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Wiipuri-museo ja Viipurin pienoismalli 

Wiipuri-museon Säätiön perustaminen 

Talvisodan rauhanteon ja toistamiseen kesän 1944 tapahtumien jälkeen sulkeutui Vii-
puri asukkaistaan tyhjänä aavekaupunkina rautaesiripun taakse. Rajan tällä puolen jat-
koivat monet Viipurissa perustetut yhteisöt toimintaansa uusissa oloissa. Muutoin muis-
telivat viipurilaiset menetettyä kotikaupunkiaan lähinnä perhe- ja ystäväpiireissä. Ai-
kaa ehti kulua 1960-luvun loppupuolelle saakka kunnes usealla eri taholla heräsi kiin-
nostusta koota laajemmalti yhteen entisiä viipurilaisia sekä ryhtyä tallentamaan Viipu-
rin muistoja. Näissä merkeissä perustettiin 1970-luvun alussa useita toimeliaita viipu-
rilaisyhteisöjä. Tähän joukkoon lukeutuu myös Wiipuri-museon Säätiö. 

Wiipuri-museon Säätiö - Stiftelsen för Wiborg museetin perustamista edeltäneet ta-
pahtumat ajoittuvat vuoteeu 1970. Näiden valmistelutöiden tuloksena päivättiin Hel-
singissä 25.2.1971 säädekirja, jonka allekirjoittajina olivat professori Otto-1. Meurman, 
kaupunginjohtajaArno Tuuma, laulunopettaja Hellin Sivori, dipl.insinööriLennartBro-
man, varatuomari Onni M. Turtiainen, hovioikeudenneuvos Erkki Hämäläinen sekä in-
sinööri Tauno Siltanen. Vielä saman vuoden aikana oikeusministeriö vahvisti säännöt 
ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin. 

Säätiön tarkoitukseksi tuli Wiipuri-museon perustaminen, ylläpitäminen ja kehittä-
minen sekä Viipurin ja sen vaikutusalueen historian tutkiminen ja tutkimuksen edistä-
minen. Säätiön hallinnosta tuli vastaamaan edustajisto ja hallitus. Aluksi kuului edus-
tajistoon vain henkilöjäseniäja vuodesta 1976 lähtien pääosa jäsenistä on ollut viipuri-
lais- ja karjalaisyhteisöjen nimeämiä henkilöitä. 

Wiipuri-museo 

Säätiön alkuvuosien toimintaa sävytti esinekeräyksen käynnistäminen perustettavaa 
Wiipuri-museota varten. Tehtävään kehitettiin laaja keräyssuunnitelma eri toimikunti-
neen. Monitahoisen tiedoitustoiminnan tavoitteena ollut vetoomus julkaistiin keväällä 
1976. Se oli osoitettu kaikille karjalaisille yksityishenkilöille ja yhteisöille Wiipuri-mu-
seon museoaineiston keräyksen toteuttamiseksi. Vetoomuksen allekirjoittajina olivat 
Wiipuri-museon Säätiö, Karjalan Liitto, Viipurilaisjärjestöjen Edustajisto sekä Ke-
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Siikaniemen linnoitusta pienoismallin länsireunalla. Etualalla sisempi Haminanportti, vasem-
malla kävelytiet johtavat Hiekanportille. Oikeassa yläreunassa Tervaniemen harjannetta. Siika-
niemen torilta johtaa Linnansilta linnaa sivuten kaupunginniemen puolelle. 

Vasemmalla Viipurin linna saarellaan. Etualalla Linnansiltaa,jonka kääntöosa on avattuna Sai-
maan kanavan liikenteelle. Sillan päässä Torkkeli Knuutinpojan tori ja vanhankaupungin ra-
kennuskantaa. 
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räysvalruu kunta johon yl i vii ikymmentä vtipurilai -karjalaista vaikuttajaa oli anta-
nut nimensä. Tässä yllteyde sä oli keräy juli tettu viralli e ti alkaneeksi vaikka e i-
nei töä oli karttunut jo valmistelu vaiheissakin. Sitä aatiin yksityi henkilöiltä ja yh-
teisöiltä sekä te tamenttilahjoitu.ksina. 

