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Tuo vireä 100-vuotias
Museotoiminta Lappeenrannassa täyttää tänä vuonna 100
vuotta. Pienen savupirttimuseon matka ammatilliseksi museoksi ja alueellista työtä tekeväksi asiantuntijaorganisaatioksi on ollut pitkä ja monivaiheinen. Etelä-Karjalan museo
toimii Etelä-Karjalan maakuntamuseona ja Etelä-Karjalan
taidemuseo koko Kaakkois-Suomen aluetaidemuseona.
Museoiden synty Suomessa ajoittuu ajanjaksoon, jolloin haettiin ja rakennettiin identiteettiä. Vanhat savupirtit ja niissä
esitellyt kimpiastiat edustivat sitä agraarista menneisyyttä,
jonka haluttiin ilmentävän suomalaisuuden kansallista korkeaveisua. Museotoiminta kasvoi vähitellen pienistä tupasista ja kotiseutukokoelmista ammatillisesti hoidetuiksi muistiorganisaatioiksi, jotka tuottavat tänä päivänä monenlaisia
elämys- ja kulttuuripalveluita. Myös Lappeenrannan museot
ovat kasvaneet vuosien mittaan merkittäväksi kulttuurialan
toimijaksi.
Nyt vireää satavuotiasta juhlitaan monella tapaa. Maakuntakirjastossa koko vuoden esillä olevassa pienoisnäyttelysarjassa esitellään museon kaikki kymmenen vuosikymmentä
näyttelyissä harvemmin nähtyjen esineiden avulla. Kuukausittain vaihtuvaan näyttelyyn voi tutustua myös nettisivuillamme. Kesän aikana ilmestyy museon juhlakirja, joka avaa
näkökulmia eteläkarjalaiseen museomaailmaan, -elämään ja
kulttuuriperintöön. Lisäksi luvassa on monia hyviä näyttelyitä, avoimia ovia, luentoja, tapahtumia ja tempauksia.
Vuonna 2009 meillä Lappeenrannan museoissa vieraili vajaat
28 500 asiakasta ja heille tarjottiin yhteensä 11 näyttelyä,
165 erilaista luentoa, työpajaa tai asiakastilaisuutta, joissa
keskimääräinen osallistujamäärä oli 22 henkeä. Näihin lukuihin voi olla tyytyväinen. Tämä on se tapa, jolla museot
voivat vaikuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tarjoamalla vaihtoehtoja ja näkökulmia. Kasvattamalla ja antamalla mahdollisuuden kasvaa itse. Voimaannuttamalla ja antamalla välineitä itsetuntemukseen, kriittiseen ja
itsenäiseen ajatteluun.
Voimaantumisen elementit nousevat ihmiskunnan omasta
menneisyydestä, kulttuurista ja historiasta. Museot, kirjastot
ja arkistot toimivat yhteisöään kannattelevana pilarina. Niiden toiminta on syytä turvata niin hyvinä kuin huonoinakin
aikoina, mutta erityisesti muistiorganisaatioita tarvitaan nykyään, kun yhä enemmän keskustellaan eriarvoistumisesta,
henkisestä pahoinvoinnista ja juurettomuudesta. Museot
lisäävät ja vahvistavat yhteiskunnallista sopu(sointu)isuutta, tämä tiedettiin jo satakunta vuotta sitten, kun museoita
alettiin meille laajemmin perustaa. Se on syytä pitää mielessä
myös tänä päivänä.
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Etelä-Karjalan museo 1930-luvulla Tyysterniemessä. Kuva EKM.

Etelä-Karjalan museo nykyään. Kuva Seppo Pelkonen / EKM.

–6–

–7–

Jukka Luoto & Miikka Kurri

Sotahistoriakeskus
Kannas –

Mikko Rainio

Tali-Ihantala

Ristiriitaisia tunteita herättäneen Tali-Ihantala-keskuksen suunnittelutyö on tullut vuonna 2010 uuteen
vaiheeseen. Lappeenrannan kaupunki on pannut rakennushankkeen ”jäihin” eli ilmeisesti odottelemaan
taloudellisesti suotuisampia aikoja.
Keskuksen nimeksi on vahvistettu Sotahistoriankeskus
Kannas. Nimi viittaa selvästi Kannaksen puolustustaisteluihin, muttei tee keskuksesta leimallisesti vain niiden
keskusta, jotka puolustivat maamme aluetta Tali-Ihantalassa. Toivottavasti nimimuutos rauhoittaa keskustelua.
Keskuksen sisällöllistä toteuttamista varten on muodostettu työryhmä, jolla on muun ohella erinomainen sotahistoriallinen asiantuntemus.

Suunnitteluryhmä on kuullut Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistystä ja -säätiötä ja Etelä-Karjalan
Lottaperinne ry:tä siinä mielessä, että näillä tahoilla
olisi jotain annettavaa tulevan sotahistorian keskuksen
sisältöön. Suunnitelmiin on lisäksi sisällytetty Ratsuväkimuseo, josta Olli Immonen on laatinut esiselvityksen.
Moni taho haluaisi vaikuttaa keskuksen tulevaan
sisältöön. Lappeenrannan vanhat asukkaat muistavat
vielä tällä paikalla olleen vankilarakennuksen ja toivoisivat tämänkin palan Lappeenrannan historiaa olevan
esillä joskus avattavassa keskuksessa. Jotain tällä alallakin on tehty, sillä arkeologit ovat jo usean vuoden
ajan tutkineet keskukseen liitettävää 1700-luvun kasarmirakennusta (1A). Pyrkimyksenä on kaivaa rakennuksen sisällä esiin vanhinta kaupunkikerrostumaa ja
jättää se rakennuksessa myöhemmin käyvien katseltavaksi. Samalla voidaan esitellä sitä löydöstöä, jota on
kerätty rakennuksen perustuksesta.
Etelä-Karjalan museon rooli tähänastisessa suunnittelutyössä on ollut lähinnä tarkkaileva. Museoviestin toimitus haluaa kuitenkin valottaa kahta tämän
keskuksen teemaan liittyvää kysymystä. Jukka Luodon
työryhmä on selvitellyt arkeologisiin kaivauksiin liittyen linnoitusmäen kasvipeitteen varhaista historiaa.
Paleoekologit Elisabeth Grönlund ja Ilkka Pylkkö ovat
tehneet tästä kysymyksestä selkoa erillisessä artikkelissa.
Ilmavoimilla oli tärkeä osuus Tali-Ihantalan taistelussa. Hyvin tunnettu on saksalaisen lento-osasto
Kuhlmeyn osuus. Venäläisten merkittävin toimi oli
joukkojen keskittämisvaiheessa tehty Simolan pommitus 19.–20.6.1944. Mikko Rainio on tutkinut tätä
tapausta pitkään ja kommentoi sitä omalla persoonallisella tavallaan.
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Radanvarren rinteen hiekassa
pirstoutunutta, kuumuudessa 			
muodottomaksi sulanutta lasia,
revenneitä ja haljenneita
kiväärin hylsyjä, ruosteinen pakin sulkija,
kahvikuppien palasia – sota-ajan mallia.
– Ja neljä vyönsolkea
... mutta niihin liitetty nahka
on kadonnut.
– Keitä he olivat?
– Mistä he tulivat?
– Mihin he olivat matkalla?
kun myrsky äkkiä puhkesi
Simolan asemalla
Anno Domini
1944
kellon viisarien pysähtyessä
seitsemän tuntia
viisikymmentä minuuttia
keskipäivän jälkeen.

Ja äkkiä puhkesi myrsky
Simolan suurpommitukset 1944

SODAN JÄLJET
Sota oli vihdoin päättynyt ja saimme jälleen laskeutua
junasta Simolan asemalla, josta noin kilometrin päässä
sijaitsivat äitini lapsuudenkodin, Lepistön, vanhat rakennukset. Kaikkialla ympärillämme näkyi sodan merkkejä, sillä kesäkuussa 1944 asema oli joutunut vihollisen massiivisten pommitusten kohteeksi.
Kuusivuotiaan uteliailla silmillä oli nyt paljon tutkittavaa.
Suuri määrä rakennuksia oli palanut poroksi. Niiden paikalla oli usein vain savupiippu ja ehkä lattian alla ollut
sementtilaatta. Tien varrella oikealla näkyi valtavia kivenlohkareita, paikalla missä tankkiestelouhos oli sijainnut.
Minua kiellettiin jo heti niitä ohittaessamme kiipeilemästä
siellä, mutta myöhemmin tutustuin niihinkin tarkemmin.
Pommit olivat parturoineet Kourulan mäen puuston monin paikoin lähes olemattomiin, mutta puut oli jo paljolti
kuljetettu pois paikalta.
Tuttu tie katkesi muutaman kerran leveisiin karjaportteihin, joiden kautta kiiruhdimme eteenpäin, koska
kaikkein kiinnostavinta oli tietenkin mahdollisimman
pian nähdä, mitä Lepistölle oli tapahtunut. Tie haarautui
hetken kuluttua kahdeksi, mutta me jatkoimme suoraan
eteenpäin kolmatta, hiukan polkumaista tietä pitkin, ylitimme pienen sillan ja kuljimme vielä noin 100 metriä
eteenpäin: Ja siinä se oli yhtäkkiä edessämme, Lepistön
metsäinen mäki.
Hämmästyksen vallassa jähmetyimme hetkeksi paikallemme, ja muistan hyvin selvästi isän sanat minulle: ”Katso nyt Mikko.” Pommitus näkyi täällä paljon selvemmin
kuin aseman lähellä, koska katkenneita puita ei ollut vielä
juuri korjattu pois. Suuret männyt olivat katkeilleet kuin
tulitikut mikä mistäkin kohtaa runkoja, jotka sojottivat
kuin terävät keihäät kohti taivasta. Kaikkialla näkyi suuria
ja pieniä pommikuoppia.
Mäen yli päästyämme näimme sitten edessämme Lepistön vanhat rakennukset, jotka lähes kaikki olivat kuin
ihmeen kautta säilyneet pystyssä. Riihi oli kuitenkin saanut sellaisen tärskyn, että se oli vähän pommituksen jälkeen sortunut eräänä myrskyisenä päivänä. Sieltä johtavan tien varressa näimme siellä täällä ihmisten repaleisia
vaatteita. Meille sanottiin, että ne olivat pommituksessa
kuolleiden louhoksen kivityömiesten vaatteita. Heillä oli
nimittäin ollut tapana pelata korttia riihessä työvuorojen
päätyttyä.
Lisäksi Lepistön pihaan oli tullut ennen pommitusta
paljon ihmisiä turvaan asemalta. He olivat nähneet aikai-

semmin päivällä asemalla vierailleen venäläisten tiedustelukoneen, joka oli äkkiarvaamatta saapunut paikalle
hävittäjäsuojauksessa. Aseman ilmatorjunta oli ampunut
niitä, mutta sen ammuksista ei ollut viholliskoneille vaaraa, ne lensivät niin korkealla. Nuo Lepistöön saapuneet
ihmiset eivät kuitenkaan aavistaneet illalla alkavan pommituksen hirvittävää rajuutta. Se peitti alleen useiden neliökilometrien alueen ulottuen lännessä myös Etu-Simolan pysäkin (nyk. Raippo) alueelle.
Eräs tyttö kertoi kuulleensa, että vanhemmat ihmiset
olivat laskeneet Lepistön pihapiirin seutuvilta löydetyn 38
ihmisen ruumiit. - Aitan sillalle oli kuollut pieni vauva,
jonka päähän oli osunut sirpale, vaikka hän oli maannut
äitinsä alle suojattuna.
Pihan toisella reunalla, aivan maantien varressa oli erittäin syvä pommikuoppa, joka riitti meille likatunkioksi vuosiksi eteenpäin. Lähimetsä oli täynnä sotilaiden kaivantoja
ja pommikuoppia. Monet kaivannot olivat kalliojyrkänteen
tai isojen kivien suojassa. Joen takana sotilaat olivat tehneet
kaadetuista puista pöytiä, penkkejä ynnä muuta.
Lähinaapurimme Piippukallion pojat: Illi, Terkka ja
Veka olivat rakentaneet kotipihassaan olevaan pommikuoppaan surmanajoradan lapioimalla kuopan seinät
aivan sileiksi. Sangen taitavasti he kiersivät sitä polkupyörällä; minulle se ei tuntunut ainakaan aluksi onnistuvan.
Poikien opastuksella retkeilimme sitten pitkin Simolaa.
Veljekset veivät minut tuntemilleen konekivääripesäkkeille ja korsuille mm. Ruokosenjärven lähelle. Erään pitkän
juoksuhaudan kupeelta löysin ruostuneen kypärän. Myös
kaikenlaisia pommien osia löytyi sieltä täältä. Varsin yleisiä olivat esimerkiksi pienehköjen palopommien pyrstöt.
Ne oli pudotettu maahan suurissa säiliöissä, joita vanhemmat ihmiset kutsuivat Molotovin leipäkoreiksi. Säiliöissä oli suuret siivet, jotka panivat korin pudotessaan
pyörimään yhä vinhemmin ja sinkoamaan kymmenet
noin kolmekymmensenttiset palopommit laajalle alueelle. Terkan kanssa retkeilimme radanvarressa, joka oli
paikoin täynnään ammusvaunuista ehjinä sinkoutuneita
kranaatinheittimen ammuksia.
Kesäkuun 1944 pommitusten jälkeen siviiliväestö oli
evakuoitu Simolasta. Äitini sisko, Elsa, oli saapunut kesäpaikkaamme erikoisluvalla elokuussa tarkastelemaan
Lepistön vaurioita. Paikalla oli silloin sotaväkeä, mutta se
oleili etupäässä metsien suojassa. Elsa totesi, että tuvan
ikkunat olivat hajalla, lukot rikki ja tavaroita oli viety. Niitä oli kuljeteltu sinne ja tänne. Elsan asioidessa asemalla,
hän sanoi lähtiessään: ”Mie otanki täst mukkaani tään
tuolin, jolla mie istuin, se on nimittäin meiän.” Lepistön
mäeltä Elsa kertoi löytäneensä ihmisen käden, jonka hän
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hautasi lapiolla paikkaan, jota ei halunnut meille koskaan
kertoa. Hän oli kuullut, että pommikoneita oli ollut noin
60; eräät olivat kuitenkin laskeneet suurempiakin lukuja.

POMMITUKSEN MUISTOJUHLAT
Vuodet kuluivat, pommikuopat ja sotilaiden kaivannot
sulautuivat yhä pehmeämmin maastoon sammalen ja
risujen lempeässä käsittelyssä. Neuvostoliiton puolelta
kuului jatkuva kaukainen kumina, ilmeisesti uutta rajaa
linnoitettiin huolella. Kylällä pommituksesta ei enää paljon puhuttu.
Sitten vihdoin v. 1982, 38 vuotta tapahtuman jälkeen,
rohjettiin järjestää Vesitornilla pommituksen ensimmäinen muistojuhla. Tuohon entiseen Veturien juottotorniin
kiinnitettiin laatta, johon oli kirjoitettu Yrjö Jylhän pieni runonpätkä sekä muutamia tietoja pommituksista.
Laatassa mainitaan, että Simolan pommitusten koko sodanaikaisten kuolonuhrien määrä on noin 200.

Jo ensimmäinen pommitus 19.6.
” illalla
aiheutti valtavan kaaoksen
Juhlapuhujaksi oli kutsuttu akateemikko, kielitieteilijä ja
kirjailija Tauno Nurmela. Hän oli äitini luokkatoveri Simolan kansakouluajoilta ja tuli ennen tilaisuutta Lepistöön. Hän ihmetteli, mikseivät äitini sisaret, Erna ja Elsa,
olleet paikalla. Äitini kertoi heidän soittaneen Helsingistä,
etteivät he viitsi nyt lähteä, kun olivat niin vanhoja ja vatsatkaan eivät enää oikein toimi. Tauno otti heti puhelun
Elsalle ja koetti suostutella heitä tulemaan: ”Etti kerto, et
työ olitte valitelleet mm. vatsojanne, mut eiks se ois vaa
hyvä, jos ne vatsat ei siel juhlas toimi”.
Juhlavalmistelut olivat mittavat ja yleisöä runsaasti.
Järjestäjien painajaiseksi muodostui kuitenkin se, että äänentoistolaitteet kieltäytyivät aluksi toimimasta, ja akateemikkokin joutui hiukan kurkkuvaivaisena pitämään
puheensa ilman mikrofonin apua.
Tässä juhlassa oli mukana myös eräs radiotoimittaja,
Teuvo Leo Niemelä Ylämaalta. Hän alkoi kerätä magnetofonilla haastatteluja pommituksen kokeneilta ja teki
niistä radio-ohjelman.
Vuonna 1994 oli sitten 50-vuotismuistojuhla, jossa luettiin mm. minun kirjoittamani runo: Guernica Simolassa. Vesitornin alakerrassa oli esine- ja valokuva-näyttely,
johon myös sisareni poika, Sami Suviranta, oli asettanut
näytteille vanhoja kuviamme. Tietämättämme Teuvo Niemeläkin oli ollut siellä mukana tällä kertaa videokameralla varustettuna. Hän oli ryhtynyt keräämään pommitusaineistoa myös videolle.

SILMINNÄKIJÖIDEN KERTOMUKSET
ELOKUVAKSI
Eräänä kesänä Lepistön pihaan saapui sitten parrakas
tuntematon mies, joka osoittautui tuoksi kyseiseksi
Niemeläksi. Hän haastatteli minuakin videonauhalleen
ja olin häneen myöhemmin myös puhelinyhteydessä.
Koska olin kiinnostunut aiheesta ja harjoitin kirjoittamista, pyysi Niemelä minua mukaan Simola-elokuvan
tekoon.
Katsoimme Kirkkonummella yhdessä läpi kaikki Niemelän aineistot muistiinpanoja tehden ja aloitimme elokuvan suunnittelun. Hämmästyin miten vähän olin tiennyt
pommitusten kulusta ja suuruudesta, vaikka olin koko
ikäni niistä hajatietoja kuullut. Useimmat ihmiset eivät
olleet tietoisia siitä, että kesäkuun 1944 pommituksia oli
12 tunnin välein kolme kappaletta. Myös aikaisemmin
kuulemani ristiriitaiset tiedot hyökkäävien koneiden lukumääristä osoittautuivat aivan liian alhaisiksi.
Jo ensimmäinen pommitus 19.6. illalla aiheutti valtavan kaaoksen. Voitte kuvitella mitä tapahtuu, kun noin
100 konetta varustettuna jopa 500:kin kilon pommeilla
ja konekivääreillä saapuu äkkiä pienen kylän ylle. Maa
keinui valtavista räjähdysmääristä, kaikki peittyi savuun
ja liekkeihin, ihmisten kuulo salpautui joksikin aikaa ja
viranomaisten puhelinyhteydet katkesivat. Ilmatorjunta
pystyi ampumaan vain pari kolme sarjaa ammuksiaan ennen kuin pommit jo räjähtelivät kaikkialla sen ympärillä.
Kärkikone oli kuitenkin saanut osuman. Se alkoi väitellen
pudottaa korkeuttaan ja hävisi hiukan savuten taivaanrannan taakse.
Asemalle ruuhkautuneet suuret evakkomäärät lähetettiin pommituksen jälkeen niin pian kuin se oli mahdollista eteenpäin. Osa kuljetettavista oli niin pahasti
haavoittuneita, että he kuolivat täpötäysiin juniin, joista
heitä jätettiin sinne tänne väliasemille. Asemalla olleet
suuret sotilaskuljetukset taas yritettiin saada kiireisesti
kohti rintamaa, jossa vihollisen suurhyökkäys oli edennyt
jo Viipurin porteille. Uhrien nopea poisvienti Simolasta
eri puolille Suomea, aiheutti sen, että kuolonuhrien määrää on sangen vaikea arvioida. Osa silpoutui niin pahoin,
että heitä ei voitu enää tunnistaa ja hyvin monissa hautakivissä onkin merkintä: tuntematon.
Teimme Niemelän kanssa lehtikirjoituksia, joiden
avulla löysimme lisää haastateltavia eri puolilta Suomea
ja kävimme sitten yhdessä heitä kuvaamassa. Oli aivan
ilmeistä, että elokuvaan suunnitellut haastattelut kaipasivat havainnollisuuden vuoksi avukseen myös pommituspäivien visuaalisia näkymiä roolihenkilöiden avulla toteutettuina. Rahavaramme olivat kuitenkin hyvin rajoitetut
ja mikään taho ei halunnut myöntää aiheeseemme apurahaa vuosia kestäneistä sinnikkäistä anomuksistamme
huolimatta. Varmaankin kykyämme työstää näin suurimittaista aihetta epäiltiin liikaa.
Aloimme kuitenkin kuvata asioita vapaaehtoisten kyläläisten ja kesävieraiden avulla. Emme tietenkään voineet
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Anja Hytti-Oikkosen kirjoittama näytelmä käynnissä 60-vuotismuistojuhlassa Simolan sirpalevaurioisella vesitornilla.
Nykyään 91-vuotias ElinaKoskelainen (ent. Kallioinen)
Vahvialan Nurmista istuu
Pirkko-tyttärensä ja tämän
miehen välissä v. 2000. Äiti
ja tytär ehtivät evakkojunasta radanvieren pensastoon,
missä sirpale osui Elinan
selkään ja on edelleen siellä.
Pirkolta (5 v. 1944) sirpale
vei vain palan takinlievettä.
Pirkon isältä, Väinöltä, meni
toisesta korvasta kuulo ja
sirpale tunkeutui keuhkoon
lähelle selkärankaa, mistä
sitä ei koskaan tohdittu
poistaa. Elinan sisko, Rauha,
kuoli heidän lähelleen, mutta
isä ja äiti, jotka olivat jääneet
junan viereen selvisivät vammoitta.

tehdä mitään amerikkalaismallista räjähdys- ja silpoutumiskuvausta, vaan tyydyimme pienimuotoiseen kuvaukseen melko suppeilla kuva-aloilla. Ne esittivät etupäässä
tilannetta juuri ennen pommitusta ja sen jälkeen, mutta
jonkin verran myös itse pommituksen kulkua. Vähitellen
mielestämme aivan hyvää aineistoa alkoi kertyä ja lisäsimme siihen myös kuvausta pommikuopista, räjähtäneistä ja suutareiksi jääneistä pommeista, valokuvista sekä

arkistotiedoista. Saimme apua myös kartantekijä Sami
Suvirannalta, taiteilija Esa Hyväriseltä ja monilta muilta
ihmisiltä. Sodan aikaisia kuvia haimme Santahaminasta
ja Tuusulan IT-museolta. Itse Simolan pommituksesta
sodanaikaisten kuvien löytäminen osoittautui kuitenkin
lähes mahdottomaksi. Ehkä niitä on olemassa, mutta jo
heti sodan aikana kaikki tiedot Simolan pommituksesta
määrättiin hyvin korkealta sotilastaholta täysin salaisiksi.
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”Tuntemattomina matkamiehinä” haudattujen sankarivainajien nimiä on sittenkin saatu säilymään jälkipolville
uudessa kivessä (v. 2004).
Simolan aseman pommien vaurioittamaa vesitornia.
Kuva Seppo Pelkonen / EKM 2010.

Nyt olisi sitten vielä saatava
” televisio
esittämään valmis tuote
Pelättiin ainakin sitä, että uhrien suuri määrä saattaisi aiheuttaa lamautumista väestömme keskuudessa tilanteessa,
jossa koko Suomen kohtalo oli aivan hiuskarvan varassa. Simolan pommituksen uhrimäärää ei varmaan koskaan saada
kovin tarkasti selville, mutta aivan ilmeisesti se oli suurempi
kuin kolmen Helsingin suurimman pommituksen (helmikuussa 1944) kuolonuhrien yhteismäärä.
Työmme kuluessa saimme sitten vihdoin pieniä apurahoja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahastolta ja Uudenmaan rahastolta sekä Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiöltä, niin että saatoimme lopulta saada
elokuvan loppueditoiduksi. Työmäärämme on ollut kokonaisuudessaan niin suuri, että se on ollut meille melkoinen tuskien taival. Rahalliset menotkin ovat olleet melkoiset, niin että omalle työllemme emme voine saada juuri
mitään rahallista korvausta.
Nyt olisi sitten vielä saatava televisio esittämään valmis tuote. Sieltäkin löytyy meille sekä vastustajia että
puoltajia. Suomen Radio- ja TV-selostajien Liitto ja sen
puh.joht. Teuvo Laine ovat kuitenkin antaneet meille koko
työn ajan arvokasta henkistä tukea, kun olemme esitelleet
elokuvan vaiheita liiton kokouksissa.

TUNTEMATTOMAT MATKAMIEHET
Lehtikirjoitustemme ja radio-ohjelmiemme ansiosta
olemme saaneet pommitukseen liittyviltä ihmisiltä suuren määrän kirjeitä ja jopa pieniä ystävän lahjoja siitä
hyvästä, että olemme tutkineet tätä kauan vaiettua tapahtumaa.
Eräs kirjoittaja on ollut erikoisen mieleen jäävä. Hän on
kesäkuussa 90 vuotta täyttävä Kannaksen Räisälästä kotoisin oleva Eira Rajamäki, jonka puolisen vuotta aiemmin vihitty aviomies sai surmansa Siiranmäen taisteluissa,
jotka käytiin Adolf Ehrnroothin johdolla. Niilo Rajamäen
ruumista oltiin 61 sankarivainajan joukossa tuomassa kotimaan multiin, kun juna joutui Simolan pommitukseen.
Se mitä noista miehistä jäi jäljelle haudattiin 13 arkussa
Lappeenrannan Sankarihautausmaalle. Pienessä muistokivessä lukee: ”Tässä lepää 61 tuntemattomaksi jäänyttä
matkamiestä, jotka saivat surmansa Simolan pommituksessa.” Kun Eira sodan jälkeen luki tuon tekstin tuntuivat
lähes kaikki sen tiedot vääriltä. Tunsihan hän oman miehensäkin ja erään hänen samassa vaunussa olleen sotilastoverinsa; kukaan noista 61:stä ei kuollut Simolassa eikä
kivessä mainittu edes sitä, että sen alla lepäävät olivat ns.
sankarivainajia.
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Eira aloitti vuosia kestävän ja kaikkein korkeimmille tahoille ulottuvan viranomaisten pommituksen tekstin korjaamiseksi tai lisäkilven saamiseksi hautamuistomerkkiin. Eiralle asia oli tavattoman tärkeä, olihan Niilo hänen elämänsä
ainoa aviomies ja hänen tyttärensä isä. Kuultuaan työstämme hän pyysi, että mekin yrittäisimme selvittää asiaa.
Maanpuolustuskorkeakoulun Sota-arkiston ylitarkastaja Harri Huuskon avulla pystyimme jäljittämään Niilo
Rajamäen viimeisiä vaiheita ja lopulta saamaan selville
muitakin nimiä Niilon junassa olleista sankarivainajista.
Yksi heistä oli Mannerheim-ristin ritari, lentäjä Lauri Nissinen. Kesällä 2004 paljastettiin sitten Lappeenrannan
Sankarihautausmaalla uusi, aivan entisen kaltainen ja sen
vieressä sijaitseva muistokivi, johon on kirjoitettu näiden
miesten nimiä.

lepää 61 tuntematto” Tässä
maksi jäänyttä matkamiestä, jotka saivat surmansa
Simolan pommituksessa
Eräänä päivänä sain puhelun Laila Hietamieheltä
(nyk. Hirvisaari). Hän kertoi sisällyttävänsä romaaniinsa
”Kallis kotimaa” jakson, jossa eräs kirjan päähenkilöistä
on autossa ohittamassa Simolaa juuri pommituksen alkaessa. Hän pyysi minua tarkastamaan käsikirjoituksen
Simola-osuuden niin, että puuttuisin vain joihinkin mahdollisiin pahoihin asiavirheisiin, ei juuri muuten tekstiin.
Hietamiehen romaanissa on mm. tällainen kohta: ”Liisa
Lunden poimi maasta lapun: Rajamäki Niilo Rafael. Oliko häneltä jäänyt vaimo? Entä lapsi? Äiti ja isä…Kun arkkujen kansia naulattiin kiinni, Liisa luki iltarukouksen.”
Laila Hietamies pyysi myös romaaninsa etulehdille runoni, jonka olin julkaissut erään lehtikirjoitukseni yhteydessä. Se on tämän kirjoitukseni alussa oleva runo. (Hietamiehen kirjassa on vain sen loppuosa.) Runo perustuu
veljeni Pekan kaivauksiin, joita hän aikoinaan suoritti Simolan junaradan jyrkän mutkan rinteessä.
Runossa oleva kellonaika taas on joitakin vuosia sitten kuolleelta Matti Joenpolvelta, jonka kello pysähtyi
19.6.1944 klo 19.50. Matti oli hälytyksen tullessa juossut äitinsä kanssa evakkojunasta kauppias Kotosen isoon
kellariin. Siihen osui hetken kuluttua pommi, joka tappoi
yli 40 ihmistä. On kauan luultu, että kukaan ei selvinnyt
sieltä hengissä. Haastatteluissamme ilmeni kuitenkin,
että elossa selviytyivät Matin lisäksi myös eräs pikkutyttö
ja hänen äitinsä. Matin äiti sai kuitenkin surmansa.

HYÖKKÄÄVIEN LENTOKONEIDEN
LUKUMÄÄRÄ
Tein vuosia sitten tunnin pituisen radio-ohjelman YLEn
ykkösen toimittaja Risto Nurmen kanssa Simolassa.
Risto kuvaili etupäässä meitä ympäröivää luontoa ja
minä kerroin siitä, mitä kullakin paikalla sodan aikana
tapahtui.
Puhuin tässä ohjelmassa hyökänneiden koneiden lukumäärästä perustuen haastattelemiemme ilmatorjuntamiesten kertomuksiin. Nämä lukumäärät olivat huomattavasti suuremmat kuin erilaisissa julkaisuissa esiintyneet
määrät. Ilmeisesti näistä luvuista johtuen saivat lentosotahistorioitsijat H. Kauranne ja J. Vesen (Simolan pommitus
2006) syyn arvostella ilmasodan tuntemustani puutteelliseksi, syyttäen minua siitä, että olen sivuuttanut ”viralliset
asiakirjat”. Muuten he sanovat Simolan alueen paikallistuntemukseni olevan hyvä ja että radio-ohjelmamme oli
”sujuva ja värikäs”. Edellä mainitut ilmasotatutkijat eivät
Simolan asioiden suhteen olleet minuun ja Niemelään
minkäänlaisessa yhteydessä.
Koska luvut ovat sangen kiistanalaisia lienee syytä
tässä käsitellä niitä tarkemmin. Erilaisissa Simolan pommituksista kertovissa julkaisuissa lukumääristä on hyvin
erilaisia tietoja. Mitään lottoarvonnan kaltaista virallista laskijaa ei ilmeisesti ollut. Kellomäen ilmatorjunnan
päällikkö, vänrikki Mantsinenkin, jonka oli määrä pitää
sotapäiväkirjaa, haavoittui ja kuljetettiin pois. Olemme
haastatelleet kolmea Kellomäen IT:hen kuulunutta sotilasta, joista varsinkin Veikko Varjus osoittautui erittäin
tarkaksi ja kriittiseksi. Varjus keskusteli puhelimitse myös
toisen IT-miehen kanssa. Hän kertoi, että näkemykset eivät heidän välillään juuri poikenneet toisistaan. Ne olivat
seuraavat:
1) Ensimmäisessä pommituksessa (19.6.) n. 100 konetta,
hävittäjät mukaan lukien,
2) toisessa (20.6. aamulla) vielä hiukan enemmän,
ja 3) kolmannessa (20.6. illalla) eniten.
Kauranne ja Vesen ovat päätyneet seuraaviin lukuihin:
1) 19.6. illalla 30 Pe-2 pommikonetta useiden hävittäjien
saattamana, kaikkiaan koneita n. 40-50. (s. 38).
2) 20.6. aamulla: 39 Pe-2 pommikonetta hävittäjien suojaamina (s. 43), konemäärä jokseenkin sama kuin edellisillan (s. 46).
3) 20.6. illalla: 52 Pe-2-pommikonetta ja lisäksi hävittäjät
(s. 45).
Kirjoittajilla on ollut käytössään myös C.-F. Geustin
keräämiä tietoja Neuvostoliiton sota-arkistoista. (Olen itsekin kyllä keskustellut asiasta aikoinaan Geustin kanssa.)
Koska luvut ovat näin erilaisia, etsin haastattelutiedoista eri siviilihenkilöiden antamia lukuja. Hyvin monet
pommitukseen joutuneet alkoivat laskea lähestyviä koneita. Se oli suhteellisen helppoa, koska pommikoneet lähestyivät 9 koneen auroissa ja laivueiden välillä oli vielä joku
välimatka. Hävittäjät liikkuivat sitten epämääräisemmissä
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paikoissa. Sangen harvat uskalsivat kuitenkaan laskea koneiden lukumäärää loppuun asti pommien jo alkaessa räjähdellä. Mikä vaikutus sitten oli sillä, että pommituksen
kohteena oli Simolan aseman lisäksi myös Etu-Simolan
pysäkki, jää arvailujen varaan.
Ensimmäisessä pommituksessa ilmatorjuntaa n. 300
metrin päästä tarkkaillut P. Ilves laski 93 konetta ”ja vielä
jäi laskematta”. Ensimmäisessä pommituksessa haavoittunut P. Kourula laski 98 konetta, mutta niitä oli hänen
mukaansa jokunen enemmän, luultavasti 102. Eräs kauempaa koneita laskenut (P. Vainikka) päätyi kuulemani
tiedon mukaan lukuun 103. Toisen ja kolmannen pommituksen aikana ihmiset olivat jo paljolti siirtyneet pois
vaarallisilta asemilta. Siksi tiedot koneiden lukumääristä
niiden aikana ovat niukkoja. Koko ajan paikalla olleiden
ilmatorjuntamiesten luvut ovat ”virallisten lukujen” kanssa sikäli samanlaisia, että molemmissa ilmoitetaan viimeiseen hyökkäykseen osallistuneen eniten koneita.
On mielestäni lähes mahdotonta, että näin moni ensimmäisessä pommituksessa hyvällä paikalla ollut nuori mies
ilmoittaisi lähes saman lukeman virheellisesti.
- Miksi sitten Neuvostoliiton sotilasviranomaiset olisivat merkinneet muistiin liian pieniä konemääriä, totta
kai he tiesivät lukumäärät tarkasti. Syy voisi olla seuraava: Simolan junaliikenteen katkaisu, joka oli hyvin tärkeää vihollisen (20.6.) aloittamalle Viipurin valtaukselle,
onnistui sangen huonosti. Simola sai tästä kiittää Kellomäen vaatimatonta ilmatorjuntaa, joka kuitenkin pakotti
koneet lentämään sen verran korkealla, että pommitustarkkuus väheni. Vihollisen lentotoiminnan johto saattoi pelätä omaa kohtaloaan, jos vielä olisi tiedossa, että
hyökkäävien koneiden määrä oli hyvin suuri. - Olin joku
vuosi sitten kuuntelemassa asiantuntija-esitelmää, jossa
kerrottiin mm. Neuvostoliiton lukuisista yrityksistä katkaista Kymijoen silta Korian kohdalla. Kun se ei onnistunut, kutsui Stalin kaikki tästä vastaavat korkeat upseerit
yhteispuhutteluun, joka ei varmaankaan ollut näille kovin
miellyttävä.
- Eräässä tv-ohjelmassa taas kerrottiin eräästä Saksan
kaupungista, jota oli juuri pommittanut n. 1000 viholliskonetta; siitä Luftwaffen ylipäällikkö, marsalkka Göring
raportoi Hitlerille: ”70 viholliskonetta hyökkäsi; Saksan IT
suojasi kohdetta hyvin.”
Keskustellessani Geustin kanssa Simolasta, ehdotin
hänelle myös sellaista mahdollisuutta, että osa Simolan
ylle tulleista pommikoneista olisi vain käyttänyt hyväkseen runsasta hävittäjäsuojausta eikä pudottanutkaan
sinne pommejaan, vaan olisi kohdistanut ne jollekin lähellä olleelle muulle asemalle (esim. Hovinmaa). Vihollisen lentotoiminta seudulla oli tuohon aikaan todella vilkasta ja koneiden reittien jäljittäminen jäi usein arvailujen
varaan.
Keskustelin vuosia sitten prof. Ohto Mannisen kanssa
historian lähdeaineistojen luotettavuudesta. Hän sanoi
näin: ”Kaikkia lähteitä on kuunneltava ja kaikkia epäiltävä.” Simolan pommituksen suhteen myös monet muut
”viralliset” tai julkaisuissa olleet tiedot ovat suuren haastattelumäärämme valossa osoittautuneet lievästi sanoen

