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Lapsuuteni aikainen Viipuri 1870-1890 luvuilla 

Viipurin linna ja sen liepeille syntynyt kaupunkini, olet rakkain kolkka mi-
nulle isänmaassani. Kun matkoilta palatessani joko meritse tai rautateitse 
näin tornisi, sykähti sydämeni siitä voimasta, joka sisimpääni kätketty on. Se 
oli kiitollisuutta ja rakkautta vuosisataiselle isänmaani vartijalle. 

Olen karjalaisen heimon tytär ja aina alueluovutukseen asti useimmat su-
vustani tunnetusti asuivatkin omassa maakunnassaan. Aikaisempina aikoina 
oli sukuni elinkeinona maanviljelys, mutta perheiden laajentuessa ja hajo-
tessa muuttivat toiset kaupunkiin, Viipuriin. Esi-isieni maahenki on säilynyt 
vielä, koska myöhemmässä polvessa on monia puutarhureita ja useilla eri-
laisiin elämänaloihin joutuneilla on innostusta puutarhan viljelyyn. Kaupun-
kiin muuttaneiden sukuni lapset pääsivät opin tielle ja heistä on tullut yh-
teiskuntamme jäseniä monille eri aloille: kansa- ja oppikoulujen opettajiksi, 
rehtoreiksi, kansanopiston ja kansalaisopiston johtajiksi, suur- sekä pien-
teollisuuden palvelijoiksi, eteviksi ammattilaisiksi, tavallisiksi liikemiehik-
si, pankinjohtajiksi ym. 

Esitän nyt kuvauksen lapsuuteni aikaisesta Viipurista sikäli, kun jaksan sen 
muistaa. En saanut pelastetuksi mitään erikoisia numerotietoja, joita minul-
la kyllä oli. 

Kaupunki 

Olen syntynyt nk. vanhassa kaupunginosassa, mutta jo elämäni ensi vuote-
na tuli kodikseni talo Rikhardinkadun varrella Neitsytniemellä. Siellä asuim-
me omassa talossamme 7 vuotta ja siten muutettiin jälleen kaupunkiin. Neit-
sytniemi oli ihana pikku kaupunki, joskin se oli vain osa kokonaisesta Vii~ 
purista. Se oli säännöllisesti rakennettu, sen kauniilla rannoilla oli hyvin hoi-
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<lettuja, kauniita puutarhoja,joita omistivat edellisiltä vuosisadoilta sinne muut-
taneet pääasiallisesti saksalaiset kauppiasperheet. Elämä oli hiljaisen onnel-
lista ja turvallista. Palovartija kulki öisin kaupungin kaduilla ja lauloi joka 
tunnin kuluttua, paljonko kello oli lyönyt. Karmin huvilan ranta oli meidän 
lasten mieluisin uimapaikka. N eitsytniemen reunoilla oli venäläisiä sotilas-
rakennuksia, suuri sotilassairaala, virastotaloja ja joku kasarmi. Sotilassai-
raalan puistossa oli kreikkalaiskatolinen kirkko, johon me lapset mielelläm-
me halusimme sen kullan ja valon loistoa ihailemaan. 

Neitsytniemen erotti Viipurin kaupungista salmi, joka sen äärelle rakenne-
tusta linnasta sai nimen Linnansalmi. Salmen yli kulki Turunsilta, saanut ni-
mensä siitä, että kaikki liike ensimmäiseen pääkaupunkiimme kulki sitä myö-
ten. Tuo vanha historiallinen silta tuli aikojen kuluessa korjatuksi ja sai lai-
vojen kululle uudenaikaisen nostosillan, mutta kylliksi leveäksi ja sopivaksi 
sitä ei ennätetty saada ja kesän aikana oli aika tukalaa ja ahdasta siinä mo-
nien saaristolaislaivojen kulkuvuorojen vuoksi. 

Lapsuuteni aikana oli kulkuyhteys Neitsytniemeltä kaupunkiin joko jalka-
polku lähempänä rantaa valli porttien kautta tai pitkä hevostie vielä viime päi-
viin säilyneiden kahden uuni portin kautta. Noin 1870-luvulla rakennettiin sit-
ten nk. uusi tie, joka johti Neitsytniemeltä suoraan vallihautojen ohitse Lin-
nansillalle. Tämä teki matkan neitsytniemeläisille siis paljon mukavammak-
si. 

