
Hyvät Torkkelin kiltalaiset, 

Hyvät kuulijat! 

 

Kuten Tapio Kouki alkupuheenvuorossaan totesi, kaikki alkoi linnanherra Ber-

til Tottin ja hänen vaimonsa Elina Kurjen hopealusikasta – tai oikeastaan ei se 

siitä alkanut, vaan kahdesta kuuluisasta Viipurin arkkitehdistä,  Uno Ullber-

gista ja Otto-Iivari Meurmanista sekä Viipurin uudesta linnanherrasta,  Ha-

rald Öhqvististä ja heitä isosti yhdistäneestä asiasta, nimittäin Viipurin histo-

riasta.  

  Ullbegin, tuon arkkitehdeistä viipurilaisimman, rooli oli tässä Torkkelin Kil-

lan tarinassa vähäisin, mutta kuitenkin oleellinen sillä tavoin, että hän käyn-

nisti nuo kaivaukset, joissa kuuluisa lusikka löytyi, ja löytyi sieltä muitakin 

”Vähäisempien veljien sääntökunnan” eli fransiskaanien jäännöksiä, särkynei-

tä tiilimuureja, holvikellareita ja vanha hautausmaakin. Näistä kaikista Ull-

berg teki tarkat piirustukset ja lähetti ne lusikan kanssa  Helsinkiin, Muinais-

tietelliseen toimikuntaan. Tästä moni viipurilainen oli kiukkuinen, ajateltiin, 

että Viipurin museoon tuo lusikka olisi kuulunut. Niin tietysti olisikin, mutta 

Helsinki sen pelasti; Viipurissa lusikka olisi ikiajoiksi kadonnut.    

  Ullberg oli elänyt keskellä Viipuria ja sen historiaa koko ikänsä. Hänen syn-

tymäkotinsa oli Keisarinkatu kahdessatoista, ja jos harppiin laittaa säteeksi 

700 metriä ja kärjeksi Pyöreän tornin, niin suurin piirtein Ullbergin koko vii-

purilainen elämä ja työ jäi tuon ympyrän sisään. 

  Meurmanin Viipuri-suhde syntyi toisella tavoin. Hän vierasti Viipuria ja ve-

näläisyyttä, jonka kuvitteli siellä pitävän valtaa. Kuitenkin hän päätti –

arkkitehti Juhani Wikstedtin eli Viisteen kehotuksesta – tulla alkukesästä 

1918 katsomaan, olisiko kaupungissa aineksia asemakaavatyöhön. Kun hän 

kiipesi Patterinmäelle ja käveli vanhan Viipurin katuja, hän ymmärsi, että Vii-

puri oli myös hänen kaupunkinsa: ”Näin Viipurin linnan ja entisellä Tuo-

miokirkon tontilla kohoavan korkean kellotornin, ja kaupunki alkoi kiehtoa 
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historiasta innostunutta mieltäni. Viipurin hengettären siipi sipaisi minua, ja 

minusta tuli hetkessä viipurilainen. Ja viipurilainen olen hautaan asti.” 

  Kenraalimajuri Öhqvistin Viipuri-innostus puolestaan oli strategista ja sota-

historiallista laatua. Hän oli vakuuttunut Kannaksen sotilaallisesta  tärkey-

destä ja piti huolen siitä, että myös hänen alaisensa ymmärsivät, miten sodat 

olivat Viipuria ja koko Kannasta aikojen myötä kohdelleet.  

  Torkkelin Killan juuret ovat siis syvällä Olavin tornin kivijalassa ja linnoitus-

kaupungin vuosisataisissa muistikerroksissa.  Kilta syntyi siitä Viipurista, jos-

sa keskiaikaisesta kiltatuvasta kaikuivat iloisten veikkojen väittelyt, jossa ma-

talien talojen  keskeltä nousivat  uljaat tornit, ja jossa Pässinlinna, Paksu Mar-

gareta, siis Viipurin Pyöeä torni, oli juuri muuttunut Uno Ullbergin, Bruno 

Tuukkasen ja Topi Vikstedtin työn tuloksena jauho- ja puutarhavarastosta 

iloisten iltojen näyttämöksi, paikaksi, jossa Knut Possen Helvetin Kattilassa oli 

kieltolainkin aikana vankkaa juomaa ja jossa myös tee oli kovaa. 

  Ennen muuta Torkkelin Kilta kuitenkin syntyi halusta suojella tätä kaikkea, 

halusta pitää vanhasta Viipurista huolta ja halusta säilyttää Viipuria koskeva 

muisti elävänä. Tästä oli Killan säännöissä selvää tekstiä: 

  ”Yhdistyksen tarkoituksena on Viipurin linnan ja Viipurin kaupungin mui-

naismuistojen säilyttäminen, tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen, niiden his-

torian pohjalla tapahtuva restauroiminen ja kaunistaminen sekä linnan päälli-

köiden, muiden paikkakunnalla toimineiden merkkihenkilöiden samoin kuin 

kaupungin asujaimiston historian selvittäminen.” 

  Komeasti sanottu ja korkealle tavoitteet asetettu. Killan perustajien huoli ei 

ollut ollenkaan aiheeton. Viipurilaisten ymmärrys historiasta ja kaupungin ai-

nutlaatuisuudesta ei ollut mitenkään jakamaton. Ei ollut kuin hetki siitä, kun 

torin laitaan kohonneen pankkipalatsin herrat olivat vaatineet Pyöreän tornin 

purkamista maisemaa pilaamasta – ja oli ollut aivan vähällä, ettei toive toteu-

tunut. Kaksikymmenluvun kansallisessa hurmoksessa taas oli vaarana, – Topi 

Vikstedtin sanoin – että ”ennen pitkää joutuu ehkä moni kaunis venäläinen 

kirkko tai yksityisrakennus venäläiseltä ajalta revittäväksi vain sen takia, että 
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se oli venäläinen”. Näinhän myös kävi, esimerkiksi Papulan ja Havin ortodok-

sikirkoille. 

  Mutta myös toisenlaisia ajatuksia oli ilmassa. Historiallisten kaupunkien suo-

jelun ajatellaan Suomessa alkaneen Luis Sparren Porvoossa huhtikuussa 1898 

pitämästä esitelmästä, jossa Sparre ylisti vanhan Porvoon esteettisiä ja histori-

allisia arvoja ja vaati niiden säilyttämistä. Viipurissa uusiin ajatuksiin herät-

tiin hitaasti. Vasta joulukuussa 1909 sanomalehti Wiborgs Nyherter otti vah-

van kannan kaupunkikuvan suojelemiseksi ja ilmaisi tuohtumuksensa siitä, 

että kaupungin arvokkaita rakennusmuistoja oli jatkuvasti tuhottu. 

  Konkreettisesti vanha ja uusi kohtasivat esimerkiksi Hackman & Co uudisra-

kennuksessa Karjaportinkadulla ja Yhdyspankin laajennuksen ja lisäraken-

nuksen yhteydessä Torikadulla. Ullbergin ja Gyldénin suunnittelema Hackma-

nin pääkonttori ja loistelias yksityisasunto sijoittuivat vanhan kaupungin lai-

taan, linnaa vastapäätä ja saavuttivat niin kaupunkilaisten kuin asiantunti-

joidenkin jakamattoman suosion. Samoin kävi Ullbergin suunnittelemalle Yh-

dyspankin lisärakennukselle, joka tuli erityisesti tunnetuksi Lehtovaaran ra-

vintolasta. Uudisrakennus oli uskollinen matalien naapuriensa mittakaavalle 

ja esteettistä painoarvoa lisäsivät julkisivujen koristeellisuus ja kuvanveistäjä 

Hilda Flodin-Rissasen graniittihahmot sisäänkäyntiportaan lyhtypylväässä. 

Näissä vanhan ja uuden kohtaaminen sai onnistuneen ratkaisun. 

  Kaksinaisuus oli kuitenkin koko ajan läsnä. Toisaalta oli aika huoletonta, ym-

päristöstä ja historiasta piittaamatonta uudisrakentamista erityisesti linnoi-

tuskaupungin ulkopuolisilla alueilla, ja erityinen katastrofi kaupunkikuvalle 

oli tietenkin ollut vanhojen linnoitusmuurien hävittäminen. Mutta toisaalta oli 

myös historiassa vahvasti kiinni olevaa, vanhaa kaupunkiympäristöä kunnioit-

tavaa uudistustyötä erityisesti juuri Linnoituksen alueella.  

  Tässä asetelmassa oli selvää, että Torkkelin Killalla ja muilla muistiorgani-

saatioilla oli tärkeä tehtävä kaupunkikuvan vaalijana ja vanhaa Viipuria kun-

nioittavien keskustelujen käynnistäjänä.  
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  Mutta sitten tulivat sota ja tuho. Kesäkuun 20. päivän aamuna 1944 puna-

armeijan kaiutinauto kuulutti Ristimäen takaa: ”Suomen sotilaat! Vastarin-

tanne on turhaa! Tänä iltana puna-armeija joka tapauksessa juo tsaikkaa lin-

nanpihalla.” – Ja niinhän he joivat. Venäläisten käsiin jäi kaupunki, jonka kes-

kustasta oli jo talvisodassa tuhoutunut lähes 70 prosenttia, ja tuho jatkui vielä 

sodan jälkeenkin. Kun uutta Neuvostoliittoa rakennettiin, vanha, porvarillisek-

si katsottu suomalaisperintö sai väistyä. Myös historiapolitiikalla rakennettiin 

”vanhaa venäläistä kaupunkia”, jossa suomalaisuudella ja ruotsalaisuudella ei 

ollut sijaa. Viipurin opaskirjassa kerrottiin neuvostokaupungin tehtaista ja lai-

toksista, patsaista ja muistomerkeistä. Alvar Aaltoa ei ollut olemassakaan, 

mutta ”Tässä talossa asui suuri venäläinen säveltäjä Glinka.” ”Tässä majaili 

suuri venäläinen sotapäällikkö Suvorov.” 

  Neuvostojärjestelmän kaaduttua ajatus Vanhasta venäläisestä kaupungista 

jäi syrjemmälle ja tilalle otettiin kertomus keskiaikaisesta länsieurooppalaises-

ta kaupungista, jonka – sitaatti – ”rikas historia on rakennettu eri kansojen – 

esimerkiksi karjalaisten, ruotsalaisten, venäläisten, saksalaisten ja suomalais-

ten – yhteisvoimin”.  

  2000-luvulla tilanne kuitenkin jälleen muuttui. Putinilainen isovenäläisyys toi 

amiraali Apraksinin Siikaniemen torille ja teki Viipurista venäläisen sotakun-

nian kaupungin. Presidentin allekirjoittama ukaasi perusteli nimitystä  sillä 

”urhoollisuudella, sitkeydellä ja sankarillisuudella, jota kaupungin puolustajat 

osoittivat taisteluissa Isa ̈nmaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta”. Teksti 

saattoi hämilleen niin historioitsijat kuin kaupungin asukkaatkin, jotka hyvin 

tiesivät, että venäläisten puolustustaistelujen historia oli Viipurissa kovin 

ohut.  

  Torkkelin kiltalaiset ovat vuosikymmenten varrella katselleet näitä venäläi-

sen historiapolitiikan ja Viipurin kohtalon käänteitä hämmentyneinä ja usein 

kiukkuisinakin. Kun Viipuri menetettiin, siitä tuli aluksi, ja monille myös py-

syvästi, pelkästään muistojen kaupunki, ja tilaa saivat myös vihan tunteet. 

Vääryyden kokemus oli voimakas ja perusteltu. Vihan varaan ei elämää kui-
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tenkaan voinut rakentaa. Niinpä uusi elämä rakentuikin jokapäiväisen arjen ja 

kaipuun yhdistelmälle. Olavintornin silhuetti ja Taidemuseon Akropolis, Ter-

vaniemen uimarannat olivat koko ajan mukana, mutta arkipäivässä käveltiin 

Engelin määräämässä järjestyksessä Turun katuja, tipala muuttui tipulaksi, 

tuomiokirkko hallitsi kaupungin maisemaa ja Olavintornin korvasi Turun lin-

na. 