Toisena tehtävänä äätiön alkuvuosina oli museokysymyk en ratkai eminen. Aluksi 
lahjoituksia koottiin Helsinkiin väJiaikaistiloihin, mutta samanaikaisesti tiedusteltiin eri 
tahoilta peru tettavan mu eon lopullista ijoituspaiklcaa. euvottelut johtivat viimein 
onni tuneeseen tulokseen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Kaupungin omistama ta 
Etelä-Karjalan mu eosta, jonka tehtävänä on vaalia myö luovurerun Etelä-Karjalan pe-
rintöä, saatiin tilaa esineistölle. Vuonna 1977 allekirjoitettiin kaupungin ja säätiön vä-
liUä opimu Wiipuri-museo-osaston peru tarnisesta Etelä-Karjalan mu eoon. Seuraa-
van vuoden aikana iirrettiin löputkin säätiön omistamat esineet Lappeenrantaan jos-
sa mu eo huolehtii niiden vara toinni ta, luetteloinnista, kon ervoinni taja näytteille 
asettamisesta. 

Ensimmäi en kerran saatiin museossa nähtäville viipurilai e inei töä vuonna 1979. 
Näin oli äätiö Lappeenrannan kaupungin myötävaikutuksella ,päässyt tavoitteeseensa, 
Wiipuri-mu eon peru tarni een ja keräyk en jatkuvuuteen. Uraa uurtavan työn olivat 
säätiössä telineet kymmenet innokkaat viipurilais-karjalai et eri aloilla toimineet henki-
löt, joiden nimet o at kirjautuneet säätiön asiakirjoihin. Täs ä yhteydessä todettakoon 
vain hallituksen puheenjohtajina peräkkäin vuosien J 972-80aikana toimineet varatuomarit 
On:ni M. Turtiainen Olli Rikkonen ja Martti Pekkonen sekä ylijohtaja Jussi Linnamo. 
Edustajiston puheenjohtajana toimi alu ta lähtien hovioikeudenneuvos Erkki Hämäläi-
nen. Hän jatkoi tehtävä sään kahden vuo ikymmenen ajan nun, että seuraavak i edus-
tajiston puheenjohtajak i valittiin kenraaliluutnantti Paavo Junttila vuoden 1992 alu ta. 

Etelä-Karjalan museon Viipuri-kokoelmat ovat jatkuvasti karttuneet. Niihin kuuluu 
vuodesta 1986 lähtien myös Tyrgilsmuseetin esineistö. Kaikkiaan on kokoelmiin vuo-
den 1997 loppuun mennessä saatu 1631 lahjoitusta. Näistä viimeisin on arvokas taide-
kokoelma testamenttilahjoituksena. Kun u eisiin saantoihin sisältyy lukuisia erillisiä 
e ineitä on Viipuri-kokoelmien yksittäi ten esineiden kokonaismäärä laskettavissa mo-
nissa tuhansissa. Esinei töä on jatkuva ti ollut näytteillä ntln, että vuosittain ovat kat-
selijat aaneet nähtäväkseen jotain uutta tästä mittavasta kokoelma ta. 

Viipurin pienoismallin toteuttamisvaiheet 
Samanaikai e Ii kun viipurilai e ineistöä oli aaru näytteille Etelä-Karjalan mu eo -