Paitsi uljasta Viipurin linnaa oli kaupungin turvaksi rakennettu vahvat muu-
ri vallit. Viipuri olikin ainoa maamme kaupungeista, joita ympäröi vallit. Jo 
ennen minun muistamistani oli osa niistä purettu ja saatu siitä maaperästä 
elinvoimaista multaa Viipurin niin kuuluisalle esplanaadille. Mutta valleja oli 
vielä rannan puolella jäljellä ja ne olivat Viipurin historiallinen kaunistus. 
Kun Linnansillalta noustiin kaupunkiin, kuljettiin valliaukon kautta, jonka 
reunoilla kohosi kaksi valtavaa patsasta kuvaillen merenkulkua ja kauppaa. 
Heti vallien sisäpuolella aukeni vanha raatihuoneen tori, muinaisen Viipurin 
keskeisimpiä paikkoja, sittemmin Torkel Knutinpojan patsaan kunniakas olo-
sija. Torin varrella oli jo lapsuuteni akana venäläinen päävahtitalo ja myö-
hemmin järjestettiin yksi entinen komea kivitalo Viipurin museoksi. Linnan-
salmen eteläpuolella on pitkä niemi, Tervaniemi, jossa oli venäläisiä kasar-
meja ja linnanpuoleisella rannalla suuria varastohuoneita. Niemellä oli kau-
nis puisto, jossa kaupunkilaiset saivat pitää kesäisiä juhlia. Muistissani on 
kelta-valkopukuiset palokuntalaiset, jotka suuren yleisöjoukon mukana juh-
livat kesä- ja vuosijuhlaansa. Ensimmäisen maailmansodan aikana venäläi-
set asettivat puistoon Pietari Suuren patsaan voittojensa merkiksi. Sen sijal-
la oli kyllä Suomen vapauden leijonapatsas välillä, ja nyt kuuluu edellinen 
taas olevan asetettu paikalleen. 
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Viipurin linna oli lapsuuteni aikana tasakattoinen. Sen kupukatto oli pala-
nut ilotulituksessa, joka pantiin toimeen keisari Aleksanteri II:n kruunajais-
juhlan ja Saimaan kanavan vihkimäjuhlanjohdosta 1856. Ilotulituksessa käy-
tettiin siihen aikaan pieniä savisia kuppeja (kissankuppeja), joissa oli pala-
vaa öljyä. Muistissani on Aleksanteri II 25-vuotisen hallitusajan muistoksi 
vietetyssä juhlassa nämä palavat soihtukupit, jotka paloivat maaliskuun tal-
visessa säässä pitkin Katarinankatua (Linnankatua) käytävien vierellä. 

Viipurin linna oli lapsuuteni aikana lääninvankilaja koulumatkallani sattui 
usein, että kyyneleisin silmin ja vapisevin sydämin sain nähdä vankien mo-
nilukuisina vetävän hirveän suurta vesitynnyriä linnaan. Hevosta ei ollut. -
Koulutieni pääkatuna oli Katariinankatu, saanut nimensä keisarinna Katarii-
nan Viipurin käynnin muistoksi. Sen varrella olivat uhkeimmat kauppapuo-
dit. Katu jatkui sitten myöhemmin yhä kauemmaksi itäänpäin, sikäli kun kau-
punki kasvoi, samoin myöhemmin syntynyt Torkkelinkatu. Karjaportinka-
dun varrella oli vanhoja merkillisiä taloja ja ihmeellisiä minusta olivat myös 
Mustain- ja Harmaidenveljesten kadut, Vahtitorninkatu ja Luostarikatu, joka 
siihen aikaan oli nimeltään Keisarinkatu. Kaikkien näiden katujen varrella on 
liikkunut Viipurin vanha historia ja siellä ovat eläneet sen entisyyden ete-
vimmät persoonallisuudet. Muistona muinaisuudesta oli vahti torni kelloineen, 
ja sen lyönti oli rakas kaikille viipurilaisille. Kello kärsi vaurion talvisodas-
sa, mutta Viipurin tultua välillä takaisin Suomelle, korjasivat sinne ensiksi 
saapuneet soturit kellon, ja kun se ensi kerran sitten löi, ei yksikään silmä ol-
lut kuivana, kertoi eräs silloin läsnäolleista. 

Pohjoissatamasta lähtivät laivat Saimaan kanavalle päin ja se satama oli pie-
nempi, mutta eteläsatamaan tulivat suuret ulkomaalaiset laivat ja niitä oli mei-
dän hauska valleilta katsella. Väylä varsinaiseen kaupunkiin oli siihen aikaan 
matala ja ahdas ja siksi puuta varamme lastattiinkin etupäässä Uuraassa, ulko-
satamassa, jonne tervahöyryt ja lukemattomat lotjat kuljettivat niitä Saimaan 
kanavan ja Linnasalmen kautta. Pohjois sataman alueella oli vielä muistettava 
"pyykkiloota", veden päällä uiva iso rakennus monine huoneineen ja vesial-
taineen, ja siellä kaupunkilaiset etupäässä talvella huuhtoivat pyykkinsä. Ra-
kennus säilyi aina viime vuosikymmeniin asti, kunnes eräs kaupungin veron-
tarkkaaja huomasi sen olevan aivan veroa maksamaton laitos ja se purettiin. 

Jo aikaisemmin oli purettu vanha viipurilainen kauppatalo, jota vanhukset 
vieläkin muistelevat. Linnankadun idänpuolisessa päässä, jatkona myöhem-
mälle kaupungintalolle oli matalampi rakennus aivan paraatikentän vasta-
päätä ja sen kadunpuolisessa osassa oli katettu käytävä, arvokaarilla varus-
tettu ja vapaa kaikkien käytettäväksi. Kaksi kauppaa, sekatavara- ja nahka-
kauppa sijaitsivat käytävän sisäpuolella ja ne olivat monien viipurilaisten os-
topaikkoja. Emme me lapset koskaan sivuuttaneet tätä katua, ettemme olisi 
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kulkeneet käytävän kautta. Käytävän kattoon oli kuvattu "jumalansilmä", jo-
ka mielestämme varoitti ja vartioi meitä. Kauppiaat olivat suomea puhuvia 
venäläisiä ja taloa yleensä kutsuttiin Gastinnyj dvoriksi. 

Kauppa 

Ei minun lapsuudessani ollut suomalaisia kauppiaita Viipurissa. Vähittäis-
kauppiaat olivat ja useampia sukupolvia kaupungissa asuneita venäläisiä, jot-
ka osasivat maan kieltä ja muutenkin sopeutuivat hyvin suomalaisiin. Tuk-
kukauppiaat taas olivat etupäässä saksalaisia, jotka polveutuivat aina Hansa-
liiton ajoilta. Vanhoja kauppiassukuja minun lapsuudessani olivat: Rickardt, 
Stunkel, Dippel, Vahl, Rosenius ja myöhemmältä ajalta Hackman, joka vie-
läkin on toimiva suurliike, noin 120-vuotias. Hackmanin kauppiassuku on 
paljon merkinnyt Viipurin kaupungin elämässä ja sen hienosti sivistyneet jä-
senet ovat paljon vaikuttaneet kaupungin sivistyselämään. Kun Hackmanin 
kauppahuone täytti 100 vuotta, sai Viipurin kaupunki suuren rahalahjoituk-
sen ammattikoulunsa pohjarahastoksi ja siitä kehittyikin yksi Pohjoismaiden 
suurimpia kouluja kaupungin ja valtion rahavaroilla. Suurimmat ja vanhim-
mat venäläiset liikkeet olivat: Aleneff, Kalugin, Schavoronkoff ja Sergejeff, 
joka viimeksimainittu oli vielä toimiva alueluovutuksiin saakka. 

Katarinankadulla oli Albrechtin siirtomaatavarakauppa, jossa lapsena kä-
vin monenlaista hyvää ostamassa. Torikauppa tapahtui kaikki ulkona ja ka-
lat myytiin "kalarannassa", joka jo silloin oli Salakkalahden rannassa. Tuo 
Salakkalahti antoi silloiselle kaupungin isille paljon huolta ja päänvaivaa, se 
kun mataluutensa tähden oli epäterveellinen ja haitallinen. Niinpä päätettiin 
se täyttää, mutta tehtävä ei ollut niinkään helposti suoritettava. Se nieli kau-
pungin varoja mahdottomasti ja yleisö oli huolestunut. Sanomalehdissä kut-
suttiin sitä "kultapohjaksi". Mutta myöhemmän ajan lapset näkivät salakka-
lahden viehättävänä puistona monine kauniine teineen ja se suojeli asemalle 
johtavaa Aleksanterinkatua, joka usein nousuveden aikana syksyisin joutui 
veden alle. 

Rikhardinkadun merenpuolisessa päässä Neitsytniemellä alkoi rouva Sofia 
Zweyberg pitää pientä ompelutarpeiden ja pumpulikankaiden kauppaa. Täs-
tä kehittyi sitten suurenmoinen Zweybergin tukkuliike, jonka tavarat, etu-
päässä Finlaysonin tehtaiden, kulkeutuivat kauas Karjalaan ja Savoon. Neit-
sytniemeltä siirryttiin ensin Pohjoisvallin seinän viereen kauppakojuihin, jot-
ka olivat sekä maalaisten että kaupunkilaisten mieluisia kauppoja. Kojuja oli 
monta ja niitä yhdisti pitkä, yhteinen porrasrivi. Päiväksi asetettiin kangas-
pakat ulkoportaille. Paitsi tehtaissa valmistettua, oli kaupan myös paljon kä-
sinkudottuja kankaita, kotoisin Turun seuduilta. Zweybergin liike siirtyisit-
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ten myöhemmin torin kulmaan Karjaportinkadun päähän suureen kauppa-
huoneistoon. Kojut, joissa monella viipurilaisella oli kauppa, purettiin sit-
temmin ja paikalle rakennettiin komea ruokatavarahalli. Vielä on muistetta-
va rihkamakaupat vallin seinämällä Linnansillan päässä ja Pässinlinnan ym-
pärillä olleet leipä- ja kahvimyymälät. Tälle paikalle tulikin sitten torikahvi-
la, nimeltä "Toripässi". 

Suuremmat leipuriliikkeet olivat varsinaisessa kaupungissa ja sieltä haki-
vat vähittäiskauppiaat pullat ja sokerileivät. Ei heillä ollut mitään varsinais-
ta puotia, vaan pikku kodin akkunassa oli alin ruutu, pellillä päällystettynä, 
avattava ostajan tullessa. Ostaja naputti akkunaan ja sai siitä tarvitsemansa 
leivät. Lapsia varten oli akkunan alle asetettu koroke, jotta ulottuisivat na-
puttamaan. Neitsytniemellä oli venäläinen Kaluginin leipomo ja oikea leipä-
puoti, josta sai ostaa paksua ja pitkää, erinomaisen hyvää sötsurleipää. Par-
hain ja kuuluisin Viipurin makealeivistä oli viipurinrinkeli, jonka maine oli 
levinnyt ulkomaillekin. Sen synty on tarun hämärään kätketty, ja kertomuk-
sen mukaan olisi se peräisin luostariajoilta. Lapsena ollessani sai oikeita vii-
purinrinkeleitä Vaittisen leipomosta, jossa sen valmistus oli periytynyt suku-
polvesta toiseen. Vaittisen leipomo sijaitsi Revonhännässä, ja talon tontista 
joutui osa uuden asematalon alueeksi. 