  Vähitellen vanhaa Viipuria päästiin kuitenkin myös katsomaan, ensin vähän 

salaa Leningradin matkan siivellä, sitten vähän enemmän, mutta tiukan sään-

nellysti. Sitten, Druzhban valmistumisen myötä Viipuriin päästiin jo yöksikin 

ja kaupunki alkoi avautua yhä enemmän – ja lopulta tultiin siihen, missä ol-

laan nyt: turistikaupungissa, jossa jokainen saa tulla ja mennä niin kuin tyk-

kää ja tutustua siihen, mikä kiinnostaa. Monet vanhat viipurilaiset eivät tätä 

hetkeä koskaan nähneet ja monet eivät myöskään halunneet tätä mahdolli-

suutta käyttää, ei myöskään Mörri Meurman, jonka viipurilaiset kollegat kut-

suivat 1979 katsomaan kaupunkia. Hän kieltäytyi – kohteliaasti, niin kuin hän 

sanoi – ja totesi, ettei hänen mielensä sietänyt nähdä Viipurin linnan tornissa 

vierasta lippua.  

  Turun Torkkelin Kilta ei ole jäänyt surun ja menetyksen vangiksi, päinvas-

toin, sille Viipuri on ollut ja on sekä muistojen että matkojen kohde. Se on Tu-

run viipurilaisten elävä yhteys vanhaan kotikaupunkiin. 

  Viipuriin liittyvä kaipaus ja surumielisyyskin on tietysti jäljellä, mutta ole-

massa on myös uusi uteliaisuus ja toivo nähdä Viipuri jälleen kukoistavana, 

monikerroksisena, Karjalan kaupunkina. Tälle ajatukselle antaa pontta se, että 

Viipuri näyttää tällä hetkellä – jälleen kerran – olevan niveltilanteessa. Alvar 

Aallon kirjasto on yhtä hienossa kunnossa kuin valmistuessaan ja peruskorjat-

tu Taidemuseo katsoo Pantsarlahdelta uljaana yli vanhan kaupungin. Viipurin 

museo ja sen aktiivinen johtaja ovat ottaneet vankan otteen kaupungin histori-

allisiin rakennuksiin. Olavin torni on peruskorjattu ja linnaa korjataan, raati-

torni on saanut uuden ulkoasun ja juuri nyt on valmistumassa kellotornin pe-

ruskorjaus; vanha könninkello näyttää jälleen Viipurin vuosisataista aikaa. 
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Viime vuonna oli Leningradin oblastin 90-vuotisjuhla ja sen merkeissä Mosko-

va lähetti tukun rahaa keskeisten rakennusten julkisivukorjauksiin ja varojaan 

ovat antaneet myös kaupunki itse ja yksityisetkin rakennusten omistajat. Vah-

titorninkadun rauniokorttelikin on pesemässä kasvojaan ja siihen suunnitel-

laan uutta konsertti- ja teatteritaloa. 

  Kaikki ei tietenkään suju hyvin. Vanhat välistävetäjät ovat tallella ja osa re-

monteista on kehnosti tehty. Hankalin on Monrepos’n tilanne. Siellä Maail-

manpankin pelastusoperaatio näyttää pikemminkin tuholta kuin vanhan kar-

tanon hienovaraiselta ja historiallisia kerroksia kunnioittavalta pelastustyöltä. 

Mutta yleislinja näyttää kuitenkin juuri nyt positiiviselta. 

 

Hyvät kuulijat, 

Turun Torkkelin Kilta on seitsemän vuosikymmenensä aikana tehnyt juuri si-

tä, mitä perustajaisät Mörri Meurmanin johdolla aikanaan hakivat eli Viipurin 

historian ja Viipuria koskevan muistin pitämistä elävänä. Tämä työ ei ole lop-

punut, päinvastoin, nykyinen Viipuri tarjoaa yhä uusia mahdollisuuksia yhtei-

seen muistamiseen.  

  Alkuperäinen Torkkelin Kilta järjesti vuonna 1936 Viipurin viikon tunnuksel-

la Vanha ja uusi Viipuri. Avauspuheen piti killan puheenjohtaja rehtori F.P. 

Oinonen. Hän totesi, että ”Viipuri on ainoa kaupunki maassamme, jossa koko-

nainen kaupunginosa edustaa historiallisia muistoja omalla olemassaolollaan.” 

Tämä lause on monella tavoin totta vielä tänäänkin. Viipuri on yhä Suomen 

ehkä tärkein historiallinen kaupunki, vaikka se ei nykyiseen valtioalueeseen 

kuulukaan. Siksi Torkkelin Killan peruslause: huolenpito Viipurista ja sen his-

toriasta on yhä ajankohtainen. Viipuri ei ole pelkästään meidän muistojemme 

kaupunki. Se on meille tärkeä toiminnan kaupunki myös tänään. 