epäilyttäviksi. Myös me itse olemme työn kuluessa monta
kertaa joutuneet korjaamaan entisiä käsityksiämme. On
joskus syytä epäillä myös suomalaisten sotapäiväkirjoja.
Pommitukseen joutunut ei varmaan ensimmäisenä ajattele tilastointia vaan omaa henkeään. Kun Simolan shokista oli selvitty, kyseltiin varmaan muilta mielipiteitä erilaisista tuholuvuista. Siinä vaiheessa suuri osa ihmisistä
oli kuitenkin jo paennut paikalta ja Viipuriin suuntaavat
sotilashenkilöt jatkaneet matkaansa.
Kokoamamme historiallinen aineisto on suuruutensa
vuoksi sangen arvokas. Arvoa lisää varmasti se, että aineisto fokusoituu ajallisesti ja paikallisesti hyvin suppeaan kohteeseen, jossa pommituksen aikana oli arvioidemme mukaan tuhansia ihmisiä. Lisäksi aineistoa on kerätty ajoissa,
kun kertojat olivat vielä voimissaan, ilman dementian
merkkejä. Sodan aikana pommituksen tuhot määrättiin
mahdollisimman tarkoin salattavaksi, eikä niistä tohdittu
kovin paljon puhua vielä seuraavinakaan vuosikymmeninä.
- Äärimmäisessä kuolemanvaarassa olleiden henkilöiden
kertomukset porautuvat hyvin syvälle ihmismieleen.

”KAUHUSTA NOUSEVAT KUKAT”
Aikaisemmin mainittujen lisäksi olemme keskustelleet
aineistostamme monien muidenkin asiantuntijoiden
kanssa, mm: tri Jukka Luoto (Etelä-Karjalan museo), tri
Harri Korpisaari (Suomalaisen yhteiskoulun hist. opettaja), Juha Luodeslampi (Hels. yliopiston leht., uskontopedagogi), Ilkka Kippola (tutkija, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto).
Onnettomuustutkintakeskuksen ent. johtaja Kari Lehtola
sanoi aineistosta antamassaan lausunnossa mm. näin:
”Kertomukset antavat erittäin arvokasta tietoa siitä, miten ihminen pystyy ylipäätään selviytymään katastrofista.
Monet haastatellut olivat katastrofin aikaan pieniä lapsia… Simolan pommituksiin liittyvä ’eloonjäämisoppi’
ansaitsisi päästä laajaan tietoisuuteen niin kansalaisten
yleensä kuin asiantuntijainkin keskuudessa.”
Elokuvamme nimi on ”Kauhusta nousevat kukat”.
Se viittaa elokuvan loppuun ja siihen, että emme halua
kertomuksesta jäävän mieleen päällimmäiseksi surua ja
ahdistusta vaan ihmisen toivon ja selviytymisen sekä sen,
miten arvokas asia rauha on.

Ja kuitenkin - myrskyn jälkeen
aseman jyhkeä vesitorni
seisoo yhä paikallaan
– majakka, joka suuntaa valonsa
tulevaisuuden valkeille laivoille.
- Toivottavasti elokuvamme saa Suomen televisiossa
esitysluvan. Se on taatusti mielenkiintoinen.
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Rakennus 1A.
Kuva EKM/Seppo Pelkonen.

Elisabeth Grönlund, Jukka Luoto ja Ilkka Pylkkö

Tattaria ja vattua:

Paleoekologinen tutkimus Lappeenrannan
Linnoituksen rakennuksen 1A huoneesta 2
RAKENNUKSEN HISTORIAA JA KAIVAUSTÖITÄ
Suunnitteilla olevaan Tali-Ihantala-keskukseen, joka
nyttemmin on saanut nimen Sotahistoriakeskus Kannas, ollaan liittämässä linnoituksen jo olemassa olevista
rakennuksista ainakin rakennus, josta käytetään lyhennettä 1A.
Rakennustoiminta näyttää olleen vilkasta Lappeenrannan linnoituksessa vuosien 1742 - 1744 välisenä aikana.
Ensimmäiset kivirakennuksensa se sai vasta 1770-luvulla ja niille annettiin uudessa asemakaavassa tärkeä
merkitys. Tähän vaiheeseen liittyy myös rakennus 1A.
Se esiintyy jo vuoden 1775 kaavassa ja Viipurin kuvernementin atlaksessa 1790-luvulla. Vuodesta 1838 rakennus
siirtyi osaksi naisvankilan, kehruuhuoneen, rakennuskantaa ja vuodesta 1884 lähtien se kuului työvankilan rakennuksiin. Työvankila lakkautettiin vuonna 1938, jonka

jälkeen rakennusta on käytetty toisen maailmansodan
aikana sotilasvankilana, teollisuustiloina ja lopulta varastokäytössä. Kasarmit eli rakennus 1A ja 1B eli Arkistorakennus muodostavat parin, jotka kummatkin on liitetty
Kannas-suunnitelmaan. Ulkoasultaan molemmat kasarmit on oviaukkojen lukumäärää lukuun ottamatta esitetty keskenään samanlaisina. Kehruuhuone lakkautettiin
1880-luvun puolivälissä ja naisvangit siirrettiin Hämeenlinnaan. Sen jälkeen rakennusta käytettiin työvankilana
ja siinä vaiheessa on rakennuksen huonejakoa muutettu
muodostamalla pitkä käytävä rakennuksen länsiseinustalle.
Lappeenrannan tekninen virasto on aloittanut rakennuksen 1A kunnostustyöt. Sen yhteydessä lattiat on
purettu ja sen alapuolella ollut irtohiekka imetty pois. Jo
tässä vaiheessa esiin tuli huomattava määrä ihmisen jälkeensä jättämää löydöstöä ja mm. eläinten luita. Talteen
saatiin myös rahoja vuosilta 1633-1850. Rahoista 10 on
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ruotsalaiselta kaudelta ja vain 5 rakennuksen ajalta eli
venäläiseltä kaudelta. Vähän yllätyksellistä oli se, että arkeologit Nina Vitikainen ja Jasse Tiilikkala saattoivat todeta, ettei pohjahiekan poisto ollutkaan vienyt muassaan
kaikkea paikan historiaa, vaan että maan pinnan alta löytyi n. 70 cm paksu kerrostuma. Tähän kerrostumaan on
avattu 3x3 m laaja kaivausalue.
Tavoitteena on ollut paljastaa kaupungin varhaisinta
asutuskerrostumaa ja saattaa se rakennuksessa kävijöiden
nähtäväksi pleksi- tai lasilattian alle. Pykimyksenä on antaa
kuva yleisölle siitä minkälaista oli elämä Lappeenrannassa
sen varhaisimpana aikana. Siksi kaivausta täydennettiin
mm. luuanalyysillä ja paleoekologisella tutkimuksella. Ne
antavat kuvaa paikan varhaisista luonnonoloista.

suhde ei kuitenkaan ole yksinkertainen, johtuen ennen
muuta kasvien erilaisesta pölytysbiologiasta; tuulipölytteiset tuottavat moninkertaisia määriä siitepölyhiukkasia
verrattuna hyönteispölytteisiin lajeihin. Kaivauskerrosten
sisältämän siitepölyhiukkasten ja itiöiden mikroskooppisella analyysillä pyrittiin tässä tutkimuksessa arvioimaan
minkälaista kasvillisuutta Linnoituksen alueella kasvoi
ehkä jo 1600-luvun jälkipuoliskolla, sekä mahdollista
eläinten laidunnusta ja viljanviljelyä rakennuksen ympäristössä.

MAKROISTA

Juuri ennen vuodenvaihdetta, 29.12.2009, saapuivat Jukka Luodon pyynnöstä näytteenottomatkalle Elisabeth
Grönlund Joensuusta ja Ilkka Pylkkö Kotkasta varusteinaan suuri määrä muovipusseja sekä hengityssuojaimia.
Jälkimmäiset olisivat olleet tarpeen, jos näytteiden kerääminen olisi kestänyt hiukkaakaan kauemmin kuin puolen
päivää. Nimittäin, koko rakennusta on kuivattu koneellisesti jo parisen vuotta, jonka vuoksi maakerrokset olivat
rutikuivia ja ilma täynnä hienon hienoa pölyä.
Näytteenoton tarkoituksena oli ottaa vuoden 2009
kaivauksessa paljastetusta maaprofiilista näytteitä siitepöly- ja kasvimakrofossiilianalyysejä varten. Siitepölyanalyysiä on Suomessa käytetty kasvillisuus- ja asutushistorian tutkimuksissa hyvin yleisesti ja varsin merkittävin
tuloksin aina 1970-luvulta lähtien. Kasvit tuottavat suuria määriä siitepölyhiukkasia, joista vain pieni osa täyttää
biologisen tehtävänsä ja saavuttaa emin luotin. Suurin
osa joutuu erilaisten kuljetusprosessien myötä maaperään, suoturpeisiin ja järvien pohjasedimenttiin. Eri kasvilajien siitepölyhiukkasten ja itiöiden absoluuttinen määrä ja lajistosuhteet heijastavat ympäristön kasvillisuutta,

Minkä takia ottaa kaivausmontusta maata pakastepussiin, kuljettaa se ehkä satojen kilometrien päähän laboratorioon, sotkea se sangossa veteen tai kylläiseen suolaliukseen ja käydä suurella vaivalla kivennäismaasta erottunut
orgaaninen ”mössö” mikroskoopin alla läpi? Toiveet voivat olla toisinaan suuriakin: mössöhän saattaa sisältää
vaikka ruoka- tai lääkekasvien jäänteitä, esimerkiksi leipäviljan hiiltyneitä jyviä kerrostumasta, joka muotoutunut
tutkimuskohteen historiallisen käytön aikaan. Tätä kutsutaan makrofossiilitutkimukseksi. Joskus ovat tutkijat tavanneet tuhannen vuoden takaisia leipälimpun palojakin
maanäytteissä. Nykyiset hienostuneet ajoitusmenetelmät
voivat kertoa melkoisella tarkkuudella vaikkapa vanhalta
asuinpaikalta löytyneen ohranjyvän iän. Tällainen on jo
tärkeää tietoa ihmistoiminnasta kiinnostuneelle tutkijalle: paikalliset ovat olleet jollain tavalla riippuvaisia maanviljelyselinkeinosta jo näin pitkään. Kasvitieteilijä saattaa
innostua helpommin luonnonvaraisten kasvienkin jäänteistä, koska ne kertovat paikalla menneisyydessä vallinneesta luontotyypistä.
Kun tutkitaan Lappeenrannan linnoituksen kaltaista historiallisen ihmistoiminnan kokonaan muokkaama
ympäristöä voidaan ylioptimismiin sortumatta olettaa
alueelta otettujen maanäytteiden sisältävän ihmistoimintaan liittyviä kasvilajeja. Niitä oli myös rakennus 1A:sta

Kaivauksissa paljastui piha- tai lattiakiveys.
Kuva EKM/Janne Rantanen 2009.

Arkeologista dokumentointia: Maija Lehikoinen.
Kuva EKM/Janne Rantanen 2009.

PALEOEKOLOGIT NÄYTTEENOTOSSA
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teeltä vuosina 1985-1986 otetut, Satu Saarasen hiljattain
tutkimat todella runsaslöytöiset näytteet olivat taas sangollisia (8 litraa) ja sankoja oli yhteensä 44 kappaletta.
Voidaan sanoa aineistoa olleen Saarasella monikymmenkertaisesti.
Oheisessa kuvassa erilaiset maakerrokset näkyvät melko selvästi. Erityisen kiinnostava oli jo ensi näkemältä
hyvin selvästi erottuva paksu ruskea kerros numero kahdeksan, jonka tumma väri kertoo eloperäisen eli orgaanisen aineksen olemassaolosta. Parikymmentä senttimetriä
korkean kulttuurikerroksen vuoksi ensimmäinen oletuksemme oli, että sen aines olisi kerrostunut aikaisemmin
paikalla sijainneen rakennuksen piha-alueella eikä esimerkiksi rakennuksen lattian alla.
Maanäytteitä pussitettiin kaiken kaikkiaan kymmenen
kappaletta siitepölyhiukkasanalyysiä varten ja yhdeksän
makrofossiilianalyysiä varten. Näytteistä kaksi (LPRB ja
LPRA) oli otettu jo aiemmin joulukuun kaivausten yhteydessä ja ne sijoittuvat kuvan 4 kaavion osoittamalla tavalla pystysuorasta kaivausseinämästä otettuihin näytteisiin.
Elisabeth Grönlund analysoi siitepölyhiukkaset Ekologian
tutkimusinstituutin laboratoriossa (Itä-Suomen yliopisto)
ja Ilkka Pylkkö puolestaan tutki makrofossiilinäytteet Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen laboratoriossa.
Kuva 4.

HEHKUTUS- JA SIITEPÖLYANALYYSIN
TULOKSIA

otetuissa maanäytteissä, mutta linnoituksen alueella on
taatusti paljon tässä mielessä rikkaampiakin kerrostumia,
siksi vaatimaton lajivalikoima pakastepusseissa piileskeli. Joitakin tällaisia rikkaampia kerrostumia on aiempina
vuosina tutkittukin. Vaatimaton lajikirjo oli ehkä odotettu, sillä kaivauksen pienuudesta johtuen myös makrofossiilinäytteet olivat verrattain pieniä: keskimäärin kutakuinkin lapsen hiekkalaatikkoämpärillisen kokoisia. Nyt
kyseessä olevassa tutkimuksessa makrofossiilinäytteitä oli
ainoastaan 9 kappaletta. Alempaa linnoituksen länsirin-

Tuhkan eli mineraaliaineksen suhteellinen osuus kuiva-aineesta vaihteli välillä 97.5–85.9 % (kuvat 4 ja 5). Korkeimmat arvot havaittiin vaaleassa hietaisessa pohjamaassa,
josta ei myöskään löytynyt siitepölyhiukkasia, sekä kaivausprofiilin pinnasta katsoen toiseksi ylimmästä kerroksesta (LPR3, 3-17 cm), joka oli vaaleaa hieman kellertävää
savensekaista hietamaata. Orgaanista ainesta puolestaan
oli runsaimmin tummassa kulttuurikerroksessa (LPR8,
31–50 cm) sekä erikseen aiemmin kaivausvaiheen aikana otetussa näytteissä, joista toinen (LPRA) sijoittuukin

>

Kuva 5.

Metsäpuiden,
männyn, kuusen ja
koivun, hiukkasia
oli edellä mainituissa näytteissä hyvin
vähän, matalimmat
arvot sijoittuvat
kulttuurikerrokseen
ja näytteisiin.
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Kuva 6.

stratigrafisesti tämän kerroksen kanssa samalle tasolle.
Kulttuurikerroksen näytteissä oli myös varsin runsaasti
sekä suurehkoja puunpalasia ja muuta karkeaa eloperäistä materiaalia että mikroskooppista kasviainesta, ne
sisälsivät myös runsaasti siitepölyhiukkasia ja itiöitä.
Valikoitu lajisto siitepölyanalyysin tuloksista on esitetty kuvissa 5 ja 6. Siitepölyhiukkasten ja itiöiden diversiteetti (hiukkastyyppien määrä) ja hiukkaspitoisuus
(konsentraatio) ovat korkeimmillaan kulttuurikerroksessa (LPR 8A ja 8B) sekä kaivaukselta aiemmin otetuissa
näytteissä (LPRA ja LPRB). Molempien muuttujien voidaan ajatella heijastavan kasvillisuuden ja ympäristön
monimuotoisuutta sekä tässä tapauksessa erityisesti ihmistoiminnan aktiviteettien suurta kirjoa. On kuitenkin
huomattava, että hapekkaissa kerrostumissa, kuten tässä

Männyn siitepöly on mikkihiirimäinen. Kuva E. Grönlund.