Maitokauppoja ei siihen aikaan ollut, vaan kaupungin ympärillä olevat suur-
tilat lähettivät "maitomuijansa" hevosella kuljettamaan maitoa ja kermaa si-
tä haluaville heidän koteihinsa kaikkina viikonpäivinä, myöskin sunnuntai-
sin. Talonpoikaisemännät toivat kerran viikossa suurissa ja pienemmissä puu-
leileissä "hapanmaitoa" (lasku) taloihin. Maito oli kokoonpantu kolmesta eri 
maitolajista ja oli harvinaisen hyvää. Sinä oli tavallista piimää, josta viili oli 
kuorittu voita varten, vienossa uuninlämmössä paistettua piimää veitselläkok-
kareiksi leikattuna ja vielä hyvää kimupiimää päälle päätteeksi. Sellaista "ha-
panmaitoa" muistelee meikäläinen mielellään eikä sitä koskaan enää saa. Mei-
jeriliikkeen kehittyessä lopettivat emännät tämän suuritöisen puuhan, kun lei-
lit oli joka kerta hienolla hiekalla käytön jälkeen kuurattava, ja veivät mai-
don tuoreena kauppaan tai meijeriin. 

Vihanneskauppa oli enimmäkseen venäläisten hallussa. Heillä oli suuria 
kaalimaita aivan kaupungin liepeillä. Lapsuudessani kuljetti kaksi venäläis-
tä puutarhuria hevosella kaikenlaista ruokakasveihin kuuluvaa pitkin katuja 
Neitsytniemellä. Toisella oli valkea, toisella punainen hevonen ja me lapset 
mieluummin ostimme jälkimmäiseltä, sillä häneltä saimme viidellä pennillä 
enemmän herneitä ja porkkanoita. Suurempaa intomieltä herätti meissä jää-
telö-ukko, joka pytty päänsä päällä kuljeskeli pitkin katuja ja lauloi : "ma-
rooschi harooschi". Kun ostaja lähestyi, avautui pytty j sieltä ilmestyi pu-
naista ja valkoista jäätelöä ostajan halun mukaan. 
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Kun Helsingin-Pietarin rautatietä ei vielä ollut, kulki kalakauppa Pieta-
riin Viipurin kautta. Suuriin pitkulaisiin vesitynnöreihin, jotka talvisin oli-
vat rekeen sijoitetut, oli elävinä pantu suuret määrät kiiskiä, jotka venä-
läisten erikoisherkkuina myytiin Pietarissa. Kalakauppiaat olivat kotoi-
sin Viipuria ympäröivistä rajapitäjistä, Johanneksesta, Koivistolta ym. 
Tie itään päin kulki Pietarinkadun (myöhemmin Kannaksenkadun) kaut-
ta ja tähän katuun yhtyi Pukki- ja Kilikatu, jossa oli etupäässä käsityöläis-
ten asuntoja. Pukkikatu alkoi Punaisenlähteen torilta ja siinä kulmassa 
oli vanha apteekki. Myöhempi asemakaava on hävittänyt nämä kadut ja si-
jaan on muodostunut Torkkelinkadun jatko ja Pellervonkatu. 

Kirkot 

Lapsuuteni aikainen kirkko oli nk. vanha kirkko, entinen luostarikirkko. Se 
oli yhteinen sekä maalais- että kaupunkiseurakunnalle aina 1880-1890 lu-
vulle asti, jolloin seurakunnat erosivat kirkkoherra Mortimer Forstenin kuol-
tua. Hän eli vanhaksi eikä heikentyneen terveyden vuoksi voinut vuosikym-
meniin virkaansa itse hoitaa. Muistan hänen aina juhannuksena, jolloin tytöt 
olivat ensi ehtoollisella, saarnanneen. Hänellä oli äärettömän miellyttävä ää-
ni, joka jäi sointumaan lapsenkin mieleen. Hän oli kuuluisien musiikkihen-
kilöiden Filip ja Anna Forstenin isä. Vanha kirkko oli kaunis ja juhlallinen. 
Urkuja ei siellä silloin ollut ja lukkari sai voimansa takaa laulua ohjata, joka 
karjalaiseen tapaan kyllä sujui. 

Piispa Agricolan aikainen tuomiokirkko oli silloin venäläisten hallussa ja he 
pitivät sitä viljamakasiinina. Suomen saatua itsenäisyytensä sovittiin venäläisten 
kanssa tästä muistorikkaasta temppelistä ja suomalaiset saivat sen haltuunsa, 
ensiksi rykmentinkirkon ja sittemmin Agricolan kirkon nimellä. Pitkällisen 
seurakuntajaon odotuksessa ruvettiin jo ajattelemaan omaa kaupunkikirkkoa. 
Rahankeräys pantiin toimeen seurakuntapiirissä siten, että jokaisessa kirkolli-
sessa juhlatilaisuudessa kotien keskuudessa kerättiin kolehti uuden kirkon ra-
kennuksen hyväksi. Ei siinä tietysti kylliksi rahoja kertynyt, mutta lainojen ja 
lahjoitusten avulla päästiin niin pitkälle, että eräänä lauantai-iltana 1888 las-
kettiin juhlallisesti peruskivi tulevalle tuomiokirkolle, joka valmistui v. 1893. 
Siitä tuli mahtava temppeli, joka pilviä hipovine torneineen ja risteineen tuli 
seurakunnalle rakkaaksi. Siellä oli mahtavat urut ja äärettömän juhlalliset, kau-
as kuuluvat kellot, jotka levylle otettuina sielläkin soinnullaan lämmittävät ja 
lohduttavat viipurilaisten sydämiä. Kirkossa vietettiin monta isänmaallista kii-
tos jumalanpalvelusta ja monta yksityistä ilo- ja suru juhlatilaisuutta. 

Muita protestanttisia kirkkoja oli saksalais-ruotsalainen kirkko puiston vie-
rellä. Se periytyi jo aikaisemmalta ajalta, ja oli erittäin arvokas ja kaunis si-
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sältä sekä ulkoa. Se säilyi viimeisessä myrskyssä paremmin kuin muut kir-
kot, jotka kokonaan tuhoutuivat. Venäläisillä oli useampia kirkkoja, suurin 
niistä katedraali uuden raatihuoneentorin äärellä ja toinen pienempi, nk. Eli-
aankirkko lähellä rautatiesiltaa. Pienellä roomalaiskatolisella seurakunnalla 
oli pieni kirkko Vesiportinkadun varrella. 

Seurakunnista puhuttaessa tulee muistaa myös hautausmaat, joita oli kak-
si: Sorvalinja Ristimäen hautausmaat. Edellinen oli vanhempi ja sijaitsi kau-
pungin länsipuolella. Siellä on monien, monien vanhojen viipurilaisten su-
kuhaudat. On monien merkkihenkilöiden, kuten Adolfl var Arvidsonin, Adam 
Wilken, Jaakko Judenin ym. haudat. Hautausmaat olivat yhteisiä eri seura-
kunnille. Matala kiviaita erotti ne vain toisistaan. Vanhoilla suvuilla oli muu-
rattuja hautakappeleita, joissa pienistä ristikkoakkunoista arkut näkyivät. Ei 
niitä myöhempinä aikoina avattu, ja sodan pommit hajottivat maan tasalle 
viimeisen Ristimäen hautausmaalla. Ristimäen hautausmaa syntyi paljon myö-
hemmin kaupungin itäpuolelle ja muistan sen valkoiset koivut, kun korkea-
ta mäkeä noustiin hautausmaalle. Mäki sinne tasoitettiin sittemmin ja kau-
punki sai valtavasti hiekkaa siitä tarpeisiinsa. Tämä hautausmaa laajeni sit-
ten suuresti muodostaen monta eri hautausmaata Pietarintien toiselle puolel-
le. Ristimäen hautausmaalla oli eräs hauta, jota kävin usein katsomassa. Kun 
turkkilais-venäläisen sodan aikana 1877-78 Suomen kaarti palasi sodasta ja 
juna viipyi jonkin aikaa Viipurin asemalla, jonne viipurilaiset riensivät soti-
lasurhoja tervehtimään ja kestitsemään, kuoli eräs haavoittuneista kaartilai-
sista asemalla. Viipurilaiset hautasivat hänet Ristimäen hautausmaahan ja pys-
tyttivät hänelle tummansiniseksi maalatun malmiristin, jossa oli kohokirjai-
milla muistosanat: "Hän Turkkia vastaan taistellen/ sai voiton sankarmainehen,/ 
vaan onni hänet levolle/ toi synnyinmaansa povehen. Viipurilaisilta" Viipu-
rin kaupungin kasvaessa täytyi myöskin laajentaa hautausmaita ja niin syn-
tyi myöhemmin Tammista Karjalan radan varrelle. 

Viipurin lääninsairaala sai turviinsa ottaa jopa satoja kuolevia pakolaisia, 
jotka suurien nälkävuosien 1868-69 aikana tulvivat Pohjois-Suomesta ete-
lään. Vanhassa tullitalossa eteläsataman luona heitä ruokittiin, mutta monet 
kuolivat saadessaan voimakasta ruokaa. Viipurilaiset vanhukset muistelivat 
kauan jälkeenpäin näitä merkillisiä vuosia ja vielä lisäksi hullu susi sai kau-
pungin lähistöllä paljon onnettomuutta aikaan. Se saatiin sitten ammutuksija 
sitä näytettiin poliisikamarissa, jotta ihmiset pääsisivät pelosta. 

Sairaalat 

Verrattuna nykyaikaan olivat sairaalaolot Viipurissa siihen aikaan paljon 
jäljessä. Lääninsairaalassa oli kyllä useampia kivirakennuksia, mutta ei lä-
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heskään kylliksi sairassijojamonenlaisiin eri tauteihin. Mieleeni muistuu erää-
nä jouluaattona käyntini sairasta tervehtimässä lääninsairaalassa, jossa suu-
ressa huoneessa vallitsi pimeä, kun ainoastaan pieni valo lasissa olevasta nau-
risöljylampusta valaisi huonetta. Verratkaamme tätä tilannetta nykyiseen säh-
könloistoon, joulukuuseen ja monenlaiseen muuhun huomaavaisuuteen. 

Viipuriin jo aikaisin kristillisen hyväntekeväisyystahdon avulla syntynyt 
diakonissalaitos tarjosi sen ajan taidon ja saavutusten mukaista hoitoa viipu-
rilaisille ja monta vapaata paikkaa siellä oli varakkaiden avulla järjestetty 
apua tarvitseville. Kunnallissairaalan yhteyteen oli vanhoina aikoina yhdis-
tetty sangen vaatimaton köyhäinkoti (vaivaistalo tai pohatelli). Asukkaat vie-
roivat tätä vanhuuden tyyssijaa ja siltä ajalta on kai peräisin ihmisten halut-
tomuus lähteä nykyaikaiseen kunnalliskotiin, joka tarjoaa erinomaisen hoi-
don ja inhimillisen huolenpidon. 