a, oli äätiö säjo viriämäs ä toinen tehtävä Viipurin pienoi mallihanke. Idean oli ää-
tiön edustaji ton kokouksi a vuonna 1979 tuonutjulki Karjalai en Kulttuurin Edi tä-
rni äätiötä edu tanut metsänhoitaja Aarno Piltz. Hänen uuri kiinno tuk en a Karja-
lan karttoihin oli johtanut ajatukseen esineistöä yhtenäi emmän kokonaiskuvan anta-
misek i Viipuri ta. Tä tä vuoro taan oli syntynyt oivallus kolmiulotteisesta e itysta-
vasta. Asia jäi äätiö ä i.tämään ja vuotta myöhemmin edustaji to yyskokouk essaan 
päätti antaa tehtävän uudelle hallitukselle. Sen tuli vuoden l 981 aikana selvittää mah-
dollisuudet pienoismaUin teettämisek i. Hallituk en puheenjohtajana aloitti rehtori Mat-
ti E. Kohvakka ja hallituk en nimeämän nelibenki en pienoi mallitoimikunuan pu-
heenjohtajak i tuli profes ori Erkki Jäämeri ·ekäjäseniksi kenraaliluutnantti Unto Ma-
tikainen metsänhoitaja Aarno Piltzja arkkitehti Riitta Thuneberg. Säätiön aatua kak-
· j pienoi mallin tutkimi eenkannu tavaarahalahjoitustahyväk yi edu taj.istomyö pie-
noi mallirahaston säännöt. Samalla ilJe esitetti_in en immäisiä alu. tavia piiru tuksia. 
Tehtävä aattoi alkaa. 

178 



Vanhakaupunki, jota vasemmassa reunassa rajaa torisarja: etualalla Kauppatori, keskimmäise-
nä Paraatikenttäja päätteenä Raatihuoneentori. 

Torkkelinpuisto koko pituudeltaan, alkaen yläreunassa Pyöreäntornin kohdalta ja päätyen oi-
keassa reunassa kaupunginkirjastoon. Puiston taustalla Torkkelinkatua sekä Salakkalahtea ja 
Repolaa. Etualalla puiston suuntaisena Linnankatua, jonka varrella tuomiokirkko ja postitalo 
sekä vastapäätä lääninhallituksen rakennukset ja etualalla asuintalo. 
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Pienoi mallin toteuttamisek i oli kolme käytännön edellytystä. Ensi ijaisesti oli laa-
dittava piinl tuk et kartoi ta ja rakennuksista mallin mittakaavaan, mikä puolestaan 
edellytti laajaa selvity työtä ja tietojen hankkimi ta yk ityi kohti.a myöten. Toi eksi oU 
löydettävä mallin rakentaja, joka laadittujen piiru tu ten pohjalta uorittai i varsinai-
sen rakentarnistyön. Kolmantena edellytyksenä oli rahoituksen hankkiminen niin että 
äätiö aattai i tilata edellämainitut työt. Säätiön halliruk en tehtäväksi tuU näin ollen 

avustusten ja apurahojen l1akeminen eri rahoilta ekä tiedottaminen pieaoismallihank-
kee ta niin että muutkin yhteisöt ja yksityishenkilöt aattoivar kartuttaa pienoismalli-
raha toa. Malli päätettifo toteuttaa osina ja asettaa nähtäville osa toisensa jälkeen jot-
ta lahjoittajat voi ivat vakuuttaurua mallin toteutumi e ta. 

Jo pienoismallin valmi telmyöhön oli toimikunta kutsunut mukaan viipurilai syntyi-
sen Juha Lankisen innokkaan Viipurin asioiden harra rajaii., joka valmisteli sijainti-
karttaa perimilleen tuhansille VUpurin valokuville. Häneltä säätiö myös tila i vuonna 
1982 pienoi mallin en immä:i en vaiheen piiru tukset. Nekäsittivätkokonaiskartat maas-
tokartat korkeuskäyrineen, korttelien asemapiirrok et ja rakennu ten katujulk:isivujen 
piirustukset väritietoineen. Näissä alkuvaiheis a oli toimikunnan asiantuntijana muka-
na myö profe ori Otto-!. Meurman. 

Pienoismallin rakentamisesta äätiö piti tarjou lålpailun. Ehdokkaiden tuli tarjouk-
sensa li äksj rakentaa näytteek i myö yksi maJlikortteli. Tehtäväk i oli valittu se Lin-
nankadun ja Vahtitorninkadun välinen kortteli, jossa kohoaa kellotorni. Kuuden tar-
j uk en tehneen toimi ton jouko ta valiniin mallin rakentajaksi Mallituote Lasse An-
der on Lahdesta. Tämä tapahtui vuonna 1984, jolloin myö Lappeenrannan kaupunki 
ja säätiö olmivat opimuk en pienoi mallinkin ijoittami e ta Etelä-Karjalan mu e-
oon. 

Viipurin pienoi mallin ensimmäisen vaiheen valmistuttua asetettiin e näytteille Ete-
lä-Karjalan mu eo a järjestety ä juhlatilai uudes a 12.6.1985. Malli ulottui tuolloin 
linnasta Karjalankatuun. Jo seuraavan vuoden heinäkuussa valmistui mallialuetta koko 
Tork:kelinpuiston pituudelta ja Vaasankatua pitlån Eteläsatamaan. Vain tähän saakka 
ai vielä viimeisillä voimillaankin pienoismalli toimikuntaa johtanut Aarno Piltz nähdä 

idean a toteutuvan. Työ jatkui ja euraavana oli vuoros a Repolan kaupunginosa, jon-
ka havainnollisimpia kohteita ovat rautatiea ema ja Punai enlähteentori. Välillä siir-
ryttiin rakentamaan linnan vastakkai ta puolta niin, että Siikaniemen kaupungino a oli 
valmiina vuonna 1989. Vielä seura ivat Pant arlahti , Patteri mäki ja Kaleva kunnes i on 
vitriinin käsittävä maJUpohja täyttyi alkuvuode ta 1994. Pienoi mallin vaiheissa vie-
tettiin jälleen merkkipäivää. Kolmetoi ta vuotta säätiön haJlitu ta ja pienoismaUin ra-
kentami ta johtanutta ja nyt tehtävästä luopunutta Matti E. Kohvakkaa kiitettiin koti-
seutuneuvoksen arvonimellä. Pienoismallin alkuperäisestä tavoitteesta oli vielä toteu-
tumatta pohjoisin osa kun Riitta Thuneberg siirtyi halJituksen jäsenestä puheenjohta-
jan tehtäviin. Tämä puuttunut PapuJan alue saatiin nähtäville eriUi e sä vitriinissä ke-
sällä 1996. Näin oli saavutettu viisitoista vuotta aikaisemmin asetettu rohkea tavoite. 
Lappeenrannassa voitiin 14.8.J 996 viettää Viipurin pienoismallin valmistumisjuhlaa 
run aan kutsuvierasjoukon läsnäollessa. 

PienoismalJin onni tumi e a on olennai ta että Juha Lankinen vastasi mallin pii-
rustuksista alkuvaihei ta valmi tumi een saakka. Äärimmäisen monipuolisen elvity -
työn ä tuloksena hän kiteytti tietonsa lähe tuhanteen piirustuk een ja Ii äksi hän antoi 
neuvoja mallia rakennettae a ekä osallistui mallin näytteillepanoon. Myö pienoi -
mallin rakentajana aattoi koko ajan toimia ama mallitoimisto jo kia sen nimi työn 
kuJue a vaihtui Lahti-MalJi k.-y:k i. äin äilyi myö uurra ammattitaitoa vaatinut te-
kotapa yhtenäisenä mallin valmistumiseen saakka. 
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Viipurin keskustaa Torkkelinkadun ja Karjalankadun risteyksen kohdalla. Vasemmassa reunas-
sa Keskus kansakoulun rakennukset ja Karjalankadun toisella puolella puistossa Espilä, soitto-
lava ja leikkikenttä. 

Repolan kaupunginosaa. Vasemmalla johtaa Karjalankatu rautatieasemalle yläreunassa kes-
kellä. Oikeassa yläkulmassa johtaa ratapihan ylittävä silta Papulan kaupunginosaan. Keskellä 
etualalla Punaisenlähteentori, jonka kulmalta lähtee oikealle Kannaksenkatu. 
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Pienoismallin ajankohta 

Viipurin pienoismallissa on ainutlaatuista ajankohdan tarkkuus. Mallin kuvaama ti-
lanne on ajoitettu tiettyyn päivään, jopa kellon aikaankin. Sodan varjon jo uhatessa suo-
ritettiin Viipurin yllä ilmakuvauksia 2.9.1939 aamupäivällä puoli yhdentoista aikaan. 

