Seuran purkam inen
Päätös näiden sääntöjen m uuttam isesta tai Seuran purkamisesta on tehtä
vä kahdessa kokouksessa, joilla tulee olla ainakin kuukauden väliaika ja 
joista ainakin toinen on Seuran varsinainen kokous. Päätöksen pätevyyden 
edellytyksenä on lisäksi, ellei laissa ole toisin säädetty, että sen kannalla on 
ollut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos tehdään päätös Seuran purkamisesta, sen jäljellä olevat varat luovute
taan Viipurin Taloudelliselle Korkeakouluseuralle tai, jos sitä ei silloin ole, 
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle Seuran tarkoitusperiä edistäväksi 
rahastoksi. Seuran hallinnassa olleiden rahastojen varat luovutetaan sa
malle yhteisölle hoidettavaksi ja  käytettäviksi rahastosäännön mukaises
ti.
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