LPRB ja LPRA.
Linnoituksen alue
oli mitä ilmeisimmin
lähes puutonta, mikä
näkyy hyvin havainnollisesti 1800-luvun
puolivälin maalauksesta. Johan Knutssonin öljymaalaus
1850-luvun
Lappeenrannasta.
Etualalla Nikolain
vallien vanhan ruutikellarin rauniot.
Kuva Etelä-Karjalan taidemuseon
kokoelmat.
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tapauksessa, siitepölyhiukkasten ja itiöiden säilyvyys tunnistamiskelpoisina on varsin riippuvainen kunkin tyypin
seinärakenteesta ja ennen kaikkea sen paksuudesta. Siten hyvin hennot hiukkastyypit ovat tämänkaltaisessa aineistossa todennäköisesti kuluneet tunnistamattomiksi.
Edellä mainittua heijastaa myös aineiston suuri ns. Varia
-ryhmä, joka merkitsee sitä, että mikroskoopissa havaittu
rakenne on tunnistettu siitepölyhiukkaseksi, mutta sitä ei
ole voitu tarkemmin tunnistaa.
Kuusen hiukkasten kaikkiaan matalista arvoista (alle
3 %) voidaan epäsuorasti päätellä tutkittujen maakerrosten muodostuneen syntyneen voimakkaan kaskeamisen
aikana. Tällöin kuusta, ja yleisemminkin järeää puustoa,
kasvoi kaiken kaikkiaan hyvin harvassa Itä-Suomen kaskiviljelyalueella, sillä kuusen ravinteikkaat kasvupaikat otettiin jo varhain viljelykäyttöön ja toisaalta tihentynyt kaskikierto esti puuston varttumisen järeälle asteelle (mm.
Grönlund 1995). Lepän siitepölyhiukkasia on suhteellisen runsaasti kaikissa näytteissä, näiden voidaan olettaa
olevan peräisin ranta-alueiden harmaaleppäkasvustoista.
Pähkinäpensaan hiukkasia havaittiin runsaimmin profiilin toiseksi ylimmäisessä näytekerroksessa (LPR3, 3–12
cm), jossa on myös lepän hiukkasten korkeimmat arvot.
Edellä mainittu saattaa kuvastaa aiemmin avoimen linnoitusalueen pensoittumista, mahdollisesti laidunnuksen
vähenemistä. Yksittäiset havainnot lehmuksen hiukkasista
(35 cm eli LPR8A sekä LPRB-näytteestä) kertovat Linnoituksen niemellä jo varhain kasvaneista lehmuksista. Laji
on nimittäin hyönteispölytteinen ja sen hiukkaset suuria
ja raskaita, eivätkä tämän vuoksi leviä kovin kauas emokasvin kasvupaikalta.
Luonnonkasveista kaikkein runsaimpina esiintyivät
villien heinäkasvien hiukkaset, joita oli 20–40 % kaikista
lasketuista hiukkasista. Luonnonheinät ovat tuulipölytteisiä kasveja ja tuottavat siten runsaasti siitepölyhiukkasia.
Heinien hiukkasten suuri määrä heijastanee linnoitusalueella harjoitettua laidunnusta, mutta myös hiukkasia, jotka ovat kulkeutuneet karjasuojien ja tallien kuivikkeina ja
eläinten ravintona käytetystä heinästä.
Viljakasvien siitepölyhiukkasia havaittiin yllättävän
suuria määriä, verrattuna niihin määrin, joita yleisesti ItäSuomessa on havaittu luonnonkerrostumista (suot, järvisedimentit). Rukiin hiukkasia oli runsaimmillaan lähes
10 % ja yleisen viljatyypinkin (ns. Cerealia-tyyppi, sis. ohra,
kaura, vehnä) noin 5 % lasketuista hiukkasista. Suurimmat rukiin hiukkasten arvot tavattiin näytteistä LPR B ja
A sekä näytesyvyyksiltä 25 ja 27 cm. Onkin huomattavaa,
ettei rukiin hiukkasia yllättävästi ollutkaan eniten jo edellä mainituissa kulttuurikerroksessa (31–50 cm). Cerealiatyypin hiukkasia puolestaan tavattiin runsaimmin näytteissä B ja A sekä syvyyksiltä 35 ja 25 cm. Viljalajeista ruis
on tuulipölytteinen ja tuottaa runsaasti siitepölyä, mutta
muut viljakasvit ovat itsepölytteisiä, eikä niistä siten irtoa
kasvukauden aikana kovin paljon hiukkasia tuulten kuljetettavaksi. Viimeksi mainitusta seikasta voitaneen päätellä, että näitä viljakasveja mahdollisesti kasvatettiin juuri
linnoituksen alueella tai siellä käsiteltiin muualta tuotua
viljaa jossain aivan kerrostumapaikan lähistöllä.

Aivan ennakoimaton tulos oli havainto viljatattarin
siitepölyhiukkasista. Lajin suhteelliset osuudet eivät ole
kovin korkeita, mutta niitä löytyi lähes jokaisesta näytteestä, runsaimmin näytetasoilta 25 ja 35 cm. Viljatatarta
tiedetään historiallisena aikana viljellyn kaikkialla eteläisessä Suomessa, mutta eniten sen viljelyä on harjoitettu
Itä-Suomessa. Viljatattaren siemeniä ei kuitenkaan havaittu aiemmassa Lappeenrannan vanhan markkinapaikan arkeologisten kaivausten yhteydessä tehdyssä makrofossiilitutkimuksessa (Saaranen 2008).

Viljatattarin siitepöly. Kuva E. Grönlund.

Ruohovartisista kasveista runsaimpia olivat erilaiset
piha-alueiden rikkaruohoiksi luokiteltavien kasvien siitepölyhiukkaset. Tällaisia ovat mm. suolaheinät, maruna- ja
savikkakasvit, ratamot ja nokkoset. Suolaheinien hiukkasia havaittiin runsaimmin. Nämä lajit sisältävät oksaalihappoa, jonka vuoksi ne eivät ole kotieläinten mieluista
ravintoa. Marunakasvien (todennäköisesti pujo) sekä savikkakasvien hiukkasia oli joitakin prosentteja, joka on vähemmän kuin ennakolta olisimme odottaneet, sillä nämä
lajit ovat yleisiä ja runsaita ja tuottavat tuulipölytteisinä
suuria määriä siitepölyä ja niiden hiukkaset säilyvät hyvin
paksun kuorensa ansiosta. Voimmekin olettaa, että alueella saattoi liikkua esimerkiksi vuohia tai lampaita, jotka
ovat käyttäneet näitä kasveja ravinnokseen. Nokkosen
hiukkasia tavattiin jonkun verran, huolimatta siitä, että
lajin hiukkaset ovat hyvin pieniä ja hentoja. Nokkosten
suhteellisen suuri määrä (syvyydet 20–45 cm) ilmentää
lajin suosimaa typpirikasta kasvualustaa (karjasuojat, ulkohuussit, jätekasat). Aineistossa oli suuri kirjo erilaisia
niittyjen ja laidunmaiden kasveja, näistä huomattavimpina ryhminä kohokki-, sikuri- ja asterikasvit, joita havaittiin runsaimmin näytteissä 20–35 cm. Kuivia ketomaisia
kasvupaikkoja ilmentäviä kellokasvien, kohokkikasvien
Silene-tyypin, ahosuolaheinän ja ristikukkaisten siitepölyhiukkasia havaittiin runsaimmin näytteissä 20–45 cm
sekä näytteissä LPR A ja B.
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Kuva 10.

MAKROFOSSIILIANALYYSIN TULOKSIA
Rakennuksen pohjan maanäytteet olivat kahden kasviryhmän valloittamia. Molempien voidaan katsoa hyötyneen
ihmistoiminnasta: Savikkakasvit (204 kokonaista siemenjäännettä ja 108 siemenen osaa), joita linnoituksen
liepeillä laiduntaneet eläimät ovat ilmeisellä mielihyvällä
riipineet märehdittäväkseen ja vadelmat (111 kokonaista siemenjäännettä), joita linnoituksen liepeillä telmineet
lapset ovat vielä ilmeisemmällä mielihyvällä natustelleet.
Myös vanhempien asukkaiden voitaneen olettaa ymmärtäneen tämän jalon marjan maun päälle. Tosin jauhosavikalla lienee ollut menneisyydessä myös lääkekäyttöä.
Myös toisen, huomattavasti vähälukuisempana näytteissä
todetun kasviryhmän voitaneen katsoa liittyneen ihmistoimintaan, lähinnä laidunnukseen. Makrofossiilinäytteissä todetut hierakoiden (yhteensä 6 siemenjäännettä)
siemenjäänteet lienevät tarkemmin määriteltynä olleet
juuri suolaheiniä. Kuten siitepölyjen kohdalla on todettu,
suolaheinät ovat maistuneet lampaiden ja nautojen suussa vähintäänkin mukiinmeneviltä. Yksittäiset sarakasvien
siemenjäänteet (4 kappaletta) ovat saattaneet kulkeutua
paikalle Saimaan rantavyöhykkeeltä, vaikka sarakasveja
kuuluu myös ketolajistoon. Sarojen määrityksen on vahvistanut kasvitieteen dosentti Terttu Lempiäinen Turun
Yliopistosta. Myös siitepölyissä todettu ja historiallisessa maalauksessa ilmenevä maiseman avoimuus ilmenee
makrofossiililajistossa puuvartisten kasvien jäänteiden
puuttumisena.
Makrofossiilianalyysissa ei ollut havaittavissa sellaista
vaihtelua kulttuurikerrosten välillä, että pitemmälle meneviä johtopäätöksiä kannattaisi tehdä. Kaivausalueen
pohja, puhtaaksi luonnonkerrostumaksikin otaksuttu
hieno santa saatta sekin olla makrojen perusteella kult-

tuurikerrosta sillä tästä erittäin hienojakoisesta maasta
löytyi ihmisen jalanjälkenä pidettyä jauhosavikkaa.
Mielenkiintoista onkin verrata juuri tätä makrofossiilianalyysia aiempaan Satu Saarasen tutkimukseen myös lajiston osalta. Tiivistettynä voi sanoa, että Saarasen näytteissä yleisimmät kasvijäännökset olivat runsaimpia myös
tämänkertaisessa analyysissa. Sen sijaan esiintymistiheydeltään pienemmät huomionarvoiset kasvilajit ovat jääneet analyysissani pimentoon pääasiassa juuri näytekoon
ja -määrän huomattavan eron takia. Saattaa myös olla
niin että ihmistoiminta on ollut pitempään intensiivistä
linnoituksen länsirinteellä, josta Saarasen näytteet ovat.
Hänen tutkimuksessaan todettiin tuttuun tapaan yleisimmiksi kasvilajeiksi hyötykasveista vadelmat (4058 jäännettä) ja rikkaruohoista jauhosavikat (10445 jäännettä).
Samaan tapaan toiseksi yleisimpänä rikkaruohona nousivat molemmissa analyyseissä esiin suolaheinät. Myös
suo- ja rantakasveista yleisempänä esiintyivät Saarasella
sarat kuten tämänkertaisessakin tutkimuksessa.
Sen sijaan monet merkittävät ja mieltä kiinnittävät
hyötykasvit jäivät tällä kertaa maan kätköihin: ohra, ruis,
kaura, vihannesportulakka, mesimarja, hullukaali tai ulkomailta tuodut viikuna ja viinirypäle. Myöskään puuvartisten kasvien jäänteet eivät nyt päätyneet mikroskoopin
alle. Rikkaruohoja oli paljon vaatimattomampi kirjo kuin
Saarasella. Pois jäivät mm. kiintoisat itäiset tulokkaat
harmio, eteläukonputki ja idänukonpalko. Metsä- ja kalliokasveja ei havaittu nyt lainkaan. Kuten ei myöskään
niitty- ja ketokasvien jäänteitä, ellei jotkut tarkemmin
määrittelemättömät sarat kuulu tähän ryhmään suo- ja
rantakasvien ryhmän asemesta.
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TULKINTAA, POHDINTAA JA AJATUKSIA
Visuaalisesti havaittavan kulttuurikerroksen (31–50 cm,
LPR 8A, 8B) luonteesta voimme tehdä jonkunlaisia alustavia tulkintoja tämän paleoekologisen aineiston perusteella. Siitepölyhiukkasanalyysin tuloksena havaitun suuren lajidiversiteetin perusteella oletimme, että myöskin
makrofossilianalyysi tuottaa vastaavanlaisen tuloksen.
Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kasvijäänneanalyysissä
havaittiin vain neljä tunnistettavaa kasvijäännettä (jauhosavikka, vadelma, hierakoiden sekä sarojen suku) sekä
jonkun tunnistamattoman savikkakasvin kappaleita. Tulokset ovat siten varsin ristiriitaisia, sillä makrofossiilianalyysin lajimäärä on äärimmäisen niukka ja toisaalta siitepölyanalyysi kuvastaa varsin monipuolista kasvilajistoa.
Toisaalta makrolajisto sopii hyvin yhteen aiemmin linnoituksessa tehdyn analyysin kanssa, vaikka lajikirjo onkin
niukempi. Makrofossiilianalyysien välistä eroa lajikirjossa
selittänee parhaiten näytemäärien huomattava kokoero.
Edellä mainittu viittaa ympäristöön, jossa kasvit eivät
kasva eivätkä siten myöskään siemennä, kyse ei siten ole
välttämättä piha-alueelta kerrostuneesta aineksesta, kuten ensimmäinen oletuksemme oli. Toisaalta ympäristö
on selvästikin ollut sellainen, että sinne on kulkeutunut
siitepölyhiukkasia runsain määrin ja hyvin monenlaisilta
kasvupaikoilta. Lisäksi em. kulttuurikerroksessa on suhteellisen korkea orgaanisen aineksen pitoisuus, mikä oli
myös nähtävissä jo näytteissäkin, joissa oli runsaasti puuaineksen palasia.

Voisikohan kyseessä olla kerrostuma, joka on muodostunut maalattiaisessa rakennuksessa? Tähän ajatukseen ei kuitenkaan oikein sovi havaittu siitepölyhiukkasten
suuri kirjo, joka sisätiloissa luultavasti olisi suppeampi. Ja
lisäksi, tällöin luultavasti makrofossiililajistokin olisi runsaampi. Eräs mahdollisuus voisi olla, että kyseessä on ollut nurkkakivien varassa seisova rakennus, jonka alustaan
siitepölyhiukkasilla on mahdollista kulkeutua, mutta jossa kasvien ei ole mahdollista kasvaa ja tuottaa siemeniä.
Asiaa mutkistaa se, että selvästi havaittavan kulttuurikerroksen yläpuolella olevissa näytteissä mm. 20 ja 25 cm oli
myöskin hyvin runsaasti ja monipuolisesti siitepölyhiukkasia. Voiko kyseessä olla myös niin tallattu piha-alue, ettei maanpinnalla ole kasvanut juuri mitään? Paikalle olisi
kulkeutunut vain runsaasti siementävien ja linnoituksessa
yleisten kasvien makroja.
Arkeologisesti tutkittua kerrostumaa hallitsee mukulakiveys, joka kertoo jostain rakenteesta: maalattia, piha
tms.? Kaikilta kerrostuman tasoilta tuli päivänvaloon liitupiipun paloja. Periaatteessa ne ajoittuvat 1600-luvun
alusta 1800-luvun alkuun. Ainoa varmasti ajoitettu piipun pesä on hollantilainen ja 1730-luvulta. Kerrostuma
on siis rakennusta vanhempi, muttei ilmeisesti kaupungin
perustamisen ajoilta, 1500-luvulta.
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Mihály Zichy, Aleksanteri III:n matka
Lappeenrantaan vuonna 1885.
© Pavlovsk Palace Museum

Satu Eiskonen

Etelä-Karjalan museon kesän 2010 keisarinnavierailu esittelee

Tanskan prinsessa Dagmarin,
Venäjän keisarinna Maria Fjodorovnan
Tanskan kuningas Kristian IX:n tytär Dagmar kihlautui Venäjän keisarin Aleksanteri II:n vanhimman pojan,
Nikolai Aleksandrovitshin, kanssa, mutta kruununperillinen kuoli tuberkuloosiin vuonna 1865. Kruununperimys siirtyi Nikolain veljelle Aleksanterille, samoin morsian. Pari avioitui vuonna 1866 ja erikoisista lähtökohdista huolimatta avioliitosta tuli onnellinen. Luterilaisesta Dagmarista tuli avioliiton myötä ortodoksi
ja hänen nimekseen tuli Maria Fjodorovna. Dagmarille ja Aleksanterille syntyi kuusi lasta, joista vanhin (s.
1868) oli Nikolai Aleksandrovitsh, tuleva keisari Nikolai II. Aleksanteri III peri isänsä kruunun salamurhan
jälkeen vuonna 1881.
Keisari Aleksanteri III ja tämän puoliso keisarinna Maria Fjodorovna olivat pidettyjä Suomen suuriruhtinaskunnassa. Pohjoismaista syntyperää oleva keisarinna oli
myös Suomen ystävä. Keisaripari vietti mielellään aikaa
Suomessa, muun muassa Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla, jossa he saattoivat elää tavallisten ihmis-

ten tavoin kalastaen ja ruokaa laittaen. Viralliset vierailut
toivat keisariparin myös Lappeenrantaan. Dagmar vieraili
kaupungissa vuosina 1885 ja 1891. Jac. Ahrenberg suunnitteli ja sisustutti keisariparille Fontellin talon, jota alettiin kutsua keisarintaloksi. Rautatie ja asemakin kaupunkiin valmistuivat keisarivierailua varten 1885.
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MAAKUNNAN