Koulut 

Suomalaiset koulut olivat lapsipuolen asemassa siksi, kunnes varsinainen 
kansakoulu laitos syntyi. Yksityiset kansalaiset hoitivat siellä täällä lasten 
opetusta. Kirjailija Julius Krohnin äiti piti kaupungin tytöille koulua, jossa 
jaettiin tiedon alkeita ja opetettiin käsitöitä. Kansakoulun edelläkävijänä oli 
nk. rahvaankoulu, jonka opettaja J. Innanen j älkisäädöksessään määräsi apu-
rahoja Viipurin opiskeleville nuorille. Minäkin sain seminaariaikana tällai-
sen apurahan. 

Aleksanterinkadun varrelle puiston lähelle rakennettiin ensimmäinen kan-
sakoulu, sittemmin kutsuttu "vanha talo". Sen ajan mielestä se oli koko muh-
kea, mutta tuli piakkoin aivan pieneksi, joten täytyi rakentaa samalle tontil-
le puiston varrelle uusi ja suuri rakennus. Jälkimmäinen täyttikin vuosikym-
menet keskikaupungin koulutarpeen ja sen juhlasali oli monet vuodet kau-
pungin ainoa suurempi konserttisali. Neitsytniemellä oli kauan aikaa alakan-
sakoulu vuokratalossa, myöhemmin rakennettiin puinen koulutalo. Yläkou-
luun jouduttuaan kävivät oppilaat Keskuskoulussa jo alusta alkaen. Sittem-
min Viipuri sai vielä kaksi komeaa koulutaloa, Repolan kansakoulun ja Pa-
pulan koulun. 

Oppikoulut olivat vieraskielisiä. Perintönä aikaisemmilta ajoilta oli sak-
sankielisiä kouluja tyttökouluja poikakoulu, jälkimmäinen nimeltään Boeh-
min koulu Papulan kaupunginosassa. Se oli aikoinaan sisäoppilaitos. Kun se 
lopetettiin, vuokrattiin rakennukset kaupunkilaisille. Oli siellä aikoinaan pa-
ri suomalaista kansakoululuokkaa. Sitten rakennuksista monet purettiin ja 
paikalle rakennettiin Suomen sotaväen kasarmi, nk. Karjalan kaartin kasar-
mi. Sehän oli välillä venäläisten sotilaiden hallussa ja vasta Suomen itsenäi-
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syyden aikana tuli jälleen suomalaisille joukoille ja sai mainitun nimen. Ruot-
salaisia oppikouluja oli tyttökouluja vanha gymnaasi, lyceum, joka oli ollut 
monivaiheisena eri kielillä. 

Vanhimmat suomalaiset koulut syntyivät, klassillinen lyseo 1879 ja suo-
malainen tyttökoulu 1882. Molemmat saivat alussa työskennellä vuokrata-
loissa. Suomalainen lyseo aloitti toimintansa Aleksanterinkadulla Viklundin 
talossa kansakoulun vieressä. Tyttökoulu taas sai muuttaa monta kertaa, kun-
nes vihdoin sai oman talon koulun paisuttuajo aika suureksi. Klassillinen ly-
seo rakennettiin jo aikaisemmin. Alku oli kummallekin koululle hankalaa, 
kunnes valtio otti ne haltuunsa. 

Paitsi näitä varsinaisia oppikouluja oli aikaisemmin lyhyempiaikainen Wil-
ken koulu, jonka loputtua sen rahasto on kasvanut ja sen avulla piti syntyä 
joku käytännöllinen nuoriso-opisto, jonka paikasta oltiin eri mieltä. Sitten oli 
poikia varten nk. reaalikoulu, josta tulo monta viipurilaista käytännön mies-
tä aikanaan. Koulu toimi vuosina 1874-1888. Sen läpikäyneet oikeutettiin jat-
kamaan opintojaan polyteknillisessä opistossa Helsingissä. Vuonna 1884 kou-
lu muuttui alkeiskouluksi, jonka ensimmäinen luokka silloin alkoi toimin-
tansa. Vuonna 1891 koulu muuttui viimein täysiluokkaiseksi reaalilyseoksi. 

Tässä mainitut ovat siis vanhimmat suomalaiset koulut. Viipuri sai sitten 
myöhemmin monta koulua: suomalaisen lyseon, joka tähtää enemmän käy-
tännöllistä elämää varten, kaksi yhteiskoulua, kauppakoulun, suuren ammat-
tikoulun ja entisestä laajennetun merikoulun. Viipurin kehityksestä kertoo se-
kin, että kaikilla kouluilla oli omat komeat talot. Onpa vielä muistettava 
maanviljelyslyseokin toisten yhteydessä. Viipurissa asuvilla venäläisillä oli 
omat kansa- ja oppikoulunsa. 

