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Viipurin kaupunkitila koki merkittäviä muutoksia 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, kun kaupunkia ympä-
röineet muurit purettiin ja paikalle kaavoitettiin uutta kaupunkitilaa. Entisten vallien paikalle rakentui Salakka-
lahden kaupunginosa aivan vanhan kaupungin kupeeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 
miten Salakkalahden kaupunginosa rakentui ja kehittyi neljän vuosikymmenen aikana muurien purkamisen 
aloittamisesta vuosisadan loppuun. Tarkastelun kohteena ovat myös kaupunkitilan kokeminen sekä Salakka-
lahden identiteetin muodostuminen. Käytän kaupunginosan kehityksen tutkimuksessa lähteinäni asemakaa-
voja, rakennuspiirustuksia ja paikallisia sanomalehtiä, joissa käydyn keskustelun pohjalta analysoin Salakka-
lahteen liittyvää kaupunkitilan kokemista. 

Salakkalahden kaupunginosaa rakennettiin tiiviiseen tahtiin ensimmäisen kahden vuosikymmenen aikana, 
jolloin suurin osa sen rakennuksista valmistui. Sen identiteetti rakentui osittain vastakkainasettelulle, joka kum-
pusi muurien purkamista edeltäneestä ajasta ja vanhan kaupungin läheisestä sijainnista. Uudeksi kaupungiksi 
kutsuttu Salakkalahti veti puoleensa parempiosaisia asukkaita ja alueella suoritettiin useita rakennustöitä ja 
uudistuksia 1800-luvun loppupuolella. Tämä herätti keskustelua paikallisissa sanomalehdissä, sekä eri yhteis-
kuntaluokkien kesken. Nämä keskustelut heijastelivat myös kaupungin yhteiskunnallisia oloja. Keskeisellä pai-
kalla sijaitseva kaupunginosa koettiin tärkeäksi osaksi uudistuvaa Viipuria, jonka ulkomuodosta ja maineesta 
oltiin kiinnostuneita. 
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1. Johdanto 

”--Tällä kohdalla, jossa wähä aika sitte oli ainoastaan wanhat walli-kerrokset ja wallihaudat sekä 

sotamiesten kaalimaata, nyt kohta jo on uusi ja komia osa kaupunkia.”1 

Viipurin kaupunki on sijainnut Suomenlahden pohjukassa jo keskiajalta saakka ja se sai ainoana suo-

malaisena kaupunkina suojakseen täydelliset eli kaupungin kokonaan ympäröivät kaupunginmuurit. 

Muurien rakennustyö sai alkunsa 1470-luvulla ja ne suojasivat viipurilaisia sekä määrittivät kaupun-

kirakennetta oleellisesti lähes seuraavan neljänsadan vuoden ajan.2 Viipurin kaupunki oli 1800-luvun 

jälkipuoliskolla Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja piirteiltään kansainvälinen. Kuitenkin osana 

kaupungin kasvua ja laajenevaa eurooppalaista ilmiötä Viipuria ympäröineiden muurien ja vallien 

purkaminen aloitettiin vuonna 1860. Entisten maavallien kohdalle rakentui vanhan kaupungin kupee-

seen Salakkalahden kaupunginosa. 

Salakkalahti rakentui vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin tarjoten aivan erilaisen ympä-

ristön, kuin paikalla aikaisemmin seissyt puolustusjärjestelmä ja keskiajalta lähtöisin olevat rakenteet 

ja maisemat. Kaupunginosa sijoittui vanhan kaupungin välittömään läheisyyteen, jolloin se muodosti 

sijaintinsa vuoksi myös keskeisen osan viipurilaisten kaupunkitilaa. Millaisista lähtökohdista tällai-

sen uuden kaupunginosan suunnittelu ja rakentaminen oli lähtenyt liikkeelle ja miten alue oli kehit-

tynyt vuosikymmenten saatossa?  Entä millaisen roolin Salakkalahti sai kaupunkikuvassa ja -tilassa 

ja miten viipurilaiset kokivat tämän ”Uuden kaupungin”3, kuten aikalaiset sitä tapasivat kutsua?  

Salakkalahden korttelien, teiden ja muiden elementtien rakentumisen kronologinen seuraaminen on 

yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä elementeistä. On myöskin tärkeää huomioida, ettei mikään 

rakennus tai fyysinen tila ole tyhjiössä ja irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista.4 Konk-

reettisten tilaan kohdistuvien muutosten ohella olen kiinnostunut tilan käsitteestä ja siitä, miten tila 

koettiin. Kiinnitän huomiota erikseen esimerkiksi vallien purkamisen ja korttelien rakentamisen ai-

kaiseen keskusteluun, uuden kaupunginosan identiteettiin sekä siihen, miten kaupungistumisesta seu-

ranneisiin ympäristön muutoksiin suhtauduttiin. 

Kaupunkisuunnittelun historiantutkimuksessa on usein korostunut näkökulma, jonka mukaan miljöön 

merkitykset syntyvät rakennuttamisen ja rakennusten ominaisuuksista, kuten suunnittelun lähtökoh-

dista tai tutkittavan kohteen arkkitehtuurista. Kaupunkimiljöön myöhemmät vaiheet ovat usein 

                                                 
1 Otawa 11.04.1862 ”Uusia rakennuksia”. 
2 Neuvonen 1994, 10−12. 
3 Ks. esim. Otawa 13.04.1861 ”Wiipurista”, Ilmarinen 25.9.1883 ”Salakkalahden perkaustyöstä”. 
4 Kauste 2002, 288. Ks. myös Lefebvre, Henri, The Production of Space. Blackwell: Oxfrod, 1991. 
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jääneet tutkimuksessa paitsioon.5 On siis kaupunkihistorian tutkimisen kannalta tärkeää tunnistaa, 

millä tavalla miljöö on kehittynyt pidemmällä aikavälillä. Tämä edellyttää myös tilan kokemisen tut-

kimista, jotta näkökulma ei jäisi liian ympäristökeskeiseksi, vaan ottaisi huomioon myös ihmisten 

kokemukset. Salakkalahden kaupunginosan kokijoina ovat tässä tapauksessa viipurilaiset, joiden ääni 

kuuluu paikallisissa sanomalehdissä. Valitun lähdemateriaalin kautta on mahdollista tavoittaa julki-

sen keskustelun kautta ilmeneviä näkökulmia koskien Salakkalahteen liitettyjä mielikuvia ja käsityk-

siä tilasta. 

Tutkimusaiheeni on yhdistelmä paikallisiin ilmiöihin keskittyvää mikrohistoriantutkimusta sekä uu-

sia historiantutkimuksen keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Tilan kokemushistorian tutkimus herättää 

nykyisin tutkimuspiireissä paljon mielenkiintoa,6 ja se on myös tämän tutkielman yksi keskeisim-

mistä näkökulmista. On mielenkiintoista tutkia, millaisena lähes vanhan kaupungin välittömään yh-

teyteen syntynyt Salakkalahti koettiin. Näitä kaupungistumisen kokemuksia voi olla mahdollista so-

veltaa myös muiden alueiden ja kaupunkien tutkimukseen, kun pohditaan, miten rakennettu ympä-

ristö vaikuttaa siinä eläviin asukkaisiin. 

Tutkimuksen maantieteellinen rajaus on hyvin tarkka, sillä tutkimukseni käsittelee lähes tulkoon pel-

kästään kolmea korttelia ja niiden lähiympäristöä.7 Määrittelen myöhemmin tutkimuksessani Salak-

kalahden rajoja ja kortteleiden sijaintia kappaleessa Uusi kaupunginosa syntyy. Varsinaisen kaupun-

ginosan lisäksi käsittelen jonkin verran myös kaupunginvalleja, kaupunginosan lähiympäristöä sekä 

sen vieressä sijaitsevaa samannimistä lahtea 

Tiukka paikkaan kohdistuva rajaus puolestaan perustelee osaltaan tutkimuksen pitkää ajallista ra-

jausta, joka käsittää neljäkymmentä vuotta vuodesta 1860 vuoden 1899 loppuun. Aikarajauksen aloi-

tuksen määritelmänä toimii vuosi, jolloin annettiin päätös vallien purkamisesta.8 Rajauksen lopulle 

ei löydy yhtä selkeää rajapyykkiä. Valinnan perusteluina toimii selkeä, tutkimuksen 1800-luvun puo-

lelle rajaava vuosi sekä kaupunginosan rakentamisen vakiintunut tila vuosisadan mennessä. 

1.1. Aikaisempi tutkimus ja käsitteet 

Viipuri ja sen monivuosisatainen historia ovat kiinnostaneet tutkijoita jo useamman sukupolven ajan. 

Sen kaupunkitilaan ja rakennuksiin liittyvä historia on ollut yhä enemmän tutkimuksen kohteena.9 

                                                 
5 Kervanto Nevanlinna 2013, 274. 
6 Ks. esim. Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.), Muistin kaupunki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 2013; 

Syrjämaa, Taina & Tunturi, Janne (toim.), Eletty ja muistettu tila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 2002; 

Kenny, Nicolas, The Feel of the City: Experiences of Urban Transformation. Toronto: University of Toronto Press, 2014. 
7 Liite 1. Ote asemapiirroksesta, johon on merkitty myös tutkimusalue. 
8 Neuvonen 2017, 82. 
9 Ks. esim. Einonen, Piia, ’Venäläissotilaiden majoittaminen kaupunkitilan kyseenalaistajana 1700-luvun ja 1800-luvun 

alkupuolen Viipurissa’, Historiallinen aikakauskirja 2/2019, 146−156; Katajala, Kimmo et. al. (toim.), Viipuri - 
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Viipurista on kirjoitettu useamman osan kattava historiateos Viipurin kaupungin historia, jonka al-

kuperäisen version on kirjoittanut J. W. Ruuth. Omassa tutkimuksessani hyödynnän Erkki Kuujon 

uudistamaa painosta, Viipurin kaupungin historia IV vuodelta 1981 ja erityisesti Otto-Iivari Meurma-

nin lukuja kaupungin kasvusta, kehityksestä sekä sen arkkitehtuurista. Meurman teki muun muassa 

Salakkalahden kaupunginosaa ja sen tontteja koskevia tutkimuksia, joiden tietoja hyödynnän ja täy-

dennän omassani. 

Kaupunginvallien purkaminen voidaan nähdä Viipurissa eräänlaisena rajapyykkinä uuden ja vanhan 

välillä. Viipurille tämä kaupunkirakenteen fyysinen muutos merkitsi suurta muutosta kaupunkikuval-

lisesti. Petri Neuvonen kuvailee väitöskirjassaan Linnoituksesta historialliseksi muistomerkiksi. Vii-

purin vanhakaupunki 1856-1939 rakennetun ympäristön muutosta valittuna tutkimusajankohtana, 

joka alkaa juurikin muurien purkamisen ja uuden asemakaavan luomisen aikaan. Hänen mielenkiin-

tonsa kohdistuu myös viipurilaisten muuttuvaan suhtautumiseen koskien rakennettua ympäristöä ja 

tilaa. Neuvosen tutkimuksen tuottama tieto ja tutkimusasetelma toimivat tärkeänä pohjana ja apuvä-

lineenä myös tälle tutkielmalle. Oma tutkimukseni jatkaa tietyllä tapaa Neuvosen tutkimusta. Linnoi-

tuksesta muistomerkiksi käsittelee ensisijaisesti Linnoituksen kaupunginosaa, kun taas uudempien 

alueiden tutkimus jätetään kirjassa kovin vähälle. 

Paikan, ja siihen keskeisesti liittyvän tilan käsitteen, sekä identiteetin tutkimus ovat nousseet nykyai-

kaisen, erityisesti maantieteeseen keskittyvän historiantutkimuksen keskeisiksi käsitteiksi. Kaupunki 

ei ole enää ainoastaan maantieteellinen sijainti, vaan myös kokemusten tapahtumapaikka ja kohde.10 

Nämä käsitteet nousevat olennaisiksi myös omassa tutkimuksessani. Kokemisen käsite on yksi kes-

keisimmistä, joita käsittelen. Tutkin tässä tutkielmassa nimenomaisesti kokemista enkä kokemuksia, 

sillä niihin on vaikeampaa päästä käytössä olevan materiaalin kautta käsiksi. Kokemus on yksilölli-

nen ja tapauskohtainen, kun taas kokemisen voi käsittää laajempana ilmiönä, jota on mahdollista lä-

hestyä laajemman materiaalin kautta sekä yhteisön tasolta.11 Suomessa kokemista erityisesti kaupun-

kimaisessa ympäristössä ovat tutkineet muun muassa Anja Kervanto Nevanlinna, Riitta Laitinen ja 

Tanja Vahtikari, joihin viittaan myös tässä tutkielmassa. 

Tila ei ole irrallinen käsite, vaan tila on tuotettu ja riippuvainen sekä kulttuurillisesta että ajallisesta 

kontekstista. Monet tilaan liittyvät käsitykset ovat peräisin Henri Lefebvreltä, erityisesti teoksesta 

                                                 
Historiallinen kaupunkikartasto. Helsinki: AtlasArt 2019 (huom. julkaistaan vuoden 2019 aikana); Neuvonen, Petri ks. 

Kirjallisuus; Ripatti, Anna, Jac. Ahrenberg ja historian perintö: Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 

1800-luvun lopussa. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2011. 
10 Lento & Olsson 2013, 9−10. 
11 Laitinen 2004, 3−4. 



6 

 

The Production of Space (1974).12 Lefebvren käsitys tilasta muodostuu olettamukselle, että tila on 

aina luonteeltaan sosiaalinen. Tila ei ole neutraali tyhjiö, joka perustuisi ainoastaan arkkitehtuurille 

ja rakennuksille.13 Näin ollen myös Salakkalahden kaupunginosan ja kaupunkitilan kehittymisen ta-

pauksessa on otettava huomioon sosiaalinen aspekti tilan esityksissä; miten tilaa on koettu, miten 

ihmiset ovat vaikuttaneet tilaan vuorovaikutuksellisesti elämällä siinä, sekä miten yhteiskunnallinen 

konteksti on vaikuttanut siihen, millainen käsitys tilasta yksilöille ja yhteisölle on syntynyt. 

1.2. Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto 

Tutkimuskysymykseni jakautuu kahtia niin fyysisen kaupunkitilan kuin sen kokemisen tutkimukseen. 

Näin ollen tutkimustulosten saavuttamiseksi ei ole mahdollista käyttää vain yhtä ainoata menetelmää. 

Myös tutkimuksessa käytettävät lähteet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan. 

Tutkin Salakkalahden kaupunginosassa tapahtuneita muutoksia ja rakennustöiden edistymistä pää-

asiallisesti asemakaavojen ja rakennuspiirustusten pohjalta. Saatavissa olevien tietojen pohjalta on 

ollut mahdollista muodostaa tonttikohtaisia aikajanoja siitä, milloin rakentaminen on aloitettu, mil-

laisia rakennuksia ja mihin aikaan tontille on rakennettu, sekä mahdollisten uudistusten aika ja paikka. 

Aikajanan avulla on myös ollut mahdollista tunnistaa rakentamiseen liittyviä lainalaisuuksia tai muu-

toksia, jotka saattoivat näkyä samanaikaisesti koko kaupunginosan rakennuskannassa. 

Olen kerännyt tietoa kaupunginosan kehityksestä vuosikymmenien aikana sekä korttelien rakennuk-

sista tutkimalla aluetta käsitteleviä piirustuksia ja kaava-aineistoa. Käyttämäni aineisto kattaa esimer-

kiksi useampia koko Viipuria käsitteleviä asemakaavoja sekä tonttikohtaisia asemakaavoja, joita ver-

tailemalla olen selvittänyt, milloin kyseisen tontin rakentaminen on aloitettu, ja ovatko rakennusten 

määrä tai laatu muuttuneet ajan kuluessa. Tähän tonttikohtaiseen lähdeaineiston joukkoon kuuluvat 

myös julkisivupiirustukset ja leikkaukset. Salakkalahtea ja Viipuria koskevat kartta-aineistot ja pii-

rustukset ovat peräisin pääosin Mikkelin maakunta-arkiston (MMA) kokoelmiin kuuluvasta Viipurin 

maistraatin arkiston (Vma) Rakennuspiirustuksista. Muita arkistolähteitä ovat esimerkiksi Kansallis-

arkiston (KA) Kaupunkikarttakokoelma sekä muutama muu Kansallisarkistossa sijaitseva arkiston-

muodostaja. 

Kronologisen, fyysiseen kaupunkitilan muutokseen paneutuvan tutkimuksen ohella toinen tutkimuk-

seni osuus käyttää hyödykseen toisenlaisia menetelmiä. Kaupunkitilan fyysisen muutoksen tukena 

selvitän diskursseja analysoimalla, millä tavalla ja sävyllä Salakkalahdesta on puhuttu ja miten uutta 

kaupunkitilaa on koettu ja luotu.  Tässä käytän lähdemateriaalinani paikallisten sanomalehtien 

                                                 
12 Laitinen 2004, 1, 4−5. 
13 Kauste 2002, 288. 
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kirjoituksia. Diskurssien analyysilla pyrin tutkimaan tapaa, jolla tietystä aiheesta on kirjoitettu ja edel-

leen selvittämään, mitä esimerkiksi sosiologisia tekijöitä sen taustalla on.14 

Tutkimuksessa käytettävät sanomalehtitekstit ovat peräisin suomenkielisistä, viipurilaisista sanoma-

lehdistä aikaväliltä 1.1.1860-31.12.1899.  Käyttämäni lehdet ovat Otawa (1860-1863), Ilmarinen 

(1867-72 ja 1875-88), Wiipurin Uutiset (1887-1888), Wiipuri (1893-1918) ja Wiipurin Sanomat 

(1885-1901).15 Tekstit on haettu kansalliskirjaston digitaalisesta arkistosta hakusanalla ’Salakka-

lahti’. Kokeilin hakua myös hakusanaparilla ”Uusi kaupunki”, mutta se ei tuottanut varsinaista asia-

sisältöä, vaan osoitti lähinnä, miten usein nimitystä on käytetty. 

Koska tutkimukseni keskittyy vain yhteen kaupunginosaan eli Salakkalahteen, myös lähdemateriaa-

lin haussa oli tehokkainta käyttää vain tähän alueeseen liittyviä hakuja. Haku tuotti annetuilla para-

metreillä lähes 1700 tulosta, joista tosin vain murto-osa oli tutkimukselle relevanttia materiaalia. On 

kuitenkin mahdollista, että tutkimusaihetta käsitteleviä sanomalehtilähteitä on jäänyt tutkimuksen ul-

kopuolelle. Tämä kattaa myös mahdolliset ruotsinkieliset kirjoitukset; Viipuri oli vielä 1800-luvun 

loppupuolellakin monikielinen kaupunki, jonka väestöstä esimerkiksi vuonna 1870 lähes 17% oli 

ruotsinkielisiä ja, jossa julkaistiin tutkittavana ajankohtana useampaakin ruotsinkielistä sanomaleh-

teä.16 Uskon kuitenkin suomenkielisen aineiston olevan riittävä tämän tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi 

pystyn hyödyntämään jonkin verran Petri Neuvosen tutkimaa ruotsinkielistä lähdeaineistoa, jota hän 

on käyttänyt väitöskirjassaan. Myös mahdollisia ensimmäisen persoonan lähteitä on voinut jäädä 

käyttämättä. Näitä on kuitenkin ilmeisesti saatavissa melko vähän tutkimusta koskevalta ajalta.  

Lähteiden luku on suoritettava erityisellä tarkkuudella, kun koitetaan selvittää suuremman ihmisryh-

män kokemista ja mielipiteitä. Lehdissä ei todennäköisesti ole pyritty puolueettomaan esitykseen, 

vaan ne ovat sisältäneet paikoin voimakkaitakin mielipiteitä. Näin ollen on pohdittava myös kirjoit-

tajan tarkoitusperiä, sekä sitä, miten hyvin tämän mielipiteet vastaavat suuren yleisön kantoja. On 

kuitenkin todennäköistä, että tuon ajan sanomalehdissä on myös pyritty myötäilemään lukijakunnan 

mielipiteitä.17 Tästä syystä toimittajien ja muiden kirjoittajien tekstien käyttö on tässä tutkimuksessa 

tutkimuskysymyksen kannalta perusteltu valinta. 

1.3. Rakenne 

Tutkimuskysymykseni kattaa noin neljänkymmenen vuoden ajalta Viipurin historiaa, joten olen pää-

tynyt käsittelemään aihetta kysymyksenasettelun puitteissa pääasiallisesti kronologisesti. Ennen 

                                                 
14 Pohdintaa diskursseista ja niiden analyysistä Vuolanto 2007, 308. 
15 Sanomalehtien julkaisuvuodet suluissa. 
16 Muita Viipurissa puhuttuja kieliä olivat venäjä ja saksa. Neuvonen 2017, 37; Paavolainen 1981, 250. 
17 Lahtinen 2004, 156. 
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käsittelylukuja tarkastelen hieman eurooppalaista kaupunkisuunnitteluun ja kaupunginmuurien pur-

kamiseen liittyvää kontekstia, joka toimii taustoituksena myös Viipurin kaupunkisuunnittelun ja Sa-

lakkalahden tilanteelle. 

Ensimmäinen käsittelyluku eli luku kolme käsittelee karkeasti aikarajauksen ensimmäistä kahta vuo-

sikymmentä. Kiinnitän huomioni erityisesti siihen, miten Salakkalahden aluetta lähdettiin rakenta-

maan, mitä sinne rakennettiin, ja miten vallien purkaminen liittyy kaupunkikuvan uudistumiseen ja 

kaupunkilaisten kokemuksiin tilasta ja Salakkalahdesta. 

Neljäs luku käsittelee pääasiallisesti 1800-luvun kahta viimeistä vuosikymmentä, joille myös Viipu-

rin kaupungin kasvu ajoittuu. Tarkastelen tätä kasvua suhteessa Salakkalahden kaupunginosan kehit-

tymiseen ja annan esimerkkejä kaupungistumisen vaikutuksista kaupunkitilaan, sekä siitä, miten vii-

purilaiset suhtautuivat muuttuvaan kaupunkitilaan ja Salakkalahden alueeseen. 

2. Euroopan kaupungit muutoksessa 

Vaikka Viipurin tapaus on muurien purkamisen suhteen Suomessa ainoa laatuaan, oli muurien pur-

kaminen eurooppalaisessa kontekstissa yleinen keskiaikaisen kaupungin kehityssuunta. Esimerkiksi 

Saksassa suurin osa kaupungeista oli jo menettänyt muurinsa 1840-luvulle tultaessa. Oikeastaan koko 

kaupungin määritelmä oli muuttunut 1860-luvun loppuun mennessä muureilla suljetusta kaupungista 

avoimeksi ja moderniksi tilaksi.18 

Väestö kasvoi voimakkaasti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Euroopan, mukaan lukien Venäjän, kau-

punkien asukkaiden osuus väkiluvusta kasvoi 16,3 prosentista 33,6 prosenttiin 1800-luvun puolivä-

listä ensimmäisen maailman sodan alkuun.19 Väestönkasvun seurauksena kaupunkien fyysisen koon 

tuli myös kasvaa vastaamaan kasvavan asukasluvun tarpeita. Useissa eurooppalaisissa kaupungeissa, 

mukaan lukien pääkaupungeissa, purettiin muureja ja muutettiin kaupunkirakennetta. Petri Neuvonen 

kuvaa ilmiötä kaupunkilinnoitusten purkuaalloksi.20 

Pisimmälle kaupunkirakenteen uudelleen rakentaminen vietiin ehkä Pariisissa, jossa lähes kaikki osat 

keskiaikaisesta kaupungista purettiin kaupunkisuunnittelija Georges-Eugène Haussmannin visioiden 

tieltä. Pariisin katuja ja kaupunkitilaa uudistettiin radikaalisti ja tämä myöhemmin hausmannisaa-

tioksi kutsuttu suunnittelusuunta toimi monien kaupunkien esikuvana maailmanlaajuisesti.21 Parii-

sista oli tosin purettu vanhoja keskustan osia jo vuonna 1841, eli kymmenisen vuotta ennen 

                                                 
18 Mintzker 2012, 225−226. 
19 Lenger 2012, 34. 
20 Neuvonen 2017, 277. 
21 Ching et al. 2017, 676; Lenger 2012, 33. 
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Haussmannin muuttoa kaupunkiin.22 Tämä viittaisi siihen, että 1800-luvun yleinen kaupunkisuunnit-

teluun liittyvä ilmapiiri noudatteli pitkälti samankaltaisia linjoja johtuen todennäköisesti sekä yhte-

nevästä ideologisesta taustasta kuin koko Euroopan yli pyyhkineistä kaupungistumisen ja teollistu-

misen tuulista. 

Saksassa muurien purkamista voidaan pitää eräänlaisena trendinä, joka oli alkanut jo 1800-luvun al-

kupuolella. Taustanaan sillä oli erinäisiä Euroopan ja saksalaisen alueen sisäisiä poliittisia muutoksia, 

kuten Napoleonin sodat sekä kaupungin rajojen poliittisten ja fyysisten rajojen määrittely. Kyse oli 

jälkimmäisessä siitä, miten saksalaiset kaupungit ja valtio määrittelivät rajansa; missä alkoi ja loppui 

kummankin valta ja miten näiden kahden toimijan tulisi olla vuorovaikutuksessa keskenään. Näiden 

mennessä ristiin ja sotatekniikan tehdessä muurit hyödyttömiksi, kävi näiden kivilinnoitusten purka-

minen yhä ajankohtaisemmaksi monissa saksalaisissa kaupungeissa. Myös vuoden 1848 Euroopan 

laajuiset vallankumousliikkeet vaikuttivat osaltaan muurien purkuun, kun ne saivat osansa kansalais-

ten turhautumisesta ja aktiivisuudesta, joka pyrki peräänkuuluttamaan avoimuutta, kanssakäymistä ja 

liikkumisen vapautta. Näin kävi esimerkiksi Hampurissa.23 

Historiantutkija Yair Mintzker on todennut, että Euroopassa tapahtunut muurien purkaminen24 oli 

usein seurausta pikemminkin aiemmin mainittujen esimerkkien kaltaisista sosiaalisista ja poliittisista 

muutoksista kuin varsinaisesti kaupunkitilan kasvun tarpeesta. Kasvu mainitaan kuitenkin usein yh-

tenä ilmiötä selittävänä lähtökohtana, joka johti laajamittaiseen kaupunginmuurien katoamiseen kau-

punkikuvasta 1860-luvun loppuun mennessä.25 Keskiaikaisia kaupunginmuureja ja -valleja ei myös-

kään 1800-luvun puolivälissä nähty nykyisen näkökulman mukaisina kulttuurihistoriallisina, suojelua 

vaativina kohteina, joiden kunnostamiseen olisi haluttu käyttää rahaa.26 Paikalliset asukkaat olivat 

Saksassa usein vahvasti muurien purkamisen kannalla. Mintzkerin mukaan useat ihmiset tuntuivat 

tässä mielentilassaan unohtaneen, miten fyysisesti ja symbolisesti tärkeitä muurit olivat kaupungille 

olleet aiempien vuosisatojen ajan.27 

Viipurin tarina mukailee hyvin paljon muita eurooppalaisia vastineita. Muurien rakennustyöt alkoivat 

1470-luvulla ja linnoitusta jatkettiin 1563 alkaen sarvilinnoituksella. Viipurin asema linnoituskau-

punkina Suomenlahdella määritteli sen rakentamista keskiajalta saakka.28 Tilanne muuttui vasta 

1800-luvun puolivälissä. Linnoituslaitteet olivat vanhanaikaistuneet puolustusjärjestelminä ja Krimin 

                                                 
22 Lenger 2012, 19. 
23 Mintzker 2012, 226−228, 231. 
24 Englanniksi käytetään termiä defortification. 
25 Mintzker 2012, 237−238. 
26 Kozłowska 2018, 28. 
27 Mintzker 2012, 242. 
28 Liite 1. Viipuri vuonna 1854. 
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sodan jälkeen venäläiset sotilasviranomaiset luovuttivat ne kaupungille.29 Suomi kaupungistui 1800-

luvulla hitaammin kuin muut Pohjoismaat tai emämaa Venäjä.30 Viipuri oli kuitenkin alkanut kasvaa 

jo 1800-luvun alkupuoliskon aikana, eikä vanha asemakaava enää ollut ajan tasalla. Kaupunki oli 

säilynyt oikeastaan muuttumattomana siitä lähtien, kun Vanha Suomi liitettiin osaksi muuta Suo-

mea.31 Kun Viipurin puolustusjärjestelmänä toimineet vallit oltiin luovutettu kaupungille 1860, oli 

niiden kohtalo lähes tulkoon sinetöity. Uuden asemakaavan suunnittelu oli aloitettu ja annettu tehtä-

väksi lääninmaamittari Berndt Otto Nymanille jo 1859, kun ensimmäiset tiedot vallien luovuttami-

sesta sotilasviranomaisilta kaupungille levisivät. Vuonna 1861 uusi asemakaava oli valmis ja hyväk-

sytetty käyttöönottoa varten.32 

3. Uusi kaupunginosa syntyy 

Viipurissa oli moniin muihin kaupunkeihin, myös isoihin kaupunkeihin kuten Turkuun verrattuna, jo 

vuosisadan alkupuolella 1820-luvulla määrätietoisesti rakennettua ja kaavoitettua kaupunkitilaa, 

jonka kiviset rakennukset, erityisesti porvariston omistuksessa olevat, noudattelivat asemakaavan 

kanssa vahvistettuja tyyppipiirustuksia.33 Määrätietoinen rakentaminen oli siis kaupungin hallinnolle 

tuttua ja uuteenkin työhön tartuttiin nopeasti. Uuden asemakaavan mukainen rakentaminen aloitettiin 

pian sen hyväksymisen jälkeen. Vanha kaupunki pysyi kaavan mukaan lähes muuttumattomana, 

mutta entisten vallien ulkopuolinen alue koki suuria muutoksia, joiden toteuttaminen aloitettiin no-

pealla aikataululla. Uusi kaupunginosa, joka sijoittui vanhan kaupungin ja sen kupeeseen syntyneen 

kauppatorin välittömään läheisyyteen, kaavoitettiin suoraan entisen linnoituksen ja rantaviivan pai-

kalle.34 Tämä kaupunginosa suunniteltiin rakennettavaksi Salakkalahden viereen Viipurin kaupungin 

koillisrannalle. Se sai myös nimensä tämän lahden mukaan. Ensisijaisesti voidaan olettaa, että tässä 

tutkimuksessa käytetty nimitys Salakkalahti viittaa kaupunginosaan, ellei toisin mainita. 

3.1. Salakkalahti 

Salakkalahteen suunniteltiin kolme korttelia, joissa oli yhteensä 18 tonttia. Kaupunginosa alkoi van-

hasta kaupungista katsoen kauppatorin laidalta rajautui siten Torikatuun, kaupunginosan eteläpuolella 

Torkkelinkatuun ja sen kanssa samansuuntaisesti kulkevaan esplanadimaiseen puistoon ja sen kanssa 

risteävään Aleksanterinkatuun. Salakkalahden rantaa pitkin kulki katu, joka määritteli myös 

                                                 
29 Neuvonen 1994, 10−12; Neuvonen 2017, 48−49, 78. 
30 Lenger 2012, 35. 
31 Meurman 1981, 160; Paavolainen 1981, 245. 
32 Neuvonen 2017, 82, 87. 
33 Kärki & Lilius 2014, 48. 
34 Liite 2 ; Asemakaava, Plankarta öfver Wiborgs stad jemte förslag till ny reglering af förra St.Petersborgska förstaden 

samt området emellan densamme och fästningen, Viipurin kartat, Kaupunkikartat, KA. Myös Neuvonen 1994, 59. 
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korttelien rajoja.  Ensimmäiset rakennukset valmistuivat tonteille 1−4 ja 18 vuoden 1861 aikana.35 

Tonttien rakentaminen osui Viipurin vilkkaimmalle rakennuskaudelle, joka oli vuosina 1861−1865.36 

Vuoden 1863 kevään ja kesän aikana rakennettiin lahden poikki tie, joka yhdisti Salakkalahden ja 

keskustan alueen rautatieaseman ja Repolan kaupunginosan alueisiin.37 

Salakkalahden rantaviiva oli alun perin varsin lähellä alueelle suunniteltuja tontteja. Viipurin raken-

nushistoriaan erikoistunut Juha Lankinen oli Petri Neuvosen mukaan osannut kertoa rantaviivan hi-

poneen tonttien rajoja vielä vuonna 1850.38 Kuitenkin joidenkin asemapiirrosten mukaan rantaviiva 

pysyi kauemmin lähellä suunniteltuja tontteja ja kulki paikoitellen niiden lävitsekin ainakin vielä 

vuonna 1861. Lisäksi vanha tie Pyöreältä tornilta itään kulki useiden tonttien lävitse.39 Näillekin ton-

teille rakennettiin kuitenkin rakennuksia jo samana vuonna. Ensimmäisen korttelin tonteille oli kai-

kille noussut rakennuksia ensimmäisen kolmen rakennusvuoden aikana. 

Viipurin uutta rakentamista ohjasi suuresti tuore vuonna 1856 voimaan astunut kaupunkien yleinen 

rakennusjärjestys.40 Sen ohjeiden mukaisesti uuteen kaupunginosaan oli sallittua rakentaa sekä puu- 

että kivitaloja, kunhan paloturvallisuusmääräyksiä noudatettaisiin.41 Nämä määräykset näkyivät hy-

vin selkeästi tonttikohtaisissa asemakaavoissa tonttien rajoille merkittyinä palosuoja-alueina, jotka 

olivat usein viheralueita.42 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, ettei puisia rakennuksia ollut sallittua ra-

kentaa tontin rajoille palosuoja-alueiden sisäpuolelle. Laajojen kaupunkipalojen riskiä oli pyritty vä-

hentämään uudessa asemakaavassa myös isommassa mittakaavassa, mikä näkyy Viipurissa Salakka-

lahden vieressä sijaitsevana Torkkelinpuiston esplanadina. Esteettisten arvojen lisäksi kaupunkia hal-

kova viheralue myös toimi tehokkaana tulipalojen rajaajana. Uudella asemakaavalla Viipuri haluttiin 

tuoda lähemmäksi nykyaikaista kaupunkisuunnittelua. 

1860-luvun aikana tonteille rakentuvat rakennukset olivat enimmäkseen puisia ja ne keskittyivät en-

simmäisen korttelin ja Bulevardin, eli Torkkelinkadun varrelle. Ainoastaan Paja- ja Torkkelinkadun 

kulmauksessa olevalle tontille nousi kivisiä asuinrakennuksia.43 Lisää kivisiä rakennuksia rakentui 

alueelle lisää 1870-luvun puolivälissä. Salakkalahden kaksi jälkimmäistä korttelia rakennettiin lahden 

                                                 
35 Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. 
36 Meurman 1981, 165. 
37 Otawa 31.03.1863 ”Wiipurista”. Otawa 03.07.1863 ”Wiipurista”. 
38 Neuvonen 1994, 59. 
39 Tilanne näkyy esim. vuoden 1861 tonttia 1 koskevassa asemapiirroksessa. 4889a Tonttikartta. Omistaja: A. Hirn. ( 

1861 ),Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. 
40 Ks. myös Niemi & Semi 2019, 110. 
41 Kärki & Lilius 2014, 309; Neuvonen 2017, 87; Meurman 1981, 164. 
42 Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. 
43 Tontit 3−7, 12, Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. Tontit 1−2, 13, 18, Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja piirus-

tukset, KA. 



12 

 

puolelta vasta vuoden 1874 jälkeen, sillä rantaviiva halkoi niitä vielä ainakin 1874 eikä ollut saavut-

tanut Paciuksen kartassa44 näkyvää muotoa ainakaan vielä vuonna 1876. Viimeisimmätkin tontit (15 

ja 16) saivat ensimmäiset rakennuksensa vuoteen 1879 mennessä.45 

Salakkalahti tuntui alusta asti saavan osakseen tietynlaista arvostusta. Sinne kaavoitetut tontit olivat 

myyntihinnaltaan osin muita uusia kaupunginosia kalliimpia. Tonttien hinnat vaihtelivat siellä 10-75 

kopeekkaa/neliösyli46. Vastaavasti Vanhan kaupungin eli entisen Linnoituksen laajennusalueilla tont-

tien hinnat olivat 35-50 kop. /syli2 ja toisen uuden asuinalueen Pantsarlahden tontit 10-40 kop. /syli2.47 

Salakkalahden kaupunginosaa pidettiin ainakin hintojen perusteella muita kaupunginosia arvokkaam-

pana alueena. Se olikin entisen Linnoituksen ohella suosittu asuinalue säätyläisten keskuudessa.48  

Otto-I. Meurman on käyttänyt Torkkelin- ja Aleksanterinkadun risteyksestä ilmausta ’kaupungin elä-

män keskipiste’.49 Tuore kaupunginosa ja sen lähialueet, mukaan lukien Torkkelinpuiston bulevardi, 

olivat keskeinen osa viipurilaista kaupunkitilaa. 

3.2. Vallien purkaminen ja kaupunginosan identiteetti 

Kaupungin uudistumiseen suhtauduttiin Viipurissa pääasiallisesti positiivisesti. Otawassa kirjoitettiin 

1861 keväällä, miten kaupunkikuva oli muuttumassa ajanmukaisemmaksi vallien purkamisen myötä. 

Työt oli aloitettu jo edellisenä kesänä, ja vallien ja entisen sotilaiden kaalimaan paikalle olikin nyt 

nousemassa rantapenkereelle uusi kaupunginosa, johon kerrottiin rakennettavan puukartanoita. Tätä 

aluetta tultaisiin lehden mukaan nimittämään Uudeksi kaupungiksi. Vallien purku ei kuitenkaan ollut 

nopea prosessi, vaan työt olivat selkeästi kesken vielä keväällä 1863. Vallien purkaminen saatettiin 

loppuun vasta 1880-luvun puolivälissä, vaikka kaupunkikuva muuttuikin oleellisesti jo parina aikai-

sempana vuosikymmenenä.50  

Uuden kaupungin eli Salakkalahden alueen identiteetti tuntui alusta alkaen rakentuvan uuden ja van-

han väliselle vastakkainasettelulle. Tähän viittaavat sanavalinnat, joita Salakkalahdesta kirjoitettaessa 

käytettiin. Kirjoitukset kuvailevat esimerkiksi eroa vanhojen vallien ja uuden kaupunginosan välillä. 

Kaupunginvallit koettiin jopa ahdistaviksi ja uuden kaupunginosan paikalla aikaisemmin sijainnut 

sotilaiden kaalimaa-alue ei mitä todennäköisimmin ollut kovin miellyttävä ympäristö. 1860-luvun 

                                                 
44 Liite 2. 
45 Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. Asema-Piirros Wiipurin kaupungista, Viipuri lvi*9, Viipurin Kartat, Kaupunkikar-

tat, KA. 
46 Kopeekka on ruplan sadasosa. 1 neliösyli on noin 3,34 m2. Kirjoittajan laskelma, lähteenä Helsingin Yhteislyseo 

http://hyl.edu.hel.fi/sivut/matematiikka/sivut/mittayks_2002-2008/7D_2007/5/untitled.html. Luettu 13.8.2019. 
47 Meurman 1981, 164. 
48 Paavolainen 1981, 257. 
49 Meurman, 1981, s. 161. 
50 Otawa 13.04.1861 ”Wiipurista”, Otawa 31.03.1863 ”Wiipurista”. Neuvonen 2017, 85. 

http://hyl.edu.hel.fi/sivut/matematiikka/sivut/mittayks_2002-2008/7D_2007/5/untitled.html
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alun lehtikirjoitusten sävy on menneisyydestä puhuttaessa lähes pelkästään negatiivinen ja kuvaile-

vien adjektiivien käyttö viittaisi estetiikan arvostamiseen.51 Myös itse lahtea pidettiin törkyisenä ”lo-

kalahtena”52 ja senkin parissa aloitettavien töiden ajateltiin parantavan alueen ja kaupungin yleisil-

mettä. Uutta kaupunginosaa luonnehdittiin sen sijaan ”komeaksi” ja ”ajanmukaiseksi". Kaupungin-

osan taloihin tavattiin myös viitata sanalla kartano.53 Myös säätyläisten viehättyneisyys uutta asuin-

aluetta kohtaan voisi viitata siihen, että vanhat keskustan asuinalueet koettiin vanhanaikaisiksi suh-

teessa uusiin asuinympäristöihin.54 

Erityisesti lehtileikkeissä kaupunginosaa kutsutaan usein niin sanotuksi Uudeksi kaupungiksi. Nimi-

tys esiintyy niin pikaisena luonnehdintana kuin itsestäänkin ilman viittausta nimeen Salakkalahti, esi-

merkiksi mainoksissa ja muissa ilmoituksissa.55 Koska nimitystä käytettiin lehdissä suhteellisen 

usein, voidaan kuvitella, että kyseessä on ollut melko vakiintunut ja laajalti kaupunkilaisten joukossa 

tunnettu nimitys kaupunginosasta. Ilmaus on ehkä aluksi tarkoittanut ainoastaan kaupungin uusinta 

osaa eli Salakkalahtea. Nimitys oli kuitenkin käytössä vielä ainakin 1880-luvun lopussa, jolloin sitä 

käytettiin muun muassa erilaisissa ilmoituksissa osoitteen sijasta. Eräässäkin mainoksessa mainitaan 

”Söderbergin talo Uudesta kaupungista”.56  Kaupunkilaisten mielikuva Uuden kaupungin alueesta on 

todennäköisesti laajentunut ajan myötä Salakkalahden ulkopuolelle.  Alueen piiriin on katsottu kuu-

luvaksi ainakin joitakin läheisiä Repolan kaupunginosan kortteleita.57 Näin ollen nimi ei ole enää 

myöhemmin viitannut niinkään alueen ikään, vaan pikemminkin sen identiteettiin ja luonteeseen. Se 

on ehkä kuvannut alueen uudenlaista tilaa ja rakentamisajankohdan uutta aikaa Viipurissa, ja ollut 

näin nimensä mukaisesti vastakohta vanhalle kaupungille.58 

Myös muualla on vastaavanlaisia kokemuksia vanhan ja uuden kaupunkitilan vastakkainasettelusta. 

Myös Rauman kaupunkia kaavoitettiin uudelleen 1860-luvulla, mikä muutti vanhaa keskiaikaista 

kaupunkitilaa. Raumalla vanha keskustaa ympäröinyt tulliaita toimi hyvin samanlaisena tilan ja kau-

pungin kehityksen rajaajana kuin Viipurin vallit, tai näin ainakin kuviteltiin. Aidan hävittämisen jäl-

keen se lakkasi määrittelemästä kaupunkitilaa, jolloin vanhasta kaupungista tuli ainoastaan yksi kau-

punginosa muiden joukossa. Nimitys vanha kaupunki vakiintui myös Raumalla kuvaamaan 

                                                 
51 Myös Petri Neuvonen on tehnyt samanlaisia havaintoja omassa väitöskirjassaan. Ks. esim. Neuvonen 2017, 89, 94−95. 
52 Ks. esim. Otawa 31.03.1863 ”Wiipurista”,   
53 Otawa 13.04.1861 ”Wiipurista”, Otawa 11.04.1862 ”Wiipurista: Uusia rakennuksia”. Otawa 31.03.1863 ”Wiipurista”. 

Otawa 03.07.1863 ”Wiipurista”, Ilmarinen 17.01.1882 ”Palvelukseen halutaan”. 
54 Paavolainen 1981, 257. 
55 Ks. esim. Otawa 13.04.1861 ”Wiipurista”, Ilmarinen 25.09.1883 ”Salakkalahden perkaustyöstä”. 
56 Wiipurin Uutiset 12.01.1888 ”Päiwätietoja”. 
57 Wiipurin Sanomat 13.01.1888 ”Wuokrataan”. 
58 Ks. myös Neuvonen 2017, 89. 
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vastakkainasettelua uuden ja vanhan kaupunkitilan välille.59 Myös Viipurissa valleilla ympäröityä 

linnoituksen kaupunginosaa alettiin kutsua vanhaksi kaupungiksi. Raumalla uuden ja vanhan kaupun-

kitilan vastakkainasettelu oli näkyvissä vielä lähes sata vuotta myöhemminkin,60 mikä voisi viitata 

yleisesti siihen, miten monikerroksista kaupunkitilaa on kuitenkin ehkä helpointa käsitellä vastak-

kainasettelun avulla. 

Ympäristöä ja kertomuksia sen historiasta on mahdollista muokata purkamisen ja säilyttämisen 

kautta. Puretut rakennukset tai rakennelmat lakkaavat olemasta, mikä myös muuttaa kaupunkitilan 

näkyvää historiaa olennaisesti. Tilan ja sen historian välittäminen halutulla tavalla onnistuu lisäksi 

rajaamisen ja nimenannon avulla. Rajaaminen esimerkiksi kaupunginmuurien, säilyneiden tai puret-

tujen, avulla määrittelee historiallisen ja modernin kaupungin rajapintaa.61 Uutta ei ole olemassa il-

man vanhaa, mikä on myös tärkeässä osassa Salakkalahden erottumisessa vieressä sijaitsevasta van-

hasta kaupungista ja kaupunginosan identiteetin muodostumisessa. Kun tarkastellaan purettuja ja säi-

lytettyjä rakennuksia tai alueita, on näistä mahdollista havaita yhteisön kannanottoja menneisyyden 

muistamiseen. Puretut rakennukset kertovat halusta unohtaa.62 Tämä tukisi Neuvosen väitettä, jonka 

mukaan viipurilaiset halusivat uudistaa kaupunkiaan ja raikastaa kaupunkitilaa muurit purkamalla.63 

Vertailusta syntyneiden mielikuvien pohjalta viipurilaiset ovat saattaneet kiintyä uuteen kaupungin-

osaansa, kun vertailukohtana ovat olleet aikaisemmin paikalla olleet vallit. 

4. Kasvava kaupunki 

Viipurin kaupungin väkiluku oli alkanut kasvaa selkeästi jo 1860-luvulta lähtien. Vuonna 1870 Sa-

lakkalahdessa asui 292 henkilöä koko kaupungin ja sen esikaupunkialueiden reilusta 13 000 henki-

löstä. Kolmessakymmenessä vuodessa koko Viipurin asukasluku kuitenkin kasvoi lähes kolminker-

taiseksi ja Salakkalahdenkin asukasluku tuplaantui 608 henkilöön.64 Vuonna 1861 laadittu uusi ase-

makaava, joka sisälsi laajentuneen keskusta-alueen ja uusia asuinalueita, osoittautui siis tarpeelliseksi 

uudistukseksi. 

Keskimäärin Salakkalahdessa oli siis vuosisadan lopulla reilut 30 asukasta tonttia kohden. Tämän 

perusteella on vielä vaikea arvioida, millaisia asuinympäristöjä talot ja pihapiirit ovat olleet ja miten 

ahtaasti niissä on eletty.  Monet asukkaista ovat todennäköisesti kuuluneet ylempiin yhteiskuntaluok-

kiin, mutta asukasmäärä pitää sisällään ainakin palvelusväen. Piia Einonen on todennut omassa 

                                                 
59 Vahtikari 2013, 302. 
60 Ibid, 314. 
61 Ibid, 298, 315. 
62 Kervanto Nevanlinna 2013, 277. 
63 Neuvonen 2017, 94−95. 
64 Paavolainen 1981, 253−254, 259. 
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Viipuria koskevassa tutkimuksessaan, että kaupunkiympäristössä yksityisen tilan määrä oli pieni.65 

Tontit ja asunnot olivatkin usein ahtaita, sillä vaikka kaupunki laajeni, myös asukkaiden määrä li-

sääntyi ja lisäksi kaupunki pyrittiin suunnittelemaan tilankäytöltään mahdollisimman tehokkaaksi.66 

Kaupungissa tapahtui vuosisadan loppupuolella useita suuria rakennusprojekteja. Viipurin sijainti 

teki siitä liikenteen ja kaupankäynnin solmukohdan, mikä edellytti esimerkiksi rautatieyhteyksien 

sekä vesiväylien kehittämistä.67 Salakkalahden kaupunginosaa koskevista uudistuksista merkittävim-

mät olivat viereisen lahden perkaustyöt ja laiturin rakentaminen tontin numero kolme kohdalle sekä 

rautatieaseman ja entisen Linnoituksen yhdistävä rantarata.68 Vaikka Salakkalahden ruoppaaminen ei 

suoranaisesti ole osana varsinaisen kaupunginosan rakentamista, kytkeytyy se mielestäni läheisen si-

jaintinsa vuoksi kiinteästi osaksi ympäröivää rakennettua ympäristöä ja näin ollen myös kaupunki-

laisten kokemaa kaupunkitilaa. 

4.1. Uudistuvaa kaupunkitilaa 

Useita katuja nimettiin Viipurissa uudelleen vuosien 1875−1890 välillä. Salakkalahden kaupungin-

osassa Pajakatu muutettiin Sepänkaduksi. Torkkelinkatua risteävä suurempi katu muutettiin Aleksan-

terin kadusta astetta hienomalle kuulostavaksi Aleksanterin perspektiiviksi.69 Nimeäminen liittyi 

mahdollisesti kasvavan kaupungin identiteettiin; keisarin mukaan nimetty Aleksanterin perspektiivi 

antaa kuvan suuresta ja kansainvälisestä kaupungista, mitä Viipuri eittämättä monikielisenä kaupun-

kina oli ainakin Suomen mittakaavassa. 

Yhä useammat Salakkalahden kaupunginosan rakennuksista rakennettiin 1870-luvun lopulta lähtien 

kivestä. Tämä noudatteli yleisen rakennusjärjestyksen suositusta, jonka mukaan isojen kaupunkien 

keskustojen rakentamisessa tuli suosia kivisiä, 2−3 kerroksisia rakennuksia. Kivisten rakennusten ra-

kentaminen osui pääasiallisesti noin vuonna 1884 alkaneelle uudelle tiivistahtiselle rakentamiskau-

delle, joka kiihtyi vuosisadan loppua kohden.70 Kivitalot olivat parempia palonkestoltaan,71 mutta 

lisäksi niiden katsottiin luovan arvokkaamman vaikutelman, kuin puutalojen.72 Uudet kiviset raken-

nukset keskittyivät erityisesti Torkkelinkadun varrelle. Näiden rakennusten arkkitehtuuri noudatti 

usein muodissa olevien kertaustyylien piirteitä, kuten uusrenessanssia. Myös pelkkiä julkisivuja 

                                                 
65 Einonen 2019, 152.  
66 Niemi & Semi 2019, 112. 
67 Neuvonen 2017, 34. 
68 Maininta radan suunnittelusta esim. Wiipurin sanomat 20.11.1897. Maininta laiturin sijoittelusta Utskottsbetänkande 

Till Herrar Stadsfullmäktige I Wiborg Angående Salakkalahti Vik, 8. 
69 Meurman 1981, 167. Asema-Piirros Wiipurin kaupungista, Viipuri lvi*9, Viipurin Kartat, Kaupunkikartat, KA. 
70 Kärki & Lilius 2014, 309, 405. 
71 Asiaan kiinnitettiin Viipurissa paljon huomiota ja palotarkastuksia tehtiin säännöllisesti. Ks. esim. Wiipurin Uutiset 

15.09.1888 
72 Lahtinen 2004, 159. 



16 

 

uusittiin vastaamaan ajan muotia. Uusien rakennusten joukkoon kuului esimerkiksi vuonna 1879 Sa-

lakkalahdenkadun ja Aleksanterin perspektiivin kulmaukseen rakennettu Hotelli Belvedere.73 Pääka-

tujen varrella suosittiin kivitaloja, sillä ne näyttivät yksi- tai kaksikerroksisia puutaloja arvokkaam-

milta ja ajanmukaisemmilta. 

Salakkalahden kaduilla ja ympäristössä esiintyi paljon erilaisia kaupunkielämän muotoja. Kaupun-

ginosan kortteleiden liiketiloissa sijaitsi vuosikymmenien aikana useita eri alojen liikkeitä, kuten He-

landerin jalkineliike, ruutia ja muita metsästystarvikkeita myynyt yritys sekä meijeriliike Wiipurin 

Woinvienti Osakeyhtiö. Kaupunginosasta löytyi myös lakiasiaintoimisto sekä hammaslääkäri.74 Eri-

laiset liiketilat sijaitsivat usein rakennusten kivijaloissa.75 Salakkalahdessa oli myös yksi tai useampi 

anniskeluravintola. Näin voidaan päätellä kaupunginosaan jaettujen anniskelulupien perusteella.76 

Talvisin lahden jäälle tehtiin vuodesta toiseen luistinrata.77 

Kaupungistuminen toi mukanaan useita uudistuksia ja suoranaisia parannuksia myös katutilaan. 

Muun muassa katujen päällystäminen ja valojen asentaminen olivat tuttuja kaupungistumisen merk-

kejä, joita oli samaan aikaan näkyvissä myös muissa suomalaisissa kaupungeissa, kuten Turussa.78 

Viipurissa katutilaa kohennettiin valaistuksella jo vuonna 1869, kun Aleksanterinkadulle ja sen lah-

den ylittävälle osuudelle asennettiin kaasuvalot valaisemaan kaupungin pimeitä iltoja. Vuonna 1886 

valaistuksen lisäämisestä kirjoitettiin enemmänkin, kuin yhden maininnan verran.79 Katuvalot eivät 

siis ehkä olleet vielä niin yleinen asia, etteikö niiden lisääminen olisi herättänyt huomiota. Katutilan 

valaiseminen vaikutti olennaisesti tilan kokemukseen ja myös turvallisuuden tunteeseen. Vaikuttaa 

siltä, että katuvalot nähtiin tärkeänä uudistuksena, johon oltiin valmiita panostamaan. Vuonna 1890 

ehdotettiin, että Viipurin keskeisimmille kaduille, Salakkalahden kadut mukaan lukien, asennettaisiin 

sähkövalot. Mallia uudistukseen otettiin muun muassa Pietarista ja Tampereelta.80 

Katutila kehittyi Salakkalahden alueella vaiheittain. Torkkelinkatu kivetettiin jo 1871,81 eli pian sen 

jälkeen, kun ensimmäinen tiiviimpi rakennuskausi oli ohi ja puiston puoleiset tontit olivat pääasiassa 

rakentuneet. Torkkelinkatu oli yksi keskustan pääkaduista, joten sen aikaista valmistumista pidettiin 

todennäköisesti tärkeänä. Rannan puoleinen Salakkalahden katu valmistui myöhemmin. 

                                                 
73 Tontit 6−7, 12, 16, Rakennuspiirustukset, Vma, MMA. Tontit 1, 13, 15, 18, Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja 

piirustukset, KA. Meurman 1981, 183. 
74 Ks. esim. Ilmarinen 03.11.1877, Wiipuri 11.09.1895, 25.11.1898, 05.07.1899 ja 10.12.1899 
75 Tontti 1, Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja piirustukset, KA. 
76 Esim. Wiipuri 13.03.1897. 
77 Ks. esim. Ilmarinen 17.01.1877 ”Wiipurista” ja Wiipurin Uutiset 18.01.1888 ”Tietoja Itä-Suomesta”. 
78 Lahtinen 2004, 171−172, 174−175. 
79 Ilmarinen 09.09., 23.09. ja 25.09.1886. 
80 Wiipurin Sanomat 20.03.1890 ”Sähköwalaistus Wiipurin kaduille”. 
81 Meurman 1981, 163. 
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Salakkalahden rantaviiva muotoutui hitaasti, joten rantakadun kautta kulkeva liikenne ei ollut ehkä 

yhtä vilkasta. Vuonna 1888 kuitenkin ehdotettiin kadun töiden pikaista viimeistelyä, sillä yhä enem-

män liikennettä oli siirtynyt kulkemaan pitkin kiveämätöntä rantakatua.82 Salakkalahdenkatu oli kaik-

kine töineen ja istutuksineen valmistunut lopullisesti vuoden 1897 lopulla.83 Saman katuosuuden vie-

ressä kulki myös rantarata. 

4.2. Muutos puhuttaa kaupunkilaisia 

Salakkalahden alue tuotti useita puheenaiheita lehdistössä myös vuosisadan lopulla. Monet niistä liit-

tyivät muuttuvaan ympäristöön tai kaupungistumiseen, kuten lopulta vuosikymmeniä kestänyt kes-

kustelu ruoppaustöistä tai ajatukset koskien alueen viemäröintiä. Salakkalahdesta käydyt keskustelut 

ja siitä esitetyt mielipiteet olivat osaltaan mukana luomassa sen identiteettiä ja kaupunkitilaa. 

Salakkalahti, jonka vesiliikenne ja läheinen rantarata olivat nostaneet tärkeäksi liikennöintikanavaksi 

kasvavassa Viipurissa, herätti runsaasti keskustelua ajan sanomalehdissä. Pitkään kestäneet Salakka-

lahden perkaustyöt näkyivät kantakaupungin ympäristössä ja niihin syydettiin huomattava määrä ra-

haa ja huomiota. Töihin liittyvien selvitysten tekeminen oli aloitettu vuonna 1876 ja itse työt oli aloi-

tettu 1880-luvun alkuun mennessä. Vuonna 1883 ruoppaustöihin ja laituriin oli käytetty yhteensä 

46 000 markkaa. Projektin kokonaiskustannuksiksi arvioitiin tuolloin noin 300 000 markkaa.84  

Ruoppaustyöt jatkuivat vielä pitkään ja myös lahden muoto muuttui huomattavasti vielä 1890-luvun 

puolella.85 Lahteen liittyvistä töistä käytiin kaupunginvaltuustossa keskustelua ainakin vielä vuonna 

1892, ja esimerkiksi hinnasta ja valtiolta lainattavan summan määrästä tuntui olevan epäselvyyksiä.86 

Projektia pidettiin jo sitä aloitettaessa tärkeänä muun muassa alueen keskeisen sijainnin vuoksi. Insi-

nööri J.E. Pacius, joka oli mukana myös Viipurin kaavasuunnittelussa, piti ruoppaustöitä päivän polt-

tavimpana kysymyksenä. Hänen mielestään Salakkalahden kaupunginosan piti olla siisti ja edusta-

vassa kunnossa, sillä se oli muun muassa Viipurissa vierailevien ihmisten matkan varrella rautatie-

asemalta kaupunkiin.87 

Aihe herätti kuitenkin kritiikkiä, joka kohdistui usein sen kustannuksiin. Salakkalahdesta ja ruop-

paustöistä kirjoitettiin lehdissä kriittiseen sävyyn useaan otteeseen ja asian tiimoilta järjestettiin myös 

keskusteluiltoja kiinnostuneiden kesken. Yleinen mielipide tuntui olevan sitä mieltä, että työt veivät 

                                                 
82 Wiipurin Uutiset 16.06.1888 ” 
83 Wiipurin Sanomat 32.10.1897 ”Puunistutukset Salakkalahdenkadulla”. 
84 Ilmarinen 25.9., 27.9. ja 29.9.1883, J.E. Pacius, ”Salakkalahden perkaustyöstä”. 
85 Liite 3. Tilanne vuodelta 1894 vastaa lahden lopullista muotoa. 
86 Utskottsbetänkande till Herrar Stadsfullmäktige i Wiborg angående Salakkalahti vik 1894, 1-26. 
87 Ilmarinen 25.09.1883 ”Salakkalahden perkaustyöstä”. 
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aivan liian suuren osan kaupungin varoista.88 Todennäköisesti myös näkyvyydellä ja kestolla on ollut 

vaikutuksensa. Vuosikausia kaupungin keskustan satamassa tapahtuneet työt ovat tuskin jääneet ke-

neltäkään viipurilaiselta huomaamatta. Aihe herätti tunteita ja tämän takia asiaa saatettiin myös liioi-

tella vaikutusyrityksen yhteydessä. Eräskin kirjoittaja epäili, mahtaako Salakkalahti tyytyä miljoo-

niinsa.89 Tämä on ilmiselvää liioittelua, mutta kuvaa hyvin tilaan kohdistuvaa mielikuvien luomista, 

jota saatettiin harjoittaa joukkoviestimien avulla.90 

Vuonna 1879 oli annettu uusi terveydenhoitoasetus, joka vaikutti etenkin Viipurin kaltaisten suurien 

kaupunkien hygienian kehittämiseen viemäri- ja vesijohtoverkkojen rakentamisen muodossa.91 Lah-

desta väitettiin koituvan kaupunkilaiselle terveyshaittoja, mikä olikin lisääntyneen laivaliikenteen li-

säksi yksi syy ruoppaustöiden aloittamiselle. 92 

Viemäritöille ja yleisen hygienian parantamiselle olisi luullut olevan kysyntää, sillä eräskin kirjoittaja 

kuvasi ruopattavana olevaa lahtea haisevaksi likalätäköksi.93 Kuitenkin uudet viemärit tuntuivat en-

nemminkin aiheuttavan enemmän haittaa, kuin puhdistavan aluetta ja sen ilmaa. Viemäreitä ja sala-

ojien syytettiin hajuhaitoista. Samaan aikaan niitä kuitenkin luonnehdittiin ajanmukaisiksi ja Saksan 

mallin mukaisiksi, mikä antaisi viitteitä siitä, että kyseessä oli suhteellisen tuore uudistus. Viemäröin-

tien tehokkuutta epäiltiin, ja erityisesti Paja- ja Fredrikinkatujen viemäreiden pelättiin paljastuvan 

tautipesäkkeiksi.94 

Viipuri oli hyvin ajan tasalla kaupunkien hygieniauudistuksista. Samaan aikaan, kun Salakkalahteen 

ja Viipuriin rakennettiin viemäröintiä, esimerkiksi Ranskassa tämä ylellisyys ei koskenut kuin pientä 

osaa kaupungeista ja usein vain pieniä alueita.95 Kun otetaan huomioon asiasta käyty keskustelu, voi-

daan olettaa, ettei viemäröinti ollut yleistä vielä tuon ajan Viipurissa, etenkin kun uudistuksia tavattiin 

keskittää vain keskustan alueelle. Voidaankin miettiä, herättivätkö viemäröintityöt muiden muutok-

sien ohella enemmän keskustelua esimerkiksi uutuuden pelon vuoksi? Viemäröintien hyödyt eivät 

ehkä olleet vielä kaikkien tiedossa, joten niiden tehoa saatettiin epäillä. On toki mahdollista, että työt 

myös tehtiin huonosti, mikä lisäsi entistä enemmän hajuhaittoja rakennustöistä kärsivän lahden ran-

tatonteilla. 

                                                 
88 Ks. esim. Ilmarinen 20.11.1886, Wiipurin Sanomat 25.02.1894 ja 16.06.1894. 
89 Wiipuri 28.11.1896. 
90 Kauste 2002, 297. 
91 Kärki & Lilius 2014, 309. 
92 Ilmarinen 25.09.1883 ”Salakkalahden perkaustyöstä”. Utskottsbetänkande Till Herrar Stadsfullmäktige I Wiborg An-

gående Salakkalahti Vik, 7. 
93 Wiipurin Uutiset 06.07.1888 ”Wiipuri 6 p. heinäk”. 
94 Wiipurin Sanomat 19.07.1889. 
95 Viemäröintejä ei tuona aikana useinkaan tehty työväenluokan alueelle. Lenger 2012, 149. 
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Salakkalahteen käytetyt rahamäärät kertovat jotakin ainakin kaupunginvaltuuston ja kaupungin eliitin 

siihen liittämistä mielikuvista. Työt lahdella, viemäröinti sekä katualueiden parannukset nielivät pal-

jon rahaa ja keskustan asuinalueita todennäköisesti myös kunnostettiin ensimmäisten joukossa. Kuten 

aiemmin on todettu, tämä aiheutti keskustelua ja kritiikkiä ainakin suomenkielisessä lehdistössä. Kri-

tiikki näyttää kohdistuneen usein myös yläluokan edustajiin. Eräskin kirjoittaja pohti satiiriseen tyy-

liin lahdella tehtävien töiden vaikutuksia ja nimitti samassa yhteydessä Salakkalahden kaupunginosan 

asukkaita, jotka olivat projektin ilmeisiä hyötyjiä, fiineiksi.96 Kaupunginosassa saattoi asua Viipurin 

päättäjiä tai ainakin ylempää keskiluokkaa. Myös Salakkalahden töihin keskeisesti vaikuttanut insi-

nööri Pacius asui Uudessa kaupungissa.97 Osa asukkaista oli todennäköisesti ruotsinkielisiä, mikä 

ilmenee ajan lehti-ilmoituksista, joissa saatettiin hakea esimerkiksi ruotsinkielistä kyökkipiikaa. Li-

säksi suuri osa säätyläisistä ja alemmasta porvaristosta oli ruotsinkielistä.98 Salakkalahtea käytettiin 

osin myös lyömäaseena valtuustossa toimivaa Ruotsalaista puoluetta vastaan, jota syytettiin muun 

muassa työväestön tarpeiden väheksymisestä, ruotsin kielen säilyttämisestä kaupungin virallisena 

kielenä sekä turhanpäiväisiin töihin kuluneista rahoista.99 Tilaan kohdistuvat kokemukset heijasteli-

vat näin ollen myös yhteiskunnallisia oloja, kuten eri ryhmien välisiä erimielisyyksiä. 

Käyttäjät voivat hyödyntää tilaa ja jättää siihen erilaisia jälkiä moninaisilla keinoilla. Muun muassa 

joukkoviestimien käyttö on keino välittää mielikuvia sekä propagandaa ja lopulta vaikuttaa konkreet-

tisesti tilaan. Tällöin voidaan puhua reviirin puolustamisesta fyysisessä kaupunkitilassa.100 Tämä il-

miö näkyi Salakkalahden tapauksessa sanomalehdissä käytynä keskusteluna siitä, miten esimerkiksi 

suhtauduttiin Salakkalahden ruoppaus- ja viemäröintitöihin tai kaupunkialueen imagoon.101 Kaupun-

ginosan saama maine edellytti siltä siistiä ulkoasua myös mahdollisia vierailijoita silmällä pitäen,102 

mikä selittää osaltaan siihen kohdistunutta suurta mielenkiintoa. Myös muurien purkamisen aikoihin 

käytiin vastaavanlaista Salakkalahden identiteetistä kiinnostunutta keskustelua, kuin 1800-luvun pa-

rina viimeisenä vuosikymmenenä.103 Tällöin keskustelulla luotiin vastakkainasettelua uuden ja van-

han kaupungin välille eli toisin sanoen tilaan liittyviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia mielikuvia.  

                                                 
96 Ilmarinen 20.02.1883 ”Kirjeitä Wiipurista”. 
97 Ilmarinen 27.09.1879 ”Kuulutuksia” 
98 Esim. Ilmarinen 17.01.1882. Paavolainen 1981, 255. 
99 Wiipurin Sanomat 15.12.1897 ”Jokainen ääniwaltainen waaliin!”. 
100 Kauste 2002, 297. 
101 Mainintoja aiheesta esim. Ilmarinen 20.11.1886, Wiipurin Uutiset 06.07.1888 ”Wiipuri 6 p. heinäk.”. 
102 Ilmarinen 25.9.1883 ”Salakkalahden perkaustyöstä”. 
103 Ks. ” 3.2.Vallien purkaminen ja kaupunginosan identiteetti” s. 12−14. 
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5. Johtopäätökset 

Salakkalahti eli Uusi kaupunki syntyi muutoksessa olevaan kaupunkitilaan uudenlaisen kaupunki-

suunnittelun seurauksena. Kaupunginosa koettiin vastakohdaksi vanhalle kaupungille, jota vallit oli-

vat aiemmin kiertäneet. Vallien purku mahdollisti kaupunkitilan kasvun niin fyysisesti kuin koettuna-

kin tilana: fyysisten rajausten kadotessa myös kaupungin identiteetti saattoi muuttua viipurilaisten 

mielissä ajanmukaisempaan suuntaan. 

Keskeisen sijainti teki Salakkalahdesta niin uudistusten kuin mielipiteidenkin kohteen. Salakkalahti 

oli liikenteen solmukohdassa pääkatujen, rantaradan ja vesiliikenteen keskellä ja se sijaitsi myös kes-

kellä uuden, vuoden 1861 asemakaavan määrittelemää Viipurin keskustaa. Kaupunginosa myös hou-

kutteli parempiosaista väkeä asukkaikseen, mikä oli varmasti yksi tekijä siinä, että kaupunkitilan uu-

distukset saapuivat sinne nopeasti.  

Uudistuksien kokeminen ei ollut mustavalkoisesti vain negatiivista tai positiivista. Osa asioista, kuten 

muurien purkaminen ja uudenlainen arkkitehtuuri, otettiin vastaan kaivattuina uudistuksina, mutta 

arkielämää läheisemmin koskettavat uudistukset, kuten viemäröinti, saivat osakseen huolta ja jopa 

negatiivisia kannanottoja. Kaiken kaikkiaan kaupunkitilan kehityksestä oltiin hyvinkin kiinnostuneita 

ja se näkyi myös sanomalehtikirjoittelussa. 

Salakkalahden identiteetti muodostui tilasta käytävien keskustelujen avulla. Aluetta arvotettiin esi-

meriksi vertailun keinoin ja uudistuksia saatettiin perustella sen keskeisen sijainnin ja kaupunkiku-

vallisen merkityksen perusteella. Erityisesti rahankäytöstä oltiin usein hyvinkin eri mieltä eri tahojen 

kesken. Nämä keskustelut tukevat kaavojen perusteella tehtäviä havaintoja siitä, että Salakkalahtea 

uudistettiin ja rakennettiin määrätietoisesti osana Viipurin keskustan rakentamista. Mikäli vertailevaa 

tutkimusta tehtäisiin, olisi mielenkiintoista tutkia, käytiinkö vastaavanlaista keskustelua myös Viipu-

rin muista kaupunginosista. Myös kansainvälinen vertailu pienempien linnoituskaupunkien välillä 

voisi olla kiinnostava tutkimussuunta.   
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