POPULAARIMUSIIKIN
HISTORIA
esillä Etelä-Karjalan
museossa
Noora Niemi

Aleksei Korzuhin, Keisarinna Maria Fjodorovnan
muotokuva. © Pavlovsk Palace Museum
Aleksanteri III:n kuoltua vuonna 1894 kruunu periytyi
vanhimmalle pojalle Nikolaille. Leskikeisarinna toimi tärkeänä neuvonantajana poikansa suurissa päätöksissä.
Vallankumous kukisti Romanovien dynastian vuonna 1917 ja suuri osa keisariperheestä ja suvusta menetti
henkensä vallankumouksen tuoksinassa. Leskikeisarinna
Dagmar pelastui Englantiin sisarenpoikansa Englannin
kuningas Yrjö V:n lähettämällä laivalla vuonna 1919.
Englannista Dagmar muutti takaisin synnyinmaahansa
Tanskaan, missä hän eli loppuelämänsä vuoteen 1928
asti. Dagmar haudattiin Roskilden tuomiokirkkoon muiden kuninkaallisten tavoin. Vuonna 2006 hänet kuitenkin
siirrettiin laivalla Pietariin ja siunattiin puolisonsa Aleksanteri III:n viereen Pietari-Paavalin linnoitukseen.
Näyttely Dagmarista esittelee hänen vaiherikasta
elämäänsä sekä hänen vierailujaan Lappeenrannassa ja
muualla Suomessa. Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat
muun muassa Pavlovskin palatsimuseo Pietarissa, Amalienborgin kuninkaallinen museo Kööpenhaminassa sekä
Suomessa Presidentin linna sekä useat museot.
Näyttelyn avautumisen myötä ilmestyy myös samanniminen kaksikielinen (suomi-englanti) julkaisu, jossa esitellään Dagmarin elämänvaiheita sekä laajasti myös Lappeenrannan vuosien 1885 ja 1891 keisarivierailuja. Teos
ja näyttely esittelevät muun muassa uutta tutkimustietoa
keisarintalona tunnetun Fontellin talon sisustuksesta ja
esineistöstä. Teoksessa on ajankohtainen artikkeli myös
restaurointityön alla olevasta keisarinasemasta.
Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna -näyttely
Etelä-Karjalan museo, Linnoitus, Lappeenranta
9.5.–29.8.2010

Etelä-Karjalan museossa avautuu syyskuussa
2010 maakunnan musiikkihistoriaa esittelevä näyttely. Näyttelyssä esitellään populaarimusiikin aikakausia yleisellä tasolla sekä
eteläkarjalaista populaarimusiikkia nuorisokulttuurin vuosikymmenten läpi 1960-luvulta
tähän päivään. Syksyllä museon täyttää siis
rock’n roll!
Näyttelyn yleistä osuutta valmistellaan yhdessä PohjoisKarjalan museon kanssa, jossa vastaavanlainen näyttely
tulee olemaan esillä kesällä 2011 Ilosaarirockin 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Yleinen osuus myös kiertää molempien maakuntien muissa ammatillisesti hoidetuissa museoissa. Imatralla se on esillä keväällä 2011.
Näyttelyä on työstetty pikkuhiljaa parin vuoden ajan
ja viime syksystä lähtien tehokkaammalla otteella. Projekti on mielenkiintoinen ja vastaavanlaisia näyttelyitä ei
ole juurikaan museoissa ollut esillä. Maakunnan tasolla ei
laajamittaisempaa aiheeseen liittyvää tutkimustyötä ole
ennen tehty, joten materiaalin keruussa on omat haasteensa. Taustamateriaalin hankinnan yhtenä keinona on
käytetty haastatteluiden tekemistä. Haastateltavina ovat
olleet ja tulevat olemaan mm. maakunnasta lähtöisin
olevat ja täällä vaikuttavat muusikot ja tuottajat. Useita
haastatteluja on vielä tekemättä ja valitettavasti monet
mielenkiintoiset persoonat jäävät varmasti myös haastattelematta.
Sen lisäksi että tehtyjä haastatteluja käytetään näyttelyn tutkimusmateriaalina, osia niistä tulee myös kuunneltavaksi näyttelyyn. Haastattelut toki jäävät museon arkistoonkin tulevaisuuden jatkokäyttöä varten. Pitkästä aikaa
museo siis toteuttaa laajemmin myös yhtä tehtäväänsä,
paikallisen perinteen keruuta.
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Näyttelymateriaalin hankinnassa on käytetty keruuilmoituksia, jotka on julkaistu maakunnan medioissa. Keruuilmoitukset ovat tuottaneet kohtalaisesti tulosta ja
niiden kautta on saatu runsaasti muutakin näyttelyn valmisteluissa avustavaa tietoa. Myös haastatelluilta henkilöiltä on saatu mielenkiintoista ja ainutlaatuista aineistoa
lainaksi. Lisää materiaalia kuitenkin vielä kaivataan, joten
jos Sinulla on sopivaa aineistoa joko lahjoitettavaksi tai
lainattavaksi, niin ota rohkeasti yhteyttä. Haussa ovat esimerkiksi valokuvat, bändituotteet sekä tapahtumiin liittyvä materiaali. Yleiseen osioon haussa ovat edellisten lisäksi muun muassa nuorisokulttuuriin tai bänditoimintaan
liittyvät vaatteet ja musiikin kuunteluun liittyvä aineisto.
Näyttelyssä tulee olemaan esillä tekstiä, kuvaa, ääntä,
esineitä eli kaikkea sitä, mitä museoiden näyttelyissä on
totuttu yleensäkin näkemään. Näyttelyn aihe on kuitenkin
käyttämätön ja näyttelystä löytyy varmasti katseltavaa ja
kuunneltavaa, rautaista matskua johon ei muualla pääse
tutustumaan!

Rantajamien yleisöä elokuussa 1991 Lappeenrannan
Myllysaaressa.

RAUTAA RAJALTA – ETELÄ-KARJALAN 		
POPULAARIMUSIIKIN HISTORIAA
NÄYTTELY ETELÄ-KARJALAN MUSEOSSA
18.9.–31.12.2010
Kristiinankatu 15, Linnoitus
avoinna ti–su klo 11–17
Lisätiedot ja muut tiedustelut:
Museoassistentti Noora Niemi, sähköpostitse
noora.niemi@lappeenranta.fi tai puhelimitse 		
040 715 3345 tai Intendentti Satu Eiskonen, 		
sähköpostitse satu.eiskonen@lappeenranta.fi tai 		
puhelimitse 040 579 5744

Top Cats, varhainen lappeenrantalainen rockbändi, 1964.

PS. Seuraathan myös museon nettisivuja 		
www.lappeenranta.fi/museot, josta löydät 		
näyttelyn aikana siihen liittyvät
oheistapahtumat!

Soitellaan ristiin ja rastiin.
Etelä-Saimaa kartoitti
Lappeenrannan rock-ilmiötä
vuonna 2001.
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Jukka Luoto

OIKEUSTAISTELUN
MUISTOMERKKI
LUUMÄELLÄ
Luumäen asemalla on pitäjän suuren pojan P.E.
Svinhufvudin Oikeustaistelun muistomerkki. Kyseessä on opettaja F.P. Taipaleen organisoimalla
kansalaiskeräyksellä rahoitettu Väinö Aaltosen
suunnittelema graniittiobeliski.
Sen paikka oli erinomainen niin kauan kun junat pysähtyivät Luumäen asemalla, mutta näinhän ei ole tapahtunut
enää miesmuistiin. Muistomerkille on etsitty mm. P.E.
Svinhufvudin perinnesäätiön tuella sopivampaa paikkaa.
Itse olen suositellut paikaksi aseman tuntumassa olevaa
Luumäen entistä käräjätaloa, sillä siellähän P.E. Svinhufvud pidätettiin ja toimitettiin Siperiaan.
Muistomerkit herättävät aina intohimoja niin museovirkamiesten kuin yleisönkin piirissä. Niinpä tämäkään hanke
ei toteutunut, vaan merkki on 2009 siirretty asemalla uuteen paikkaan pois varsinaiselta rata-alueelta. Pitkään esillä ollut kysymys on saatu siten päätökseensä. Toivoa vain
sopii, että muistomerkille riittää katsojia. Asia ei nimittäin
ole ongelmaton, siksi että nykyiset junat kiitävät sellaista
vauhtia, ettei ihan radassa kiinni ollutta muistomerkkiä
juuri ehtinyt huomata, vaikka sitä olisi tiennyt odottaa ja
etsiä katseellaan. Radasta etäällä oleva muistomerkin nykyinen paikka helpottaa sen näkemistä, mutta tosiasiassa
sitä voi katsella vain käymällä Luumäen asemalla.
Muistomerkistä ei oikein käy ilmi minkälaisesta oikeustaistelusta on ollut kyse. Siksi lienee kai tarkoituksenmukaista virkistää muistia muutamalla rivillä.
Sääksmäellä syntynyt Lappeen kihlakunnantuomarina
toiminut P.E. Svinhufvud syntyi poliitikkona sortovuosien
seurauksena. Eduskunnan puhemiehenä hän ryhtyi kiivaasti vastustamaan venäläistämispyrkimyksiä vastaan.
Näihin kuului muun ohella mm. suunnitelma siirtää venäläisellä verellä lunastettu Viipurin lääni takaisin Venäjän
yhteyteen. Tämä ei kuitenkaan ollut keskeinen ongelma,
vaikka se aiheuttikin epävarmuutta ja vihaa.
Venäläistämispyrkimykset kärjistyivät kun valtakunnanduuma sääti 10.6.1910 lain, joka mukaan vain tarkasti Suomen sisäisiin asioihin vaikuttavat lait säädetään
Suomen eduskunnassa, muut lait säädetään koko Venäjän valtakunnan lainsäädäntöjärjestelmän mukaan. Tätä
päätöstä tervehdittiin duumassa riemuhuudolla ”Suomen
loppu” ja Tsaari hyväksyi sen Standart-laivallaan Baltiskissa lakitekstiin tekemällään merkinnällä ”Olkoon niin”.
Syttynyt maailmansota (1914) kärjisti tapahtumia.
Svinhufvudin kohdalla ratkaisevaa oli kun prokuraattori Kazanski pyysi häneltä muutamista asiakirjoista ly-

Luumäkeläisiä arvohenkilöitä Oikeustaistelun muistomerkillä 1930-luvulla. Kuva Pekka Siiropään kokoelmat.
hennysotetta. Asia sinällään ei ollut tärkeä, mutta Svinhufvud periaatteen miehenä vastasi kirjelmällä: ”Koska
prokuraattorin viran haltijaa K. Kazanskia Venäjän keisarikunnan kansalaisena ei ole voitu lain mukaisesti nimittää Keisarillisen Suomen senaatin prokuraattoriksi, vaan
hänen nimityksensä ilmeisesti on tapahtunut lain voimaa
kaipaavan venäläisen ns. yhdenvertaisuuslain nojalla, ei
häntä voida pitää laillisena prokuraattorina Suomessa.
Siitä syystä en katso olevani oikeutettu lähettämään pyydettyä lyhennysotetta, josta täten saan prokuraattorinvirastolle ilmoittaa.”
Kenraalikuvernööri Seyn erotti Svinhufvudin tuomarin
virasta sotatilaan vedoten, mihin Svinhufvud ei myöntynyt todeten, ettei tuomaria voida erottaa virasta ilman
oikeudenkäyntiä. Kantansa mukaan hän ei luovuttanut
tehtäviä siihen määrätylle Toivo Tapanaiselle, vaan ryhtyi pitämään Luumäen käräjiä hyvin tietäen, että hänet
pidätettäisiin.
Tapahtumat on tarkkaan kirjattu hänen muistelmissaan.
Runsas yleisö odotti santarmien ilmaantumista ja tarkkaili
etenkin junaliikennettä. Yllättäen santarmit tulivatkin autolla ja veivät P.E. Svinhufvudin Lappeenrannan kautta Viipuriin vankilaan, josta hänen matkansa jatkui Siperiaan.
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Täällä hän vietti leppoisia metsästäjänpäiviään aina
maaliskuun vallankumoukseen (1917) asti. Tällöin hän
saattoi täyden armahduksen saatuaan palata riemusaatossa Viipurin ja Luumäen kautta Helsinkiin.
Luumäelle hän saapui iltahämärissä 28.3.1917 ja nyt
vihdoin näytelmä näyteltiin Luumäen asemalla: Paikalla
oli runsas väkijoukko ja torvisoittokunta, jotka esittivät
Maamme-hymnin. Sen jälkeen esittävät tervehdyssanansa
opettaja Hirvikallio ja valtioneuvos Helenius. Poliittiseen tilanteeseen sopi hyvin se, että paikallinen venäläinen varusväki oli muodostanut kunniavartion pitkin junan sivua ja
että venäläisen sotaväen edustaja piti myös puheen vapaudesta ja veljeydestä. Myös eräs tataariupseeri käyttää puheenvuoron heimolaistensa puolesta. Venäläiset ojensivat
Svinhufvudille taulun ja suomalaiset kukkia. Svinhufvudin
vastattua puheisiin viritettiin vielä ”Karjalaisten laulu”.
Jonkinlainen olemisen oikeus muistomerkillä on siis
Luumäen asemalla. Tuo Luumäen juhla ei ollut kuitenkaan ainut tapahtuma, sillä juna pysähtyi muuallakin,
ennen kun se päätyi Helsinkiin. Oikeustaistelun olennainen piste oli Svinhufvudin pidättäminen käräjätalolla. Ne
jotka olivat aikoinaan vastuussa muistomerkin pystyttämisestä, ovat pitäneet tietenkin silmällä sitä, että se myös
nähtäisiin junasta. Vailla merkitystä ei ollut varmaan
myös se, että muistomerkki näin saatiin Valtion Rautateiden omistukseen ja hoitoon.
Presidentti P.E. Svinhufvudiin suhtaudutaan kovin
kaksijakoisesti. Jotkut ihailevat häntä perustuslakiemme
suojelijana ja kansanomaisimpana presidenttinämme,
jotkut taas vieroksuvat häntä oikeistolaisena ja Saksan
ystävänä. Svinhufvud ei itse halunnut muistelmissaan kertoa sisäpoliittisista tai muista Itsenäisyyden ajan toimistaan ja keskittyi vain oikeustaistelun vuosiin. Varmaan jokin yhteinen näkemys P.E. Svinhufvudin roolista löytyykin
näistä hänen miehuusvuosiensa toimista.
Toivoa todella sopii, että muistomerkkiä käytäisiin katsomassa nyt uudella paikallaan. Radasta sivussa oleva muistomerkin nykyinen sijainti ei enää aiheuta vaaratilanteita.
Lähde: Räikkönen, Erkki, 2007: Svinhufvudin kertomukset Siperiasta, näköispainos vuoden 1928 laitoksesta,
Keuruu.

Pekka Siiropää

KOMMENTTIPUHEENVUORO
25.11.2009 Luumäen asemalla oli historiallinen hetki,
jolloin vajaa 72 vuotta samoilla sijoilla seisonut suuri
monumentti, akateemikko Wäinö Aaltosen veistämä Oikeustaistelun muistomerkki siirrettiin valtavalla nosturilla
uudelle paikalleen neljätoista metriä taaemmaksi rautatiealueen laajennuksen tieltä. Tapahtumaa olivat todistamassa presidentti P. E. Svinhufvudin suvun edustajat ja
professori Martti Häikiö Svinhufvudin Muistosäätiöstä.
Ratahallintokeskus siirron toteuttajana suoriutui tehtävästään kiitettävästi.
Patsaan siirto oli välttämätön, mutta onko uusi sijoituspaikka oikea? Kieltämättä muistomerkki seisoo edelleen sille kuuluvalla paikallaan. Juuri tähän radan viereen
Luumäen asemalle on Wäinö Aaltonen patsaan suunnitellut. Kun saavutaan junalla lännestä päin, on vastassa
oikeustaistelijan P. E. Svinhufvudin rintakuva. Kun vastaavasti tullaan idästä, nähdään lakikirjaa puolustava
Suomi-neito. Wäinö Aaltosen Säätiö piti nyt toteutettua
siirtoa ainoana mahdollisena, koska juuri tähän paikkaan
patsas on alun perin suunniteltu. Valitettavasti säätiön
edustajaa ei ollut paikalla juhlistamassa tilaisuutta
Tänä päivänä tämä komea muistomerkki on kuitenkin syrjässä kaikesta liikenteestä. Yksikään juna ei pysähdy
Luumäen asemalla ja junat kiitävät sellaisella vauhdilla,
ettei kukaan pysty näkemään patsasta. Sitä on lisäksi vaikea löytää, ellei tiedä patsaan sijaintia asemarakennuksen
takana. Opastus olisi ehdottoman välttämätön pääteiltä.
Jurvalan ohitustien valmistuttua muistomerkki tulee jäämään radan ja kuutostien väliin.
Luumäen aseman tulevaisuus on tällä hetkellä arvoitus. Se ei ole mukana uudella Valtioneuvoston hyväksymällä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen listalla kuten Pulsan ja Rapasaaren asemat. Luumäen
asema-alueen kohtalo riippuu Senaattikiinteistöjen päätöksistä. Tällä hetkellä rakennukset ja ympäristö ovat
kunnostuksen tarpeessa. Ei ole kunniaksi patsaalle, että
se seisoo ränsistyneen saunarakennuksen ja hoitamattomien metsiköiden ympäröimänä. Jo asema-alueelle tulo
kaatuneitten puiden, luhistuneen kellarin ja maalaamattomien rakennusten vieritse tekee mielen apeaksi. On oletettavaa, että nykyistä omistajaa kiinnostaa ainoastaan
myyntitoimet.
Muistomerkin kannalta paras ratkaisu olisi asemamiljöön säilyttäminen nykyisellään kaikkine rakennuksineen,
jotka tulisi maalata alkuperäisiin väreihinsä ja aseman
puistomainen ympäristö olisi raivattava.
Omasta mielestäni paras vaihtoehto olisi ollut käräjätalon viereinen myytävä tontti Suo-Anttilantien varrella
pari sataa metriä Luumäen asemasta pohjoiseen. Tälle
siirrolle olivat jo olemassa Museoviraston ja Svinhufvudsäätiön päätökset, sekä osittainen rahoituskin. Ratkaisevaa asiassa oli kuitenkin Wäinö Aaltosen säätiön kanta,
jonka tehtävänä on pitää huolta Aaltosen taiteesta. Näin
patsas säilytettiin lähes entisellä paikallaan.
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Kivinavetta luonnonkivistä,
Kauppi, Solkein kylä, Savitaipale
Kuva P. Jurvanen

Pertti Jurvanen

”Hoi, lehmikarja…”

Lypsykarjan pitkä historia
Vuosikymmeniä sitten eräässä kirjassa oli piirroskuva, jossa uudisasukasperhe vaeltaa metsässä kohti
tuntematonta seutua ja tulevaisuutta. Saattueeseen
kuului mies, vaimo ja lapsi. Isäntä taluttaa kirves
olalla hevosta, jonka selässä on kaikkein välttämättömin taloustavara. Emäntä taluttaa lehmää kantaen
samalla käsivarrellaan lasta. Kulkueen edessä pomppii
tiedustelijana ja petojen tunnistajana pystykorva peni.
Kirja on mahdollisesti ollut jokin koulun lukemisto ja
mahdollinen kirjoittaja on Santeri Ivalo, joka kirjoitti 30 todentuntuista romaania muinaissuomalaisten
elämästä. Niin tai näin, palaan tuohon kadonneeseen
kirjaan ja kuvaan.

Suomen asuttajat ovat olleet aloitteellista ja tarmokasta
väkeä. Lähteminen tuntemattomalle seudulle ehtaan korpeen on rohkea teko. Miehen olalla oleva kirves oli välttämätön työkalu. Ensimmäisten viikkojen aikana kaatuivat
hongat asumusta varten, joka oli samanaikaisesti tupa,
sauna ja riihi. Seuraava välttämätön toimi oli kaskenkaato. Sen kyntämisessä oli oltava hevonen. Kulkueen edessä
pomppinut peni joutuu mieluisaan tositoimeen talvisessa
oravametsässä. Oravannahat muuttuivat aikanaan uudisperheen rahaksi. Viimeisenä vaelsi kulkueen kuvassa
lehmä, välttämätön perheen elättäjä.
On suuri vaikeus löytää tarkkaa tietoa lehmän tulosta Suomeen. On pakko mennä historiassa kauaksi taakse päin. Kaikkitietävä Wikipedia nimittäin tietää, että jo
neoliittisella ajalla lehmä oli ihmisen seuralainen ja että

>
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laihtui”vatLehmät
ja olivat keväisin usein surkeassa
kunnossa. Sanonta
”odottaa kuin lehmä
kesää”, avautuu näin
ymmärrettäväksi
tämän päivän
kaupunkisuomalaisellekin.

vanhin lypsyä esittävä kuva on tehty 6000 vuotta sitten.
Muistamme jokainen ne Egyptin lihavat ja laihat lehmät.
On lupa päätellä, että suomalaiset esi-isämme olivat pari
tuhatta vuotta sitten tutustuneet paitsi maanviljelyyn
myös lypsykarjaan. Karjan maidontuotto oli vähäinen,
mutta karjasta saatiin lihaakin. Länsi-Suomessa härkiä
käytettiin vetoeläiminä.
Kaskikauden aikana maa lannoitettiin tuhkalla. Muutaman sadon jälkeen sen kasvu ehtyi, maa hylättiin uudistumaan ensin heinäiseksi kaskiahoksi ja kohta tiheäksi
lehtometsäksi. Kaskiaho oli lypsykarjan kesälaidun ja tulvaniityiltä, missä metsä ei viihtynyt, korjattiin niittämällä
talvirehua. Toisen puolen talvirehusta muodostivat lehtikerput (lehtivihkot) ja oljet. Lehmät olivat talvella ummessa ja talviruokinnan tarkoituksena oli pitää he hengissä. Lehmät laihtuivat ja olivat keväisin usein surkeassa
kunnossa. Sanonta ”odottaa kuin lehmä kesää”, avautuu
näin ymmärrettäväksi tämän päivän kaupunkisuomalaisellekin.
Savutupien ympärille alkoi muodostua pieniä aidattuja tarhoja, joissa kasvatettiin pellavaa, hamppua,
papuja, herneitä ja myöhemmin perunaa ja juurikasveja.
Nimikkeet puutarha, kasvitarha ja karjatarha ovat muistoina noista aitauksista. Kun kaskeaminen metsän haaskauksena kiellettiin, tarhat laajenivat nopeasti pelloiksi
ja silloin tarvittiin lannoitusta, jota saatiin kasvattamalla
karjaa. Karjankasvattamisesta tuli ehdoton välttämättömyys. Nautojen lukumäärää lisättiin. Etelä-Karjalan moreenipohjaiset pellot ovat saaneet ruokamullan vuosisatoja kestäneen karjalannan levityksen avulla.

KARJASUOJAT
Lauhoilla etelänmailla karja viihtyi taivasalla ympäri vuoden. Ei ollut tarpeen kerätä rehua talvea varten eikä rakentaa karjasuojia. Suomessakin on ilmasto vaihdellut
lämpimien jaksojen ja ”pikkujääkausien” välillä. Alkeellisin karjasuoja täällä oli talvirehuja varten tehty talas. Se
muodostui neljän pylvään varaan rakennetusta lavasta,
jonka päälle koottiin karjan talvirehu. Rehu peitettiin havuilla. Lavan alle jäi ehkä 1½ metriä tyhjää tilaa. Huonolla
säällä ulkona kuljeksivat lehmät hakeutuivat talaksen alle
suojaan. Jossakin kehitysvaiheessa keksittiin suojaa parantaa pylväiden väliin asetetuilla puilla, jotka muuntuivat
sittemmin salvoksiksi. Lehmien kaulaan laitettiin lavi, joka
renksujen (vitsaksista tehty ketju) avulla kiinnitettiin seinän rakoon. Vielä varsinaisten hirsiläävien aikana niiden
seinissä oli reikiä, joiden läpi ketju työnnettiin ja lukittiin
ulkopuolelta palikalla. Veijo Meren mukaan talas-sanasta
juontuu talo-sana.
Seuraavat läävät (venäjän sanasta hlev) olivat ilmeisesti puusta salvettuja hataria hirsirakennuksia, joissa
eläimet olivat edellä kerrotulla tavalla kytkettyinä. Ne
seisoivat lannan päällä. Karjan alle oli päivittäin lisättävä kuivikkeita, joina käytettiin lyhyeksi hakattuja havuja
ja myös turvetta (kuivattua sammalta). Tällaista läävää
sanottiin sekasontanavetaksi. Kevääseen mennessä sontakerros kasvoi niin, että eläinten selät tavoittelivat laipioon. Palaessaan sonta luovutti runsaasti lämpöä. Epäsiistiltä vaikuttava meininki oli tehokas lannan tuottaja ja
kuten jo mainittu, edellytys peltoviljelylle.
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mennessä sontakerros
” Kevääseen
kasvoi niin, että eläinten selät

MYYRY JA KIVI

tavoittelivat laipioon. Palaessaan
sonta luovutti runsaasti lämpöä.
PATSASNAVETTA
Luovutetun Karjalan alueella ja vielä nykyisen Etelä-Karjalan alueella oli aikanaan tapana rakentaa navetan yläosa
patsaiden varaan. Tuon katoksen alle rakennettiin irrallaan katto-osasta navetta, hevostalli ja muitakin hirrestä
salvettuja rakennuksia kuten sikopaja. Näin nopeasti lahoavia sekasontalääviä oli helppo uusia kajoamatta kattorakenteisiin.
Karjarakennuksia tutkineen professori Asko Vilkunan
mukaan tätä häviämässä olevaa rakennusmuotoa tavattiin 1920- luvulla enää Kannaksella, Inkerissä ja Itä-Karjalassa. On kuitenkin ilmennyt, että patsasnavettoja on
ja tai oli ainakin vielä 1950-luvulla Lappeella, Lemillä,
Taipalsaarella, Savitaipaleella ja Suomenniemellä. Yllättäen Vilkuna päättelee skandinavisten kuja [karjapiha],
luhti ja tanhut [karjapiha] -sanojen perusteella koko rakennusmuodon levinneen Karjalaan viikinkien mukana jo
1000-luvulla. Ehkä Vanhan Suomen vaikutuksesta patsasnavetat säilyivät näin pitkään Etelä-Karjalassa. (Suomen Museo 1995 s. 111 – 115 Pertti Jurvanen – Jukka Luoto
Patsasnavetta Etelä-Karjalassa.)

Palava lanta lahotti hyvin nopeasti puuta. Sen tähden ruvettiin läävän alapuoli rakentamaan luonnonkivistä. Jopa
kaksi metriä paksun ja saman verran korkean myyryn
päälle salvettiin muutamia hirsikerroksia. Laipio ladottiin
riu’uista ja lämmön eristeeksi riitti ohut kerros sahanpurua taikka pellavan päistäreitä.
Seuraava kehitysaskel Etelä Karjalassa oli rakentaa navetan seinät luonnonkivistä. Tarkoitukseen sopivat parhaiten tummat liuskeiset kivilajit. Seinän teossa käytettiin
kalkkilaastia. Lämmön eristeeksi seinälohkojen väliin jätetty sola täytettiin hiekalla taikka mullalla. Luonnonkivinavetta varustettiin lasi-ikkunoilla ja ilmanvaihtotorvella.
Syöttöpöytiä ei voinut käyttää, sillä kohoava lanta jäi
edelleen karjan alle.
Vauraat talot alkoivat 1800-luvun lopulla rakennuttaa navettoja lohkotuista kivistä. Luonnonkivinavetta oli
syntynyt vähäisellä ammattitaidolla. Kiven työstäminen
oli sen sijaan ammattityötä. Sopivaksi katsottu kivi/kallio
sai mieluusti olla talon lähellä. Painava lohkare vedettiin
talvikelillä rakennuspaikalle erityisellä kivireellä. Määrämittaisen ja -muotoisen kiven irrottaminen tapahtui niin,
että ensin porattiin kiviporalla rivi 10–15 cm syvyisiä reikiä. Kiviporia piti sepän jatkuvasti takomalla teroittaa
pajassa. Reikiin laitettiin rautakiilat, joita lyötiin lekalla
vuorotellen siksi, kunnes kivi halkesi. Taidonnäytteenä
mestarit irrottivat jopa kolmen metrin pituisia kiviä, jotka asetettiin navetan oviaukkojen päälle. Kivien väliin tuli
sola hiekkaa varten kuten luonnonkiviseinässäkin. Työmenetelmästä johtuen puhuttiin kiilakivinavetoista.
Vanhat, suuret kivinavetat saivat usein uudet ylärakenteet. Ajosillan kautta navetan ylisille ajettiin talvirehuja. AIVrehun tullessa muotiin navetan sivuun kohosivat rehutornit.

SEMENTTIÄ JA ELEMENTTEJÄ
Maitotalouden hygienian ja työn helpottamisen vuoksi
sekasontaläävistä alettiin siirtyä luomanavettoihin. Kallista kivityötä huokeampi oli muurata navetta sementtitiilistä. Samalla navetta sai lantalan, betonilattian , parret ja
juottolaitteet. Parin vuosikymmenen kuluttua huomattiin,
ettei sementtitiili kestänyt navetan ammoniakkihöyryjä ja
virtsan happoja.
Luomanavetat kehittyivät edelleen siten, että navetan
viereen rakennettiin säiliö ja lanta juoksutettiin veden
avulla sinne. Näin voitiin myös lannan levitys pelloille tehdä koneella, vaan ei lumen ja roudan aikana.
Seuraavat kehitysaskeleet lienevät olleet seinien tekeminen liukuvalulla taikka seinän muuraaminen harkoista.
Ajoittain yli kymmenen metrin korkeuteen kohonnut navetan harja on laskeutunut alas. Uudet, suuret pihattonavetat eivät koreile korkeudellaan vaan käytännöllisyydellään ja taloudellisuudellaan. Nykynavetassa lehmät
liikkuvat vapaasti, syövät automaatista ja käyvät itse
lypsyasemalla ja harjakoneessa. Tietokone ohjaa lehmien
toimintaa.

>
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Kivinavetta porakivistä,
Kauppi, Kaskein kylä, Savitaipale.
Kuva P. Jurvanen
Artikkelin kuvitus P. Jurvanen

VALKOSIA JA KIRJAVIA
Jos mielessäni säilyneessä kirjan kuvassa olisi ollut valkoinen lehmä, se olisi ollut Pohjois-Suomesta kuten uskomani kirjoittaja Santeri Ivalokin. Pohjoissuomalainen
lehmä on väriltään valkoinen ja siro kokoinen. Jos kuvan
lehmä olisi ollut punakirjava, se olisi ollut itäsuomalainen eli kyyttö, joiden olemassaoloa kuvanveistäjä Miina
Äkkijyrkkä yritti ylläpitää. Kolmas vaihtoehto kuvan lehmälle olisi ollut punainen, mutta mustavalkoisessa kirjan
kuvassa harmaa. Tasaisesti punainen on länsisuomalainen lehmärotu. Yleinen ulkomailta tuotu lypsylehmärotu Suomessa on ayrshire-rotu, jota on risteytetty edellä
mainittujen alkuperäisrotujen kanssa. Silloin puhutaan
suomenkarjasta.
Jalostuksen kautta lypsykarjan tuotos on kehittynyt
huimasti. Vuosisata sitten lehmän tuotos oli 500–1000
kg ja nyt 6000–7000 kg vuodessa.
Meijeritoiminta Lappeenrannassa alkoi 1920, kun
Lappeen seudun Maito-osuus r. l. perustettiin, mutta
varsinainen koko maakuntaa käsittävä maidon lähettäminen meijeriin alkoi vasta 1940-luvun lopulla, kun auto-

kanta lisääntyi ja teiden talviauraus vakiintui. Tuottajat
kuljettivat maitotonkkansa tienvarsien maitokopeille, josta maitoauto (avolava kuorma-auto) kuljetti ne meijeriin.
Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat tankkiautot hakeneet
maidon jäähdytetyistä tilatankeista.

Mitkä ovat seuraavat kehitysaskeleet ?
Voiko lehmän tuotantoa enää lisätä?
Eriytyvätkö tilat tuottamaan erikoismaitoja ?
Voiko navettaa enää enemmän automatisoida?

LEHMIKARJAN HISTORIAA JA TULEVAISUUDEN
VISIOITA KUULET JA NÄET ”HOI LEHMIKARJA”
-NÄYTTELYSSÄ SAVITAIPALEEN HAKAMÄELLÄ
12.6.–25.7. 2010.
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Leena Räty

Viktor Svaetichin
– Karjalan kuvaaja
Tee aikamatka 1900-luvun alun Karjalan kannaksella ja Viipurissa. Luovutetun Karjalan hovit,
pappilat ja Viipurin katunäkymät heräävät
henkiin taiteilija Viktor Svaetichinin (1877–1942)
luomissa kuvissa. Nämä sadat yksityiskohtaiset
ja miljööuskolliset kuvaukset palauttavat elävästi
mieliin Karjalan kannaksen ja Viipurin alueen 		
rakennusperinteen.
Viipurin historiallisen museon kokoelmiin ostettiin viipurilaisen Viktor Svaetichinin teoksia 1910–1930 –luvuilla
useampaan kertaan. Museo tilasi häneltä myös dokumentaarisia kuvauksia eri vuosina. Museo maksoi hänelle
palkkaa ja korvasi matkakustanteet. Tussi- ja vesiväriteoksia oli lopulta kokoelmissa valokuvat lukien hieman yli
900 kappaletta. Hän keräsi myös kansatieteellistä esineistöä 1910-luvulla mm. Lappeelta, Vehkalahdelta, Säkkijärveltä ja Viipurin pitäjän alueelta.
Sodan jaloista saatiin evakuoitua suurin osa teoksista. Tällä hetkellä Lahden historiallisen museon ja EteläKarjalan taidemuseon kokoelmissa on 557 kappaletta
alkuperäistä tussi- ja veriväriteosta.
Muutamia öljymaalauksia on säilynyt: mm. Miinalan
kylä Salmissa.
Viktor Svaetichin – Karjalan kuvaaja –kirjaan on koonnut arkkitehti Tuula Pöyhiä vertailumateriaalina tämän
hetkisen tilanteen valokuvia samoilta paikoilta missä Svaetichin teki
piirroksiaan. Monet hovit, pappilat
ja niiden rakennukset ovat kokeneet
täydellisen hävityksen tai niistä on
fragmentteja jäljellä. Viipurin katunäkymät ja kivikirkot ovat parhaiten
säilyneitä.
Näistä rinnakkaispareista on
koottu näyttely, jossa alkuperäiset
Viktor Svaetichinin teokset ovat rinnan nykyhetken valokuvadokumenttien kanssa. Tekstit kertovat rakennusten historiasta.

Viktor Svaetichin 1914, Rautjärven kirkko, kirjan kuvitusta.

NÄYTTELY ON NÄHTÄVISSÄ SIMPELEEN ANTIIKKIJA KERÄILY-MESSUILLA 24.–25.7. 2010.
VIKTOR SVAETICHIN – KARJALAN KUVAAJA -KIRJA
ON MYYNNISSÄ SAMOILLA MESSUILLA.
Päätoim. Tuula Pöyhiä. KopiJyvä, Jyväskylä 2009.
Julk. Etelä-Karjalan taidemuseo, Lahden historiallinen
museo. 264 sivua, kovakantinen.

Viktor Svaetichin- Karjalan kuvaaja
-kirja, kuva Seppo Pelkonen/EKM.
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”Henkien huuto”
Kuva Heikki Willamo
Erkki Santapukki

Verlan hirvet
				
Huomio maalauspaikkaan kokonaisuutena
Kalliomaalauksen tekoaikana sen alapuolella sijaitseva
koskiputous kuohui vapaana. Oli itsestään selvää, että
putouksen imuun joutunut eläin tai ihminen kuoli kosken
kuohuihin. Tuntuu aika luonnolliselta ajatella, että kosken alla olisi ollut kulkupaikka tuonpuoleiseen henkien
valtakuntaan.
Hirvien kulkusuunta 					
Verlan hirvilauman kulkusuunta on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta koskesta ylävirtaan päin. Tämä ei varmastikaan ole sattuma, sillä on haluttu kertoa jotain.
Ihmishahmot 				
Kuvaryhmässä on kolme ihmismäistä hahmoa. Pienin
hahmo hirven selässä voisi olla jonkinlainen lajihaltia,

kuten on oletettukin. Kolmiopäinen hahmo voisi ilmentää
shamaania ja suurin hahmo jonkinlaista jumalhahmoa.
		
Maailmankäsitys 				
Kivikautiseen maailmankäsitykseen kuului näkyvä maailma ja näkymätön henkien maailma, Oletettiin, että ihmisen, mutta myös eläimen sielu oli kuolematon ja voi
syntyä uudelleen. Pidettiin tärkeänä, että näkyvän ja näkymättömän maailman välillä vallitsi sopusointu.
Uskomukset 					
Auringon palvontaan jumalolentona liittyi uskomus, että
hirvi/peura kuljetti aurinkoa sen päivittäisellä kiertokululla. Muodostui käsite aurinkohirvi. Tämä kuljetti myös aurinkolaivaa, jossa kuolleiden sielut matkasivat auringonkierron mukana odottamassa uudelleensyntymää.
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Kuva Heikki Willamo & Timo Miettinen

Ristiriita, jonka shamaanin täytyi sovittaa 		
Ristiriita näkyvän ja näkymättömän maailman välillä syntyi siitä, että hirviä myös metsästettiin ravinnoksi. Jotta
tasapaino säilyisi, oli shamaanin yksi tärkeimpiä tehtäviä
suorittaa henkimatkoja tuonpuoleiseen ja hakea hirvien
sieluja syntymään uudelleen. Tämä oli tärkeää koskien nimenomaan aurinkohirviä, jotka olivat naaraita.
Aurinkohirvi 				
Äänisen kalliopiirroksessa aurinkohirvi on kuvattu selän
päältä lähtevällä säteellä, jonka yläpäässä on auringon
merkki. Verlan kalliomaalauksessa on kolmiopäisen shamaanihahmon molemmilla puolilla hirvi, jonka selästä
lähtee säde ylöspäin. Säteen päässä olevan auringonmerkin on jäkälä osin tuhonnut. Vasemmanpuolinen hirvi on
täysin maalattu, mikä tarkoittaa, että se on ymmärretty
näkyvissä olevaksi. Se kuljettaa aurinkoa ja aurinkolaivaa
aamusta iltaan. Sen näkyvyyttä tai säteilevyyttä ilmaistaan kahdella säteellä pään päällä. Oikeanpuoleinen hirvi
tuo kuljetettavansa yön pimeydessä illasta aamun sarastukseen. Siksi sen kulkusuunta on päinvastainen, lännestä
itään. Tämän hirven pää on väritetty, mutta muuten sitä
kuvataan ääriviivoilla. Säteitä pään päällä ei myöskään
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ole, onhan se näkymätön! Vastaava kuvaustapa esiintyy
Karetski Nosin kalliopiirroksessa.
Kuvatulla hirvellä on selässään auringon merkki, auringonsäteen päässä oleva täytetty, auki hakattu, ympyrä. Sen vasemmalla puolella on pienempi täytetty ympyrä
ilman sädettä. Se voisi kuvata täysikuuta. Kyseessä olisi
siis näkymätön vain ääriviivoin piirretty aurinkohirvi, joka
kuljettaa aurinkoa yön pimeydessä seuraavaan aamuun.
Tähän viittaa siis se, että hirvi on kuvattu vain ääriviivoilla
sekä se että ympärillä on useita kuuta merkitseviä kuvioita. (Autio 1981, s. 46)
Verlan kuva-arvoitus
Kokonaisuutena voisi Verlan hirvilauma olla kuvaus shamaanin henkimatkasta, kun hän on hakemassa hirvien
sieluja tuonpuoleisesta syntymään uudelleen. Kulkusuunta kosken alta henkiportista ylöspäin sopisi tähän. Saadakseen hirvien sielut näin runsaslukuisina mukaan hän
on tarvinnut lajihaltian apua ja jumalaista suostumusta.
Mahdollinen venekuvio
Maalauksessa viimeinen melkoisesti tuhrautunut kuvio
saattaisi kuvata aurinkolaivaa matkustajineen. Jalastaan
tähän kytkeytynyt hirvihahmo kuvaisi sitä kuljettavaa
aurinkohirveä. Vastaavia esimerkkejä on Äänisen kalliopiirroksissa ja useissa maamme kalliomaalauksissa. Uskonasioissa sielun kuolemattomuus ja sen elämän jatkuminen tuonpuoleisessa on ollut ja on tavattoman tärkeä
asia. Kivikauden uskomusmaailmassa aurinkolaiva, jossa
vainajien sielut matkasivat aurinkokierron myötä odottamassa uudelleensyntymää, kuului näihin tavattoman
tärkeisiin asioihin. Tuntuisi luontevalta ajatella, että kivikautisen vainajan sielun pääsyä aurinkolaivan matkaan
haluttiin varmistaa lisäämällä kallioon maalatun aurinkolaivan kuvaan uusi matkustaja. Ajan myötä matkustajia tuli aina lisää ja näin saattoivat muodostua lukuisat
punamultaläiskät kallioissamme. Verlankin maalauksessa
saattaisi olla kyseessä tämä asia. 				
			
Tuonelan virta 					
Verlan maalauspaikkaa katsellessa tulee mieleen tuonelan virta. Ihmisten sielujen on mahdollista pelastua aurinkolaivaan. Hirvien sielut joutuvat kosken alla olevan
henkiportin kautta tuonpuoleiseen, mistä shamaani henkimatkallaan voi saada niitä takaisin syntymään uusiksi
hirviksi.
Henkien huuto
Sattuman satona paljastuu valokuvista joskus sellaista,
jota katsojan silmä ei aikaisemmin ole havainnut. Luumäellä tuli esiin tumma henkihahmo. Illan valossa Verlan maalauskalliosta tuli esiin huutavan nuoren miehen
kasvot. Huutaako hän varoitusta lähellä kuohuneesta
putouksesta? Onko kivikauden maalari nähnyt samoja
kuvioita ja ovatko ne vaikuttaneet maalauspaikan valintaan? Kuvioita, jotka näkyvät vain tietyssä valaistuksessa
tiettyyn aikaan, voisi hyvinkin pitää näkymättömän henkimaailman viesteinä.

				
Luumäen
henkihahmo. Kuva: Erkki Santapukki
		

Lähdeluettelo:
Autio, Eero 1981: Karjalan kalliopiirrokset, Helsinki.
Miettinen, Timo 2007: Pyhät kuvat kalliossa, Helsinki.
Okladnikov, A.P. 1981: Petroglifi Culutyn-gola
(Mongolia), Novosibirsk.
Erkki Santapukki on					
Luumäen arkeologisen 					
Selanalaryhmän jäsen
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Jukka Luoto

Jakutialaisen
shamaanin koru
Luumäeltä!!
Sotahistorian tuntijana aikaisemmin esiintynyt Risto
Häkämies toi toukokuussa 2009 Etelä-Karjalan museoon pronssisen hihnanjakajan. (Kuva 1, S. Pelkonen).
Sen oli löytänyt hänen sukulaisensa Sirkka Lehtosaari jo
1960-luvulla Luumäen Orkolan Lehtosaaresta. Löytöpaikka oli tuolloin kasvimaana.
Esineellä on ratasmainen muoto ja siinä on suorakulmaiset aukot hihnojen kiinnittämistä varten ja takapinnalla kaksi kulunutta nastaa alustaan kiinnittämistä
varten. Rakenne on siis hiukan hämmentävä, sillä hihnanjakajia ei kiinnitetty mihinkään muuhun kuin rei´istään
hihnoihin.
Tällaisen uuden maalöydön saaminen museoon käynnisti tietenkin tutkimukset. Tehtävänä oli tietenkin selvittää olisiko kyseessä esi- tai varhaishistoriallinen esine ja
johtaisiko se myönteisessä tapauksessa maastotutkimuksiin.
Asialla oli mielenkiintoa jo sen vuoksi, että Lappeenrannan Kauskilasta on löydetty myös ratasriipus ja siksi
että prof. Unto Salo on yrittänyt väittää näiden ratasriipusten olevan aiheiltaan kristillisiä, sillä onhan niiden
muodossa jotain yhtäläistä vihkiristien kanssa.
Eri puolilta Eurooppaa löydettyjen ratasriipusten vertailu toi kuitenkin yllättävän tuloksen. Paras vastine löytyi
Tanskan Kansallismuseon kansatieteellisistä kokoelmista.
Tohtori Knud Rasmussen, joka tunnetaan suurena eskimokulttuurin tutkijana ja tutkimusmatkailijana on lahjoittanut Tanskan Kansallismuseon kokoelmiin jakutialaisen shamaanin puvun. Puvun koristeisiin kuuluu riipus,
joka kaikilta olennaisilta osiltaan vastaa luumäkeläisen
hihnanjakajan rakennetta. (Kuva 3)
Itse puku on mielenkiintoinen. Siitä on tehnyt selkoa
Kaj Birket-Smith. Se on täynnä erilaisia riipuksia. Rintamuksessa on rivi linturiipuksia, kyseinen riipus ja ihmishahmo. Ihmishahmo on kuva hengestä, ”ämägjat”, joka
on tukenut shamaania työssään. (Kuva 2) Sivummalla on
pyöreä levy, joka kuvaa naisen rintaa. Keskellä selkää on
kiinalaisen metallipeilin osa, pyöreä levy, auringon vertauskuva. Leveällä renkaalla on monta nimeä kuten esim.
”Äiti Maa”. Se kuvaa joka tapauksessa sitä aukkoa, joka

Kuvat 2 ja 3 :
Shamaanin asu Kaj Birket-Smithin mukaan.
Puvun rintamuksen koristeita Kroghin mukaan.

1.

2.

>
3.
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johtaa maanalaiseen henkimaailmaan. Tämä lisäksi asu
on täynnä pikkukelloja, pieniä raudan paloja jne., jotka
kaikki aiheuttavat vähäisimmässäkin liikkeessä rämisevän
melun.
Olisi tietenkin kiehtovaa kuvitella, että myös täällä
Luumäellä olisi ollut Aasian koilliskulman tavoin näin
näyttävästi pukeutuneita shamaaneja. Näin ei ilmeisesti
voida tehdä. Tuo jakutialainen puku sisältää erilaisia osia
eikä ole ollenkaan luultavaa, että ne olisivat jotain paikallista valmistetta. Pikemminkin asia on niin, että jakuutit
ovat ostelleet korujaan eri puolilta. Keskeinen kauppatuttava on varmasti ollut venäläinen. Etelä-Karjalan museo
ei ole kuitenkaan onnistunut löytämään Venäjältä pronssisia riipuksia tai hihnanjakajia, jotka vastaisivat Jakutian ja Luumäen riipusten muotoa. Tämä selittyy varmaan
museokulttuurista. Venäläisiin museoihin on kerätty mie-

lellään näyttäviä todisteita kansakunnan ja kansojen historiasta. Pikkuesineistöä on museoihin talletettu vähemmän tai siitä ei ainakaan tehdä suurta numeroa.
Suuren maailman museokulttuuri on ilmeisesti juurtumassa Suomeenkin, sillä Museovirasto (Helsinki) ei
ollut kiinnostunut ottamaan Luumäen hihnanjakajaa kokoelmiinsa. Myös Etelä-Karjalan museon mahdollisuudet
lunastaa esineistöä omistajiltaan ovat rajoitetut ja siksi
esine jouduttiin palauttamaan löytäjän tyttärelle Helena
Lautalalle.
Käytettyjä lähteitä:
Birket-Smith, Kaj 1933: Sibirske Troldmand, Fra
Nationalmuseets Arbejdsmark 1933, København.
Krogh, Søren 1969: Furreby-hjulet, Kuml 1969,
København 1970.

Reija Eeva

Valtakunnallinen tallennus- ja
kokoelmayhteistyö TAKO
Kulttuurihistoriallisissa museoissa on pitkään ollut tarve kehittää kokoelmienhallintaa ja esineistön kartuttamista. Tähän tarpeeseen on kehitetty valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto eli TAKO. Suomen Kansallismuseossa pidettiin aiheesta seminaari tammikuussa
2010. Tuolloin yhteistyöhön oli ilmoittautunut mukaan jo 53 museota. Harkinta-aikaa pooleihin
liittymisessä ja verkostoyhteistyöhön sitoutumisessa on vuoden 2011 alkuun asti.
Valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyön
tavoitteena on karsia tallennustyön päällekkäisyyttä
ja samalla parantaa kokoelmien ja osaamisen liikkuvuutta. Internet-pohjainen kokoelmienhallinta on
tärkeänä perustana yhteistyölle. TAKO-projektin yhtenä tavoitteena on luoda tallennushankkeiden avulla museoiden yhteinen Suomi-kokoelma.

Vuoden 2010 aikana käynnistyvät ensimmäiset tallennus- ja nykydokumentointihankkeet. Etelä-Karjalan
museo on ilmoittautunut mukaan liikenne-, viestintäja matkailupooliin. Ensimmäiseksi yhteistyöprojektiksi liikenne-, viestintä- ja matkailupoolissa sovittiin nykydokumentointiin liittyvä hanke. Hankkeen teemaksi
valittiin matkailu.

Toimintaa ohjaa ja koordinoi tallennus- ja kokoelmayhteistyön johtoryhmä, joka asetettiin tammikuussa
2009. Johtoryhmän ohella toimintaa koordinoi Museovirasto, joka on antanut kaksi sihteeriä TAKOryhmän käyttöön. Toinen sihteereistä, Museoviraston tutkija Antti Metsänkylä kävi kertomassa asiasta
jo syksyllä 2009 myös Etelä-Karjalan museoväelle.

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö on
kopio vastaavista pohjoismaisista hankkeista. Tämä
museoiden kokoelmatyötä vuosikymmeniksi eteenpäin koordinoiva hanke on dynaaminen järjestelmä,
jossa museoiden poolit ja koko valtakunnan poolivalikoimakin voivat kulloistenkin painotusten mukaan
muuttua. Joka tapauksessa maan museokenttä on
uusien haasteiden edessä.
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Etelä-Karjalan museon
työntekijöitä

Etelä-Karjalan museon kokoelma-amanuenssi
Mariina Kellokumpu on siirtynyt vuorotteluvapaalle 25.8.2010 asti. Hänen sijalleen on värvätty raumalaissyntyinen Reija Eeva. Tekstiilien
keruu, huolto ja säilytys on hyvin keskeinen ala
Etelä-Karjalan museossa, mikä varmasti ainakin osaltaan johtuu Laura Korpikaivo-Tammisen
toiminnasta.

– TAPAUS REIJA EEVA

Näin ollen on hyvin luonnollista, että kokoelma-amanuenssin sijaisenakin toimii henkilö, jolla on vahva
tekstiilialan koulutus ja kokemus. Hän on valmistunut
tekstiiliartesaaniksi Turussa. Opintojaan hän on jatkanut EVTEK Muotoiluinstituutissa Vantaalla ja suorittanut siellä konservaattorin (amk)-tutkinnon vuonna
2004. Tämän lisäksi hän on harjoittanut kulttuurihistorian yliopisto-opintoja, mutta työelämä on keskeyttänyt nämä opinnot toistaiseksi.
Lappeenrantaan Reija Eeva tuli Norjasta, jossa
hän toimi tekstiilikonservaattorina Hordalandin museumssenterissä. Tästä kaikesta voi saada sellaisen
vaikutelman, että Reija Eeva on jokin pitsinnyplääjä.
Työkokemustaan hän on kartuttanut muun muassa
maatalousmuseo Sarassa, Rauman museossa, Turun
Sibelius-museossa ja jopa Turun maakunta-arkistossa.
Hänellä tuntuu olevan siten hyvä museoalan ja jopa
tänä päivänä keskeiseksi mielletyn arkistotoimen tuntemus.
Etelä-Karjalan museo on merkinnyt hänelle uudenlaista työkokemusta tehtävien itsenäisyyden vuoksi.
Työtä hän kiittää vaihtelevaksi. Synkin talvikausi on
mennyt konttorityössä ja nyt kun kaikki on herännyt
kevään mukana henkiin, on hänelläkin kädet täynnä
käytännön toimia, kun museon säilytystiloja saatetaan uudelleen järjestykseen museon kattoremontin
jälkeen.
Mielenkiintoiseksi haasteeksi hän mainitsee valtakunnallisen kokoelmapoolityön. Tämän tallennus ja
kokoelmayhteistyön eli ns. TAKOn tarkoitus on ennen
muuta ohjata tulevaa tallennustoimintaa. Tätä tehdään kahdella tavalla:
Tallennusvastuutyönjako
Nykydokumentointihankkeet
Yhteistyö tapahtuu yhteistyöryhmissä eli pooleissa. Etelä-Karjalan museo on ilmoittautunut juuri Reija
Eevan aloitteesta yhteen pooliin: Viestintä, liikenne ja
matkailu.

Reija Eeva mainitsee Lappeenrantaan muuton myötä uusiksi harrastuksikseen kulttuuri- ja luontoretket
aikaisemmin tuntemattomana pysyneeseen Etelä-Karjalaan sekä Venäjän matkailun, joka tosin on tässä vaiheessa ehtinyt suuntautua vasta menetetylle Karjalan
kannakselle.
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Vuonna 1903 valmistunut
Usko Nyströmin suunnittelema
Imatran valtionhotelli
on osa Imatrankosken
valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä.
Kuva Museovirasto
/Tuija Mikkonen

RKY – Uudet valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt verkkojulkaisuna
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luettelon päivitys on valmistunut. Museoviraston laatima RKY-inventointi on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Uusi RKY-inventointi korvaa vuonna 1993 julkaistun inventoinnin. Valtioneuvoston päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä päätöksestä on jätetty valitus.
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Uusi inventointiluettelo on julkaistu verkkojulkaisuna, joka
tarjoaa tietoa eri maamme rakennetun kulttuuriympäristön
arvokohdevalikoimasta valtakunnallisesta näkökulmasta
sekä asiaan liittyvää oheistietoa. Etelä-Karjalan osalta kohdevalikoimaan kuuluu yhteensä 45 aluekokonaisuutta tai
kohdetta.
Etelä-Karjalan maakunnan osalta RKY-luettelo on uudistunut jonkin verran. Päälinja on aikaisemman vuoden 1993
luettelon mukainen. Mukana on mm. maakunnan historialliselle kehitykselle tyypillisiä linnoitus- ja sotahistoriallisia
kohteita, teollisuusperintöä, liikenneympäristöjä, kirkkoja ja
kylämiljöitä. Uusina kohteina on otettu mukaan mm. Ruokolahdelta Rantalinna ja Haloniemen huvilat, Lappeenrannasta Lauritsalan kirkko ja Rautjärveltä Hiitolanjoen voimalat.
Tarkistuksen myötä myös joitakin aikaisemmassa luettelossa
olleista kohteista on karsittu pois listalta. Putoaminen johtuu tarkennetuista arvotuskriteereistä. Karsitut kohteet, kuten Uukuniemen kirkonkylä tai Luumäen asemanympäristö,
ovat edelleen lähes poikkeuksetta maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, joten niiden merkitys arvokkaina
kulttuuriympäristöinä ei ole kadonnut minnekään.
RKY-verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa: www.rky.fi.
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Konnunsuon
lakkautettava vankila
ympäristöineen
on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö.
Kuva Etelä-Karjalan museo
/Reija Eeva

HENKILÖKUNTA

Etelä-Karjalan museo ja
Etelä-Karjalan taidemuseo
museotoimenjohtaja
vs. Päivi M. Partanen,
puh. matkapuh. 040 564 2204

intendentti
Leena Räty, 040 526 4120
(kokoelmat, taidemuseo)

intendentti
Satu Eiskonen, puh. 040 579 5744
(näyttelyt)

amanuenssi
Marjatta Räsänen, 040 5637618
(aluetaidemuseotoiminta, taidemuseo)

amanuenssi
Elina Vuori, puh. 040 531 0424
(valokuva-arkisto, Wolkoffin talomuseo)

vs. amanuenssi
Mona Taipale, 040 5226280
(näyttelyt, taidemuseo)

amanuenssi
ts. Reija Eeva, puh. 040 838 6592
Mariina Kellokumpu vuorotteluvapaalla
(kokoelmat, Galleria Laura)

toimistonhoitaja
Ulla Loisa, puh. (05) 616 2261, 040 587 2274
museomestari
Seppo Sarin, puh. 040 556 2269

amanuenssi
Jukka Luoto, puh. 040 563 1898
(maakuntatyö)

näyttelymestari
Raimo Kaapro, puh. 040 849 4275

amanuenssi
Miikka Kurri, puh. 040 537 0363
(rakennustutkimus)

vahtimestari
vs. Matti Väyrynen, puh. 0400 241 748
Seppo Mustola vuorotteluvapaalla

museoapulainen
Marjut Kasanen, puh. 040 197 8990
(kokoelmatyö)

museoassistentti
Vaula Stenberg, puh. (05) 616 2255,
(05) 616 2256
(avoinnapito)

museoapulainen
Helena Karvinen, puh. 040 1596687
(kokoelmatyö)

museoapulainen
Riikka Lumme
(taidemuseo)

konservaattori
Eira Räisänen, puh. (05) 616 2265
museoassistentti
Noora Niemi, puh. 040 715 3345
(museokauppa)
valokuvaaja
Seppo Pelkonen, puh. (05) 616 2275,
matkapuh. 040 848 4940
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MUSEOT

Etelä-Karjalan museo

Galleria Laura

Kristiinankatu 15, Linnoitus, Lappeenranta
PL 239
puh. 05 616 2255, 05 616 2261

Kauppakatu 25, 53100 Lappeenranta
Avoinna
ma-pe klo 10-17,
la klo 10-14

Avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä 7.6.-22.8.
ma – pe klo 10 – 18, la – su klo 11 - 17

Joutsenon pitäjätupa
Imatrantie 1
54100 Joutseno
puh. 05 632 6727, 05 616 2261

museo suljettu:
helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä,
itsenäisyyspäivä, jouluaatto
vapaa pääsy: 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.

Avoinna
talviaikana tilauksesta
kesä 19.6.-8.8. ke, la, su klo 12 – 16.
Näyttely: Joutseno talvi- ja jatkosodassa

Etelä-Karjalan taidemuseo
Kristiinankatu 8-10, Linnoitus, Lappeenranta
PL 239
puh. (05) 616 2256

Nuijamaan pitäjätupa

Avoinna
talvi ti–su klo 11–17
kesä ma–pe klo 10–18, la–su klo 11-17

Hautausmaan ja kirkon välittömässä läheisyydessä
Avoinna
13.6-29.8. sunnuntaisin klo 12-16
Koululaisryhmille sopimuksen mukaan

Ratsuväkimuseo

Pätärin talomuseo, Ylämaa

Linnoitus, Lappeenranta
puh. 05 616 2257, 05 616 2261

Ylijärven kylässä
Avoinna
15.6.-31.7. klo 12-16

Avoinna
talvikaudella tilauksesta
kesä 7.6.-22.8. ma – pe klo 10 – 18, la – su klo 11 – 17

Wolkoffin museo
Kauppakatu 26, 53100 Lappeenranta
puh. 05 616 2258, 05 616 2261
Avoinna
talvi la–su klo 11–17 (suljettu tammi-helmikuu)
kesä 7.6.-22.8. ma – pe klo 10 – 18, la – su klo 11 -17
Wolkoffin joulu 7.12. – 23.12. ja 26.12.
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NÄYTTELYT

VERKKOSIVUJA

Etelä-Karjalan museo

Etelä-Karjalan museo ja
taidemuseo

Etelä-Karjalan museo 100 vuotta
– vuosikymmenten esineet
Lappeenrannan maakuntakirjastossa olevassa pienoisnäyttelyssä esitellään museon eri vuosikymmenten
esinekartuntaa.

http://www.lappeenranta.fi/museot
Etelä-Karjalan museon lainattavat näyttelyt,
videot ja diasarjat
http://www.lappeenranta.fi/?deptid=12571

9.5.-29.8.
Prinsessa Dagmar
– Keisarinna Maria Fjodorovna
18.9.-31.12.

Etelä-Karjalan museon verkkonäyttelyt
http://www.lappeenranta.fi/?deptid=12576

•
••
••
••
••
••
••
••

Rautaa rajalta
– Etelä-Karjalan populaarimusiikin historiaa

Hei hoplaa! – ratsuväen elämää Rakuunamäellä
ennen sotia
Lauritsalan kauppala
Lappeenrannan julkiset veistokset ja
muistomerkit
Kadonnutta ja katoavaista Lappeenrantaa
Generalissimus Suvorov
Lappeenrannan lähikylien rakennusinventointi
Lappeenrannan varuskuntahistoria
Matka Saimaan kanavalla
Lappeenrannan kaupungin historiaa
Etelä-Karjalan esihistoriaa ja muinaisjäännöksiä
Kauskilan kalmiston arvoitus-peli
Lappeenrannan muuttuvat kasvot
Lappeenrannan Linnoituksen historia
Keisarillisia matkoja Kaakkois-Suomessa
Keisarin jalanjäljillä–kävelykierros

Perusnäyttely
– Kolme karjalaista kaupunkia

Etelä-Karjalan taidemuseo
23.5.-19.9.
Tyttö kukkivalla niityllä
– Aarteita Viipurin taiteenystävien kokoelmasta
10.10.-16.1.
Kuvia kiveltä
– Pro litografia-yhdistyksen taidenäyttely
1.1.2010 – 17.4.2011
Kohtalokkaita hetkiä – Sodan kuvia taiteessa
8.5.-1.8.2010
Vihreässä makasiinissa on esillä taidelaitos
Haihatuksen näyttely Päästä päähän
Aukioloajat
ti – pe 10 – 17 ja la – su 11 –17.
Lisätietoa
http://www.lappeenranta.fi/?deptid=18819

Joutsenon pitäjäntupa
Joutseno talvi- ja jatkosodassa
Perusnäyttely – Joutsenon naisen kansanpuku
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ETELÄ-KARJALAN MUSEON JULKAISUT

Nro 3 Lauri Putkonen, 1978
KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT
RAKENNUKSET JA ALUEET
36 s. kuvitettu
ISBN 951-9428-04-6
5,90 €

Nro 14 Eija-Hilkka Anttila , 1992
WANHA HYWÄ LAPPEENRANTA
124 s. kuvitettu vanhoin valokuvin
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-21-5
13,50 €

Nro 4 Marja-Liisa Suomalainen , 1978
ETELÄ-KARJALAN PERINNÄISTÄ RUOKAKULTTUURIA
62 s. kuvitettu
5,90 €

Nro 15 Elina Vuori - Mervi Kansonen, 1992
VIIPURINRINKELI
31 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-38-X
5,10 €

Nro 8 Leena Mäkipää
LAURITSALAN SAHAN TYÖVÄEN TYÖ- JA ASUNTOOLOISTA 1916-1956
(pro gradu Turun yliopisto)
68 s. kuvitettu, kartta, asuntojen piirr.
Summary in English
ISSN 0358-301
ISBN 951-9428-15-1
10,90 €

Nro 16 Heikki Pohjanpää , 1993
BREITENFELDISTÄ LAPPEENRANTAAN
39 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-55-X
5,90 €
Nro 17 Sirkka Laakso , 1994
ELÄMÄ EDESTAKAISIN – Karjalaisten evakkotie
1939-1944
79 s. kuvitettu
ISSN 0780-3958
ISBN 952-9568-71-1
6,70 €

Nro 9 Laila Lehikoinen , 1982
LAPPEENRANNAN KADUNNIMET
126 s. kuvitettu, asemakaavat
Summary in English
ISSN 0358-3015
10,90 €
Nro 11 Merja Kokkonen , 1985
TORIKAUPPAA LAPPEENRANNASSA 1930–1970
(pro gradu Turun yliopisto)
75 s. kuvitettu Summary in English
ISSN 0358-3015
ISBN 951-9428-63-1
8,40 €

Nro 18:1a Toim. Soile Rinno - Minna Laukkanen,
1997
KARJALAN LUTERILAISET KIRKOT JA
SEURAKUNTIEN PYHÄT ESINEET
ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN – hiljaiset kirkot
582 s. kuvitettu + 16 s. värikuvia
Jyväskylä 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-012-3
12 €

Nro 12 1987
ETELÄ-KARJALAN TAIDEMUSEO –KOKOELMAT
128 s. kuvitettu, 16 väriplanssia
Esipuhe Eero Laajo, suom. ja engl.
ISSN 0358-3015
ISBN 951-9428-64-X
12,60 €

Nro 18:1b Toim. Kristina Thomenius ja Minna Laukkanen , 1997
KARJALAN JA PETSAMON ORTODOKSISET KIRKOT JA KIRKKOTAIDE
ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN – hiljaiset kirkot
388 s. kuvitettu + 24 s. värikuvia
Jyväskylä 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-013-1
10 €

Nro 13 Kari Hukkila , 1990
KUVIA KANNAKSELTA – taidetta ja taiteilijoita
1918-1944
136 s. kuvitettu, 16 väriplanssia
English resume
ISSN 0780-3958
ISBN 951-9278-88-5
16 €
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Nro 18:2 ANTREASTA ÄYRÄPÄÄHÄN
Hiljaiset kirkot – taideaarteita Karjalasta
Näyttelyluettelo
78 s. kuvitettu
Saarijärvi 1997
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-013-1
2,50 €

Nro 24 Marina Kellokumpu, 2002
SEITSEMÄN VUOSIKYMMENTÄ
LAPPEENRANTALAISENA VAIKUTTAJANA
51 s. kuvitettu
ISBN 951-785-063-8
10,00 €
Nro 25 Toim. Satu Eiskonen - Henna Heiskamo, 2003
ETELÄ-KARJALAN MUSEO-OPAS – Museum guide
of South Karelia
157 s. kuvitettu
ISBN 951-785-065-4
1,00 €

Nro 19 Toim. Heli Kellokumpu , 1998
TEKSTIILISTÄ TAIDETTA
35 s.
Lappeenranta 1998
ISSN 0780-3958
ISBN 951-785-029-8
7,60 €

Nro 26 Mervi Kansonen-Arja Roivainen
”WÄHITTÄIS- JA PALJOITTAISKAUPPAA
TARPEELLISILLA TEOKSILLA”
Kauppiastaloja ja kauppiaita Lappeenrannassa
1800-luvun alkupuolelta 1940-luvulle
272 s. sidottu, kuvitettu
Jyväskylä 2004
IBSN 951-785-074-3
30,00 €

Nro 20 Pekka Toivanen , 1999
JOHAN ROSENHANEN DIARIUM 1652-1654
131 s. kuvitettu
Lappeenranta 1999
ISBN 951-785-034-4
15,10 €
Nro 21 Toim. Soile Rinno , 1999
KAUSKILASTA KUNTALIITOKSEEN
Historiaa ja tarinoita Lappeenrannasta ja sen
asukkaista.
140 s. kuvitettu
Lappeenranta 1999
ISBN 951-785-038-7
10,00 €

Nro 27 Toim. Satu Eiskonen
NIKOLAI II
227 s. sidottu, kuvitettu
Helsinki 2004
IBSN 951-785-076-X
19,50 €
Nro 29 Toim. Päivi Partanen - Larissa Eleskina
- Elina Lyijynen
GENERALISSIMUS SUVOROV
208 s. sidottu, kuvitettu
Helsinki 2007
IBSN 978-951-785-091-9
30,00 €

Nro 22 Minna Kähtävä-Marttinen, 2000
MATKA MENNEISYYTEEN
Etelä-Karjalan muinaisjäännöskohteita
kulttuurimatkailijalle
85 s. kuvitettu
Lappeenranta 2000
ISBN 951-785-048-4
8,40 €

Nro 30 Anu Talka - Jukka Luoto
PIEN-SAIMAAN KULTTUURIRETKIOPAS
87 s. nidottu, kuvitettu
Mikkeli 2007
ISBN 978-951-97725-2-3
6,00 €

Nro 23 Toim. Leena Rautavuori - Elina Vuori
WOLKOFFIN TALO –
kauppakartano Lappeenrannassa
119 s. sidottu, kuvitettu
Jyväskylä 2001
ISBN 951-785-060-3
25,10 €

Nro 31 Toim. Satu Eiskonen
PRINSESSA DAGMAR – KEISARINNA MARIA
FJOROVNA
150 s. sidottu, kuvitettu
Helsinki 2010
ISBN 978-951-785-121-3
39,00 €
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