äin on malliin voitu taltioida tuonhetkinen kaupunkielämän tilanne. Siinä näkyy tori-
kauppaa, ihmisiä kaduj)la ja kentillä, autoja Liikenteessä, raitiovaunuja linjoillaan, ju-
nat ratapihalla ja asemalla sekä satamissa juuri ne laivat, jotka siellä silloin olivat. Ra-
kentamista kaupungissa kuvaavat useat eri työvaiheissa nousevat uudisrakennukset, ava-
tut työmaat ja käynnissä olevat katutyöt. Sanotun päivän tilannetta vastaaviksi on sel-
vitetty myö rakennu ten julki ivut ja värit sekä lukuisat yksityiskohdat kuten lyhty-
pylväät, katupääJlysteetja maino kyltit. 

Mallia tarka ta ajankohdasta on havainnollisuuden vuok i poikettu kolmes a yhtey-
des ä. Linnan almen kohdalla on haluttu kertoa, että sen kautta kulkee Saimaan kanavan 
liikenne. Siksi on sillan kääntöosa avattuna vesiliikenteelle vaikka näin tapahtui tarvitta-
essa vain tasatunnein. Toiseksi on malliin lisätty muutama ylimääräinen raitiovaunu sel-
ventämään eri linjojen kulkua. Näkyvimpänä poikkeuksena on eräisiin lippusalkoihin li-
sätty Suomen liput, vaikka sanottu päivä ei ollutkaan liputuspäivä. Tällä lisäyksellä on 
haluttu vieraammillekin kat elijoille viestittää, että malli kuvaa Suomen Viipuria. 

Pienoismallin laajuus 

Pienoismallin rakentaminen aloitettiin luonnollisesti linnasta ja vanhastakaupungis-
ta. Myönteisen alun jälkeen rohjettiin asettaa tulevalle mallille myös lopulliset tavoit-
teet. Mallialueeksi määriteltiin koko keskikaupunki, jolla on myös maisemalliset ra-
jan a Jänne tä, idästä ja poh joi e ta johtavien pääteiden uunnassa. äin pienoi malli 
käsittää en Viipurin, jonka kaikki kaupunkilai et ybteise å tun ivat laaja ta kaupun-
gistaan ja joka myös vieraille avautui olennai impana Viipurina. Tältä kesku ta-alu-
eelta pienoismallin katselija löytää historiallista syvyyttä liittyneenä vilkkaan monitoi-
mikaupungin elämänmenoon. 

Mallin eteläsivu Viipurinlahdesta, synnylle olennrusesta vesiväy-
lä tä. Kaupunginnierneo rantoja myötäilee pitkä satamatoimintojen ketju Salakkalah-
desta Eteläsataman uusimpiin teollisuus- ja varastorakennuksiin saakka. Mallin länti-
seksi reunaksi kaartuu linnan vastakkaisella puolella Siikaniemen linnoitus. Tämä mo-
nisakarainen linnoitu vyöhyke periytyy ajalta jolloin kaupunkia piti puolu tettaman 
länttä va taan . Varuskuntakaupungista kertovat Siikaniementorin tienoon vaaleat kivi-
rakennukset sekä Tervaniemen kasarmit. Uudempaa kautta edustaa Tervaniemen ui-
maranta sekä harjanteella maakunta-arkisto ja korkeimmalla kohdalla Suomen itsenäi-
syyden leijonapatsas. 

Kaupunginniemen kärjessä Unnansalmen ranna ta nousee vanhakaupunki,jonka ra-
kennu kanta edu taa vuosisatojen kerrostumaa. Rannan tasoa korkeammalla kiertää en-
tisten kaupunginmuurien paikkeilla Pohjoisvallija Etelävalli. Päätteenä on Pantsarlah-
den bastioni, joka runsaat kolme vuosisataa myöhemmin on saanut laelleen uudenai-
kai en taidemuseon. Muuta kaupunkirakennetta korkeammalle nousevat mJö van-
himman kaupunkikirkon kellotorni sekä Raatitorni mui tona keskiaikaisesta kaupun-
ginmuuri ta. Pyöreätorni , entinen tykkitorni vartioi vilka ta to.rielärnää ympärillään. 
l(jvestä rakennettu vanhakaupunki on ainutkertainen puukaupunkieo joukos-
sa. Kortteleiden sisäosissa heijastuvat keskiaikaiset tonttijaot kun taas tiiviit viivasuorat 
katunäkymät ovat seuraavien vuosisatojen kertomaa. 
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Punaisenlähteentori ympäristöineen. Torikauppiaiden myyntipaikat katoksineen ja muu torielä-
mä vastaa tilannetta 2.9.1939 kello 10.30. Taustalla rautatieasema, jolta yhteys torille Repo-
lankatua ja Punaisenlähteenkatua pitkin. 

Rautatieasema Papulan puolelta katsottuna: etualalla odotus- ja ravintolasalit ympärillään ka-
tettua laiturialuetta, Asematorin puolella päähalli toimistoineen. Asematorilta suuntautuu kol-
me pääkatua: Karjalankatu keskellä, Repolankatu Kolmikulmapuistikon sivuitse vasemmalle ja 
Rautatienkatu etualalla vasemmalle. 
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Viipurin vapauduttua muureistaan 1860-luvulla oli kaupunkialue kasvanut monin-
kertaiseksi. Kauppatori ja Torkkelinpuisto yhdistävät vanhan rakenteen uudempiin kau-
punginosiin. Puiston Salakkalahden puoleinen alue rautatieaseman tienoille on pää-
asiallisesti liike-elämän keskittymää. Sitä ulottuu myös Punaisenlähteentorin ympäris-
töön sekä Kannaksenkadun suunnassa Kalevan kaupunginosaan. Torkkelinpuiston toi-
sella puolella kulkee Linnankatu yhtäjaksoisena Linnoituksen ja Pantsarlahden kau-
punginosien kautta Patterimäen reunalle. Tämän kadun keskivaiheille ja lähituntumaan 
on ryhrnittyneenä monia kirkkojen, hallinnon, kulttuurilaitosten ja koulujen rakennuk-
sia. Kaikkiaan löytyy pienoismallin eri kaupunginosissa parikymmentä koulua ja seit-
semän kirkkoa. 

Pienoismallin itäisen reunan muodostaa Patterimäen harjanne, jolle kaupunginmuu-
rien purkamisen jälkeen oli rakennettu korvaava linnoitusketju. Vain osan ollessa enää 
varuskunnan aluetta on harjanteen pohjoispäähän nousseet kaupunginsairaalan uudet 
rakennukset. Harjanteen eteläistä päätä Koivistonkadun varrella ollaan kehittämässä 
laajaksi urheilualueeksi, jonka suorituspaikoista on valmiina Keskuskenttä katsomoi-
neen sekä muutamia harjoituskenttiä. Havinvallien puolella näkyy ulkojuhlien paikka, 
Havin kesäteatteri, taidokkaasti sijoitettuna vanhan linnoituksen sisälle. 

Kun rautatie Viipurin kautta Pietariin vuonna 1870 oli valmistunut ja ratapiha laa-
jentunut, oli Papulan kaupunginosa erottunut muusta keskustasta vain yhden sillan kaut-
ta kuljettavaksi. Erilleen on Papulajoutunut myös Etelä-Karjalan museossa, jossa näyt-
telysalin kantavat rakenteet eivät ole sallineet sen liittämistä muuhun keskustaan. Tä-
män vuoksi on Papulan alue erillisessä vitriinissä ison vitriinin läheisyydessä. Molem-
missa näkyy ratapiha-aluetta niin, että ne on kohdennettavissa rautatiesillan avulla. Pa-
pulankadun varrella sijaitsee yksi maan suurimman varuskuntakaupungin kasarmeista, 
Karjalan Kaartin kasarmit. Papulanlahden vastakkaisella puolella kohoaa Papulanvuori, 
aikanaan myös kaupungin puolustusjärjestelmään lukeutuneena. Malliin on otettu laa-
jasta puistosta vain se osa, josta löytyvät näkö torni, vesisäiliö, kahvilapaviljonki ja Hu-
vikallion juhlapaikan reunaa. Puisto muodostaa pienoismallin pohjoisreunan, joka ran-
ta vyöhykkeen ja Imatran maantien suunnassa ulottuu Huusniemen puistoon saakka. 
Mallissa näkyvä matkustajalaiva on juuri lähestymässä kapeata Huusniemen salmea, 
jonka kautta ohjautuu vesitie Suomenvedenpohjaan ja Saimaan kanavalle. 

Edellä pääpiirteisesti kuvattu mallialue käsittää yhdeksän keskeisintä kaupunginosaa. 
Mallin reunoilla näkyy osia myös viereisistä kaupunginosista viitteeksi siitä, että kau-
punkirakenne jatkuu mallialueen ulkopuolellakin. Malli on rakennettu mittakaavaan 
1:500, jolloin yksi senttimetri mallissa vastaa todellisuudessa viittä metriä. Mallin pi-
tuus Siikaniemestä Patterimäkeen on 6,7 metriä ja kaksi vitriiniä sisältää yhteensä 24 
neliömetriä katseltavaa. 

Pienoismalli lahjoitusvaroin toteutettu 

Pienoismallin rahoittanii eksi piti säätiö koko rakentami ajan yllä rahankeräystä, jol-
le vuo ittain jouduttiin hakemaan viranomai ten Lupa. Sitä varten perustetun pienois-
mallirahaston äännöt edellyttivät varojen käyttämi tä yksinomaan Viipurin pienoi -
mallin toteuttamiseen. 

Rahankeräyksen vireillä olosta sekä pienoismallista kertomisessa oli ratkaiseva osuus 
sanomalehti Karjalalla. Lehden omat toimittajat laativat siitä eri vaiheissa useita kir-
joituksia. Vuoden 1985 lopulla .ilmestyi Aarno Piltzin toimittama neli ivuinen Viipu-
rin pienoi mallin erikoislUte värikuvineen mallin ensimmäi estä vaihee ta. Keräyk en 
alusta lähtien Karjala alkoi julkai ta lahjoittajien palstaa. Siinä äätiö kertoi pienoi -
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Keskellä taidemuseo Pantsarlahden bastionin laella, etualalla Eteläsatamaa. Kaupunkiraken-
teesta nousee vasemmassa reunassa ortodoksinen tuomiokirkko ja oikeassa reunassa luterilai-
nen tuomiokirkko. 

Etualalla Kauppaoppilaitoksen ja merenkulkukoulun rakennus Koulukenttien päätteenä. Taus-
talla Pantsarlahden kaupunginosaa. 
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mallirabastoon aaduista lahjoituk i ta muutaman viikon välein aivan keräyksen lop-
puun saakka. Lehden välityksellä voitiin myös ky ellä tietoja malliin tulevi ta vielä el-
vittämättöm.istä yksityiskohdista. Lisäksi Karjala julkai i yli viisikymmentä kirjoitus-
ta jotka kertoivat pienoism.allis a näht.'ivis ä rakennuksi ta. 

Tiedon leviäminen pienoi malli ta sekä ylei ön käynnit Lappeenrannassa . i.tä katso-
massa loivat viipuriJai -karjalai en yhteishengen niin että lahjoitusten tuottamat neljä 
miljoona markkaa aivat aikaan mallin toteuturni en. Teoreettisesti laslåen tämä mer-
kitsi lahjoitusta pienoi malfuahastoon joka toinen päivä viidentoista vuoden aikana. 

Lahjoittajiin lukeutuivat ensi ijaisesti u eat kymmenet viipurilai et ja karjalaiset ra-
hastot, säätiöt ja yhdistykset. äis ä yhtei öis ä, joiden jä enmäärä on laskettava tu-
hansissa, oivallettiin kiitettävä ti pienoismallin merkity . Monet tämän lahjoittajaryh-
män yhtei öi tä tukivat mallin toteuttarni ta koko keräyksen ajan ja yltivät lal1joitu -
tensa kokonai määri ä sadantuhannen markan tuntumiin ja iitä ylikin. 

Alkuvaiheissa tuki pienoismallihanketta joukko Viipuri ta iirtyneitä liikelaitoksia. 
Mukaan tuli huomattava joukko myös sellai ia liikeyrityksiä ja rahalaitoksia, joiden 
päättävissä elimissä tuolloin vaikutti enti iä viipurilaisia monesti Wiipurilaiseo O a-
kunnan piiri tä lähteneitä. Näiden ohella . äätiö ai u eaan otteeseen apurahoja eräiltä 
valtakunnallisilta kulttuurirahastoilta ja myö opetu mini teriö myönsi hankkeelle tu-
kea kaksi kertaa. Näihinkin päätöksiin saattoi ainakin osaltaan vaikuttaa avainasemi -
sa olleiden henkilöiden viipurilais-karjalaiset taustat. 

Kunnioitettavan ryhmän lahjoittajienjouko a muodostivat yksityi henkilöt sekä eri-
laiset henkilöryh.mittymät kaikkiaan yli kahdellatuhaonella lahjoituk ellaao. Nä:i tälån 
monet mui tivat pienoismallia useaan kertaan ja sääonöltise: tilein. Keräykseen inno -
tettiin alkuvaiheis a haasteidenlån välityksellä. Niitätek:ivättoisilleen erikarjalai eurat 
sekä monien vii purilai koulujen enti et oppilaat kuin myös yksityisbenlålöt. Varsinaisten 
lahjoitusten ohella tuli ajan mittaan uo iruk i merklcipäiväonnittelujen kohdi tarninen 
pienoi mallirahastolle. Juhlapäivänsä kynnyksellä monet henkilöt lausuivat tä tä toi-
veensa ja toisten kohdalla ystävät oma-aloitteisesti lähettivät onnittelunsa rahastoa kar-
tuttamalla. Tunnettujen viipuriJai ten sekä pienoi mallihanketta lähelJä oUeiden henki-
löiden onnittelijajouk:ot kasvoivat var in mittavik:si. Monet viestit kulkivat lahjoittaja-
luetteloiden kautta. Pienoismallirahaston välityksellä myö kunnioitettiin eräiden pois-
menneiden viipurilaisten muistoa ja rahastoon saatiin myös testamenctilahjoitus. 

Suurin yksittäinen pienoi mallin tukija on ollut Lappeenrannan kaupunki useana vuon-
na mallin toteutumista rahoittaneena. Tämän lisäksi on Lappeenrannan kaupungilla ol-
lut ratkaiseva merkitys Wiipuri-museon Säätiön toiminnalle. Säätiö on aanut niin mu-
seokokoebuansakuin pienoismallin aEtelä-Karjalanmuseon turvallisiin tiloihinja a iao-
tuntevan henkilökunnan hoitoon. Museo on järjestänyt myös erikoisoäyttelyjä toteut-
tanut kaksi pienoismalliin liittyvää videofilmiä sekä monin tavoin muutoin jakanut vii-
puritietoutta ni.in ylei ölle kuin tutkijoillekin. 

Kolmentoista vuoden aikana on pienoismalli eri valmiu a teissaan ja viimejo lo-
pulli esti valmiina ollut nähtävänä. Tänä aikana on .mu eossa vieraillut yli 415.000 
kiitollista kävijää. Muisto menetety tä kaupungi ta on tall.ennettuna. Sen ·aivat ai-
kaan ensisijaisesti ne jotka syvimmin ovat menetyksen kokeneet. Kiito kaikille mu-
kana olleille. 

Kuvat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11/Juha Lankinen 
Kuvat 2, 8, 9, 12/Etelä-Karjalan museo 
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Havinvallien ulkojuhlapaikka vanhan linnakkeen sisään sijoitettuna, katsomossa tilaa kahdelle-
tuhannelle hengelle. Juhlasalkoihin on lisätty Suomen liput. 

Papulan kaupunginosaa. x-merkinnällä olevasta kohdasta johtaa Rautatiesilta Papulankadun al-
kuun. Katu jatkuu suoraviivaisena Papulanlahden ylittävälle sillalle. Oikealla pääosin Karjalan 
Kaartin kasarmialuetta. Oikeassa yläreunassa Papulanpuistoa. 
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