Lastenhuolto 

Nykyaikaista lastenhuoltoa ei ollut, mutta varakkaiden kauppahuoneiden ja 
rouvasväenyhdistyksen rahavaroilla oli jo aikaisin perustettu tyttöjen orpo-
koti, jolla oli oma talo lähellä diakonissalaitosta. Sen hyväksi pidettiin joka 
vuosi tammikuun 7. päivänä arpajaiset ja myyjäiset raatihuoneen salissa ja 
kaupungin rouville oli niinä päivinä kädet täynnä touhua. Orpokodin tytöil-
lä oli aina samanlainen ruskea, hienoilla valkojuovilla kudottu puku, valkoi-
nen esiliina ja kesällä valkoinen pääliina. Talvella oli kaikilla harmaa palttoo 
ja mustapunaruutuinen pääliina. Kun nämä lapset vietiin kirkkoon, tiesivät 
kaikki, mistä he olivat. Myöhemmin aika teki heidän pukunsa vähemmän 
huomattavaksi ja toi enemmän iloa ja valoa heidän elämäänsä. 

Varsinaisen ammattikoulun edeltäjänä oli nk. työkoulu entisessä työvanki-
lan rakennuksessa. Kun työvankila muutettiin Lappeenrantaan, käytti kau-

178 



punki sen rakennuksia moneen tarkoitukseen. Olipa siellä kansakoululuok-
kiakin monena vuonna ja ihan viimeisinä vuosina köyhäinhoidon "työkoti" 
naispuolisia vanhuksia varten. Työkouluun otettiin vähävaraisten kotien poi-
kia, jotka varsinaisilta koulutunneiltaan päästyään tulivat sinne, saivat van-
kan aterian ja sitten ryhtyivät työskentelemään opettajan johdolla, etupäässä 
puutöissä. Vauraimmat pojat valmistivat jo huonekalujakin. Samaan vanhaan 
rakennukseen syntyi sitten oikea ammattikoulu ja sen laajetessa sai Viipuri 
melkein pohjoismaiden suurimman ammattikoulutalon. Siitä tuli viipurilais-
ten lempilapsi,jajuhlallinen oli se hetki,jolloin talousavainjätettiin senjoh-
tajalle K. Sutiselle, joka oli ottanut elämäntyökseen poikien ammattikasva-
tuksen. 

Huvit 

Viipurin sivistyselämästä muistettakoon, että se kukoisti jo kauan ennen 
meidän aikaamme. Varakkaissa piireissä oli musiikin ja teatterin harrastus 
suuriarvoista, vaikka kyllä vieraskielistä. Paitsi varsinaisia kaupunkilaisia, 
kokoontuivat läheisten maakartanoiden (hovien) omistajat yhteisiin juhliin ja 
illanviettoihin, naamiaisiin ym. 

Suomalainen näytelmätaide eli alkuaikaa minun lapsuudessani. Vieläkin on 
muistoissamme se ihastus ja hauskuus, kun pikkutyttönä pääsin oikeaan teat-
teriin näkemään sellaisia näytelmiä kuin Nummisuutarit ja Saimaan rannalla. 
Mitään iltamia ja yhdistyksiä ei silloin ollut, vaan perheissä kokoonnuttiin, 
varsinkin juhla-aikoina. Kyllä samaan ammattikuntaan kuuluvat vuokrasivat 
toisinaan jonkin talon johon kokoontuivat esim. joulupyhien aikana iloa pitä-
mään. Vanhojen muistossa on vielä aikoja sitten hävinnyt "kesäsaatu", puis-
to, jossa oli hotelli, ja käytettiin sitä häiden pitopaikkana ja muihinkin juhliin. 
Hotelli paloi myöhemmin ja puisto joutui kai rautatien ratapihan alueeksi. 

Laskiaisajot olivat myös hauskoja. Herrasväetja muutkin antoivat palveli-
joiden ja lasten ajella ympäri kaupunkia ja kotona sitten syötiin bliniä jalas-
kiaispullia. 

Kesäisin tehtiin veneretkiä lähellä oleviin saariin, esim. Pitkään saareen 
ym., mutta Kilpisaaressa oli sotilaspattereita eikä sinne sopinut mennä. Toi-
sinaan mentiin Uuraaseenjuhlille ja se oli hauskaa, kun sai nähdä oikein suu-
ria laivoja. Kesäiset saariretket olivat erittäin hauskoja, kun monet keskenään 
tuttavat perheet lapsineen kokoontuivat ja monta venettä hyvine eväineen läh-
ti kauniina tyynenä kesäpäivänä ulapalle. Aamulla lähdettiin ja vasta illalla 
auringon aletessa palattiin. 

Syksyllä tehtiin sieniretkiä. Lähdettiin hevosella kauemmas kaupungista, 
useimmin Näätälän kylään, joka oli tunnettu sienimaa. Pytyt otettiin mukaan 
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ja sienet suolattiin, sillä retki kesti usein pari päivää, jolloin yövyttiin kyläs-
sä. Saimaan kanavan äärillä Kilpeenjoen ja Sydänmaan kylissä oli myöskin 
hyviä sienimaita. 

Esikaupungit 

Lapsuuteni aikainen Viipuri oli paljon pienempi kuin se kaupunki, jonka 
sodan jälkeen sain jättää. Pikkutyttönä kävin leikkien keskellä marjassa Sor-
valissa, joka jo silloin oli jonkinlainen esikaupunki. Siihen aikaan sen maine 
oli sangen huono. Siellä pesiytyivät monenlaiset huonon elämän viettäjät ja 
suorastaan rikolliset. Mutta tuli muutos. Sorvali kuului Monrepoon tilaan ja 
paroni Nicolay otti puhdistaakseen sen. Kaikki paheellinen elämä saatiin lain 
kautta loppumaan ja kun sitten Sorvaliin perustettiin kristillinen työkeskus 
"Toukola" tuli Sorvalista parhaimpia Viipurin esikaupunkeja. Muita läntisiä 
esikaupunkeja oli Pikiruukki, Likolampi ja Hiekka, kaikki vauraita, myö-
hemmin hyvin rakennettuja ja ne säilyivätkin talvisodan ajalta melkein kos-
kemattomina. Pikiruukissa oli varhaisimpina aikoina paljon kaupunkilaisten 
huviloita rannalla. Hiekassa oli suuret lautatarhat ja myöhempänä aikana Vek-
rotniemen saha. Hiekasta joutui jo aikaa ennen sotia rantatienoo venäläisil-
le, joten sieltä täytyi kaikki asuinrakennukset purkaa pois. Yhteyttä kaupun-
gista Hiekkaan pidettiin vanhoina aikoina kesällä venesoutajien (perevossi-
koiden) avulla ja talvella pennisiltaa myöten, joka meren jäädyttyä asetettiin 
paikalleen ja sai nimensä siitä pienestä rahamäärästä, joka Hiekan puolella 
olevassa kojussa suoritettiin. 

Myöhemmin suuriksi paisuneet itäiset esikaupungit Tiiliruukki, Kolik-
koinmäki ja Kelkkala kuuluivat alussa maalaiskuntaan ja niiden maa-alueet 
olivat yksityisten hallussa. Kun niiden omistajat sittemmin rupesivat myy-
mään tontteja niitä haluaville, alkoivat esikaupungit täällä syntyä. Kun ra-
kennukset pystytettiin miten vain ilman asemakaavaa, monet niistä pieniä 
hökkeleitä, syntyi epäjärjestyneitä alueita. Pian kaupunki huomasi tämän epä-
kohdan ja päätti ostaa alueet kauppaneuvos J. Hallenbergiltäja maanviljeli-
jä Mansikalta. Tästä toimesta oli seurauksena hyvin rakennetut esikaupungit, 
ja oli ilahduttavaa nähdä juuri ennen sotia niiden pienet puutarhat ja hyvä jär-
jestys. Niissä oli monia seurataloja ja juhlahuoneita, saipa Tiiliruukki oman 
esikaupunkikirkonkin. Sinne nimittäin siirrettiin Koiviston vanha puukirkko, 
kun seurakunta sai lahjaksi uuden keisari Aleksanteri 111 kesäretkeilyjen muis-
toksi näillä vesillä. 

Lapsuuteni aikaisimpina vuosina oli Kolikkoinmäki metsäseutua ja siellä 
oli kaupunginpuolisessa päässä yksi ainoa talo, seppä Mäkeläisen talo. Sep-
pä oli taitava hevosten kengittäjä ja kaupunkilaiset hevosen omistajat meni-
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vät sinne pitkänkin matkan saadakseen hevosensa hyvin kengitetyksi. Seppä 
oli luonteeltaan humoristinen ja lapsista varsinkin oli hän mukava. Kun pik-
ku tyttönä pääsin isän mukana tällaiselle kengitysretkelle, sanoi seppä:"Tul-
kaa vain lapset meille, meillä kasvaa nuppineulojaja prenikoita." Vähitellen 
metsät Kolikkoinmäellä hävisivät ja mökki toisensa jälkeen syntyi sinne: Pel-
tokorven koneellinen puusepäntehdas oli ensimmäinen isompi rakennus Ko-
likkoinmäellä. Kaupungista kulki maantie Kolikkoinmäen kautta Koivistol-
le. Se oli paljon käytetty kauppatie, varsinkin syksyisin ja keväisin, kun lai-
valiikenne oli loppunut eikä jää vielä kestänyt. Kolikkoinmäen kautta kul-
jettiin myös parin, kolmen kilometrin päässä olevaan kirkkoherran pappilaan, 
jossa oli kirkkokonttori ja sinne oli monella asiaa. Matka oli asiakkaille aika 
hankala, kun ei ollut nykyajan liikeneuvoj a. Kirkkokonttori siirrettiinkin myö-
hemmin kaupunkiin. Itäisten esikaupunkien kulkuyhteys parantui ilahdutta-
vasti, kun raitiotiet ulotettiin kulkemaan ympäri, aina Kelkkalaan asti. Län-
tisiin esikaupunkeihin ei vielä saati raitiotietä, kun Sorvali on oikeastaan saa-
ri ja sinne viepä silta ei ollut sellainen, että siihen soveltuisi raitiotie. 

Monet ovat muistoni kotikaupungistani Viipurista ja kaipaus sinne suuri. 
Kirvelevin sydämin ne ottavat aina toisinaan minut valtaansa, mutta näin van-
hana ei enää ole toivoa päästä sinne. Moni viipurilainen elättää yhä toivoa tu-
levaisuudesta, ja toteutukoon se tuleville polville. 

Helsinki 2.10.1948 
Rosa Burmalainen 
Toiminut 33 vuotta Viipurin Keskuskansakoulun opettajana ja siitä ajasta 24 
vuotta johtajana. 
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