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JOHDANTO
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) rakennustekniikka yhteistyössä Pro Monreposyhdