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 Jätettä ja romua pursuaa raunio-
talon oviaukosta röykkiöinä.

Näky ei ole Viipurissa harvi-
nainen. Silti entisen maaseura-
kunnan kirkon pääsisäänkäyn-
ti hätkähdyttää.

Kirkko on yhtä kehnossa 
kunnossa. Katottomissa sa-
leissa rehottaa nokkonen tii-
lensäpäleiden ja mustuneiden 

palkkien seassa. Viereisen autokorjaamon 
ovelta leijuu bensankäryä, moottorivikai-
nen Lada vinkuu.

Arkeologi Aleksandr Saksa kiertelee rau-
nioita ja huokaisee. Olemme päässeet sul-
jetulle tontille: hän on näyttänyt tutkijan-
korttiaan valvomokopin vartijalle.

Inkeriläinen Saksa on Venäjän merkittä-
vin uuden polven Viipurin-tutkija. Venäjän 
tiedeakatemian tutkija väitteli 1998 tohto-
riksi Joensuun yliopistossa ja nyt maalis-
kuussa myös Pietarissa.

”Haluaisin tutkia kirkon ulkonurkat ja 
piharakennukset. Jo pienellä kaivauksella 
pystyisi kartoittamaan tontin keskiaikaisia 
osia”, hän sanoo sujuvalla suomen kielellä.

Saksalla on syynsä. Maaseurakunnan 
kirkko on entinen keskiaikainen domini-
kaani- eli mustainveljesten luostarikirkko. 
Se saattaa kätkeä Suomen kirjakielen isän 
Mikael Agricolan haudan – tai sitten ei.

Viipurista maailmalle
Viipuri liittyi Agricolan kohtaloihin lähei-
sesti. Sinne vauraan pernajalaisen maan-
viljelijän lahjakas poika lähetettiin 1510–
1520-lukujen taitteessa latinakouluun ja 
pappisoppiin. Siellä hän otti sukunimensä 
isänsä ammatin – maanviljelijä – mukaan.

Viipurissa hän sai myös ensikosketuk-
sensa uskonpuhdistukseen. Linnanherra, 
saksalainen kreivi Juhana, edisti kuningas 
Kustaa Vaasan vastikään Ruotsi–Suomessa 
käynnistämiä uudistuksia pitämällä luteri-
laisia jumalanpalveluksia.

Viipurin uudistusmielinen ilmapiiri vii-
toitti ratkaisevasti Agricolan uravalintaa. Se 
vei hänet Martti Lutherin oppiin 1536–39 
uskonpuhdistuksen ydinalueille Saksan 
Wittenbergiin, missä hän käynnisti suo-
men kirjakielen luomisen ja suomenkieli-
sen Uuden Testamentin käännöstyön.

Suomessa vietetään tänä vuonna Agrico-
lan juhlavuotta. Hänen kuolemastaan on 
kulunut 450 vuotta.

Teksti ja kuvat
Hannu Pesonen, Viipuri

Turun piispa menehtyi Karjalan Kannak-
sella 9. huhtikuuta 1557 palatessaan Ruot-
si–Suomen rauhanvaltuuskunnan jäsene-
nä Iivana Julman hovista Moskovasta ja 
Novgorodista. Rauhan neuvotellut seurue 
oli päivämatkan päässä Viipurista. Iltayöl-
lä Agricola tunsi olonsa huonoksi. Hän lyy-
histyi auttajiensa käsivarsille.

Kuolinpaikkaa ei tiedetä
Vaikka Agricolan kuoleman yksityiskoh-

dat tunnetaan, kuolin- tai hautapaikasta 
ei ole varmuutta. Matkakumppanien ker-
tomukset ovat ristiriitaisia – ne mainitsevat 
hänen menehtyneen joko Äyräpään Seiväs-
tössä tai Uudenkirkon Kyrönniemessä.

Agricolan hautalaattaa varten laadittiin ne-
lisäkeinen kaunis muistoruno. Hakattiinko 
sitä koskaan laattaan, ei kuitenkaan tiedetä, 
kirjoittaa Helsingin yliopiston kirkkohisto-
rian professori Simo Heininen kirjassaan Mi-
kael Agricola – elämä ja teokset (Edita 2007).

Yleisin käsitys on, että Agricola haudattiin 
talvisodan pommituksissa tuhoutuneen Vii-
purin tuomiokirkon lattian alle. Näin antaa 
ymmärtää myös Agricolaa Turun piispana 
seurannut Paulus (Paavali) Juusten edeltä-
jästään laatimassaan elämäkerrassa.

Toisaalta Heininen kyseenalaistaa elä-
mäkerran luotettavuuden. Lahjakkaampaa 
edeltäjäänsä selvästi kadehtinut Juusten yh-
disti tietojaan valikoiden – itseään korosta-
en ja Agricolan saavutuksia vähätellen. Tuo-
miokirkko oli ennen Agricolan kuolemaa 
nimetty piispankirkoksi. Eräiden lähteiden 
mukaan sitä korjattiin Agricolan kuoleman 
aikana. Turun piispaa tuskin haluttiin hau-
data rakennustelineiden keskelle.

”Paljon tietoa katosi, kun Ruotsin arkis-
toja paloi 1600-luvulla”, Aleksandr Saksa 
pahoittelee.

Menneisyys vaarassa
Tuomiokirkosta vastausta tuskin löytyy, 
Saksa epäilee. Se on palanut ja vaurioitu-
nut Agricolan kuoleman jälkeen monta ker-
taa. Neuvostoliiton aikana etsijät myllersi-
vät sen aluetta kaivinkoneella.

Ainoa vaihtoehtoinen tyyssija Agricolalle 
oli dominikaaniluostarin kirkko. Se oli us-
konpuhdistuksen jälkeen jäänyt jauhova-

▶

Arkeologi Aleksandr Saksa kaivaa 
muinaisen Viipurin historiaa – haaveenaan 
löytää myös Mikael Agricolan hautapaikka.

L Aleksandr Saksa pitää Viipurin kiin-
nostavimpana kaivauspaikkana kiltatu-
van aukiota Luostarinkadulla.
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rastoksi mutta otettu ilmeisesti taas käyt-
töön Agricolan kuoleman aikoihin.

Kirkko menetti keskiaikaiset piirteensä 
1800-luvun alun peruskorjauksissa. Sekin 
paloi talvisodan pommituksissa mutta eh-
dittiin jatkosodan aikana korjata lähes en-
tiselleen. Neuvosto–Viipurissa rakennusta 
käytti sähkötarviketehdas, joka paloi 1989.

Maaseurakunnan kirkon rauniot pitäisi 
ehdottomasti tutkia, ennen kuin on liian 
myöhäistä, Saksa korostaa. 

”Kun tänne virtaa enemmän rahaa Mos-
kovasta ja Pietarista, rakennustoiminta 
kiihtyy. Kun tärkeiden kaivauskohteiden 
päälle rakennetaan kivitalo, mahdollisuu-
det on menetetty”, Saksa varoittaa.

Onko realistista odottaa, että Agricolan 
hauta enää löytyy? ”Pitää päästä ennen 
kaikkea sulkemaan pois vääriä vaihtoeh-
toja. Tässä olisi avainkohde.”

Ainutlaatuinen kaupunki
Vähintään yhtä tärkeää kuin etsiä Agricolan 
hautaa, on kaivaa esiin muinaisen Viipurin 
historiaa niin kauan kuin siihen vielä on ti-
laa, Saksa muistuttaa.

Viipuri on keskiaikaisena kaupunkina ai-
nutlaatuinen arkeologinen kohde Baltias-
sa ja Pohjoismaissa. Se oli ainoa Suomen 
kaupunki, jota kiersi muuri. Viipurin lin-
nan rakennutti marski Torkkeli (Tyrgils) 
Knuutinpoika 1293 pönkittämään Ruotsin 
laajentumispolitiikkaa itään. Ennen linnaa 
seudulla uskotaan olleen jo 1100-luvulla 
harvaa suomalaisugrilaista asutusta.

Kaupunkioikeudet Viipuri sai 1403. Muu-
rien rakentaminen alkoi 1400-luvun jälki-
puoliskolla. Agricolan kuoleman aikoihin 
parin kilometrin mittainen muuri kiersi 
Viipurin niemelle kasvanutta kaupunkia. 
Suomalaisturistien ja vanhojen viipurilais-
ten tuntema Pyöreä torni valmistui 1550.

Ruotsi hävisi Viipurin Pietari Suuren Ve-
näjälle 1710. Kaupunki liitettiin takaisin 
Suomeen vuonna 1812, menetettiin talvi-
sodassa, vallattiin takaisin jatkosodassa ja 
liitettiin Neuvostoliittoon 1944.

Sotaisuuksien alle on jäänyt leveä sarka 
tutkimatonta arkea. Keskiaikaista Viipu-
ria on tutkittu yllättävän vähän sekä suo-
malais- että venäläisaikana. Monet arviot 
kaupungista 1400–1500-luvuilla ovat pe-
rustuneet oletuksiin ja vertailuun muihin 
Ruotsi–Suomen linnakaupunkeihin.

Viipurin vanhankaupungin kaivurien ja 
telineiden keskellä Saksa yrittää pelastaa 
mitä pelastettavissa on. Titovin- eli entinen 

Possenkatu katkeaa rakennustyömaahan. 
Aidan yläpuolella juoksee piikkilanka. Ta-
kana kenottaa puolivalmis kerrostalo – ar-
keologisesti ainutlaatuisella paikalla.

”Tästä kulki kaupunginmuuri Pyhän And-
reaksen tornille”, Saksa nyökkää sikin so-
kin lojuvien rakennustarpeiden keskelle.

Muutama vuosi sitten Saksa sai kuulla, 
että tontille ryhdyttäisiin rakentamaan ja 
kaivinkoneet olivat jo paikalla. ”Sydämen 
pintaan tuli uusi sauma.”

Saksa ryntäsi pelastuskaivauksiin,  joissa 
paljastui runsaasti arkihistoriaa.

”Kun maakerros laski 1400-luvun viimei-
sen neljänneksen tasolle, vastaan tuli yhtäk-
kiä paljon tonttitavaraa: nahkajalkineiden 
osia, harvinainen liiviläinen raha, keramiik-
kaa. Saimme paljon arvokasta tietoa.”

Legendaarinen pamaus
Tarunomainen Viipurin pamaus 30. mar-
raskuuta 1495 vaikuttaa Saksan tutkimus-

ten jälkeen entistä enemmän legendalta.
Linnanherra Knut Possen kerrotaan säi-
käyttäneen tulipalolla tai ruutia räjäyttä-
mällä Viipurin muureja yli kaksi kuukaut-
ta piirittäneen venäläisarmeijan pakosalle 
juuri kun se oli rynnäköimässä muurien yli. 
Mahtavan pamauksen sanotaan nostatta-
neen yötaivaalle Venäjän suojeluspyhimyk-
sen Pyhän Andreaksen ristin.

”Kaivoin sortuneen Pyhän Andreaksen 
tornin juurella, mutta mitään merkkejä 
rynnäköstä tai taisteluista ei noussut esiin. 
Löytyi vain puolitoista tykinkuulaa. Ajalle 
tyypillinen tulipalo tässä on ollut, jos jotain 
on räjähtänyt, se on tapahtunut tornissa. 
Alueella olisi tärkeää kaivaa vieläkin.”

Pari jo aamupäivästä puolihumalais-
ta rakentajaa hortoilee hiljaisella tontilla. 
Rakennusyhtiö olisi halunnut paikalle kyl-
tin: ”Tältä tontilta löytyy rakennustaitoa 
kolmelta vuosituhannelta.”

Saksaa naurattaa ja puistattaa.

Muotia 1500-luvulta
Aleksandr Saksan ammatinvalinnalla oli in-
himillinen lähtökohta: piti saada miekka.

”Me pojat etsimme niitä Inkerin ruotsa-
laisajan hautakummuista. Olimme kylläs-
tyneet toisen maailmansodan romuihin.”

L Aleksandr Saksan kaivauksia on 
ympäri Viipuria. Uudenportinkadun 
kerrostalopihalla eläkeläisrouva Nina 
Dimitrjeva Pavlova tarjoaa arkeologille 
kahvit, läheisen maaseurakunnan 
kirkon pääsisäänkäynti pursuaa jätettä.

Voiko Agricolan 
hauta enää löytyä?

Miekkaa ei löytynyt, mutta muinaistutki-
ja Saksasta tuli.

Saksa aloitti Viipurissa kaivaukset 1998 
ainoan säilyneen keskiaikaisen muuritor-
nin Raatitornin luona. Siellä oli avattu pa-
la kaupunginmuuria. Esiin on tullut run-
saasti uutta tietoa kaupungin muodosta ja 
kasvusta, ihmisten elintavoista sekä katu- 
ja viemäriverkosta. Saksa lukee maakerrok-
sia kuin kalenteria. Keskiaikainen Viipuri 
löytyy 3–4 metrin syvyydestä, 1400–1500-lu-
vun puukaupunki 2,5–3 metristä. Puolitois-
ta metriä maanpinnasta ollaan Pietari Suu-
ren ajassa 1700-luvun alussa.

Palojäljet ovat tärkeä merkkipaalu: ”Nov-
gorodilaiset polttivat Viipurin 1411. Palo 
kattoi koko kaupungin.”

Tutkija sanoo jumaloivansa stratigrafiaa, 
maa- ja rakennusjäännöksistä muodostu-
vien päällekkäisten kulttuurikerrosten ver-
tailua ja ajoitusta toistensa suhteen.

”Siinä on kaupungin koko suhteellinen 
kronologia, kerros kerrokselta. Jokainen 
niistä pitäisi tarkkaan dokumentoida, sil-
lä kaikki mikä tulee eteen, on uutta. Meillä 
on tapana prässätä eri sotien vuosilukujen 
väliin jäävä aika ohueksi. Mutta juuri noina 
pitkinä rauhan kausina kaupunki kehittyi. 
Korttelihistoria on kiehtovaa, esimerkiksi 
1500-luvulla viipurilaiset olivat aivan eu-
rooppalaisen muodin tasalla.”

Saksan toiveena on koota kaivauslöydöis-
tä näyttely nykyviipurilaisille.

”Esineistö on Eremitaasin museon ta-

soista. Nyt sitä säilytetään tilapäisvaras-
toissa, noin puolet Pietarissa.”

Koulupoikia kaivamassa
Vaikka suuri osa Saksan kaivauksista on ol-
lut kiireisiä pelastuskaivauksia, hän ei us-
ko enää joutuvansa Possenkadun kaltaisiin 
pikatilanteisiin.

”Luulen, että tapaus herätti vihdoinkin 
kaupunginjohdon. Näyttää siltä, ettei ra-
kennustöitä enää saa aloittaa ennen raken-
nuttajan kustannuksella tehtäviä arkeolo-
gisia tutkimuksia.”

Kaivauksia jarruttaa jatkuva rahanpuute. 
Tukea on herunut lähinnä Suomesta.

”Jos Karjalaisen Kulttuurin Edistämis-
säätiötä ei olisi, vanhaa Viipuria ei olisi do-
kumentoitu”, Saksa kuittaa.

Saksa palkkaa kaivuutöihin viipurilaisia 
koulupoikia. ”En vain säästääkseni. On tär-
keää, että he oppivat ymmärtämään ja ar-
vostamaan kaupunkinsa historiaa. Ja myös 
itseään.”

Kesällä Saksa jatkaa kaivauksia van-
hankaupungin keskiosissa Luostarinkatu  
8:ssa. Paikka on Saksasta mielenkiintoisim-
pia Viipurissa. Keskiaikaisen Kiltatuvan nur-
mikentällä kukkivat nykyään punaiset uni-
kot – ne kasvoivat kaivauksissa maanpintaan 
nousseista vanhoista siemenistä.

”Siellä on paljon vanhoja maapintoja ja 
hirsisiä rakenteita 1500-luvulta, jolloin ta-
loja ryhdyttiin rakentamaan kivestä.  Tutkin 
millainen kaupunki oli Agricolan aikana.”

Kiireen keskellä Saksa muistaa kunnioit-
taa kohteitaan. 

”En koskaan lähesty kaivausaluetta au-
tolla, vaan kävelen arvokkaasti. Kaikella on 
oma aikansa tulla esiin.” SK

Uskon ja kielen 
uudistaja

Mikael Agricola (n. 
1510–57) tunnetaan 
Suomen kirjakielen 
isänä, mutta hän 
oli myös uskonpuh-
distuksen merkit-
tävimpiä edistäjiä 
Suomessa. Hänen 
elämäänsä mahtui 

matkoja, uskonnollista ja kirjallista 
uudistustyötä ja suurvaltapolitiikkaa.

Viipurin kouluvuosien jälkeen nuori 
mies nimitettiin Turun piispan sihtee-

L Aleksandr Saksa on palkannut 
viipurilaisia koulupoikia kaivauksille.

Kaivauksia 
jarruttaa jatkuva 
rahanpuute.

riksi 1528. Hän tutustui Martti Lutherin 
ensimmäiseen suomalaiseen oppilaaseen 
Pietari Särkilahteen, jonka jälkiä päätti 
seurata. Wittenbergin yliopistovuosinaan 
1536–39 Agricola seurasi Lutherin sekä 
Philip Melanchthonin luentoja. Hän sai 
molemmilta suosituskirjeen Kustaa Vaa-
salle, jolta hän anoi tukea aloittamalleen 
Uuden Testamentin käännöstyölle.

Suomeen palattuaan Agricolasta tuli 
Turun katedraalikoulun rehtori. Hän ei 
pitänyt työstään, vaan kutsui oppilaitaan 
kesyttömiksi villieläimiksi. Työn ohessa 
syntyi silti ensimmäinen suomenkieli-
nen painettu teos, 16-sivuinen ABC-Kiria 
(1543). Sitä seurasi melkein 900-sivuinen 
Rucouskiria 1544.

Turun palossa 1546 Agricola menetti 
kotinsa ja koulunsa. Kun hän niskoitte-
li kirkon omaisuuden valtiolle ottanut-
ta Kustaa Vaasaa vastaan, kuningas 
erotti hänet rehtorin virasta. Agricolan 
ura kääntyi taas nosuun, kun hänen 
pääteoksensa, Se Wsi Testamenti, 
painettiin Tukholmassa 1548. Vuosina 
1543–52 painettiin ja julkaistiin yhdek-
sän suomenkielistä Agricolan teosta. 
Kustaa Vaasa nimitti Agricolan Turun 
piispaksi ja koko Suomen luterilaisen 
kirkon johtajaksi 1554. Hän poisti 
katolisen messun kirkoista. Agricolan 
kuolinpäivää 9. huhtikuuta vietetään 
Suomen kielen päivänä. Se on myös 
Elias Lönnrotin syntymäpäivä.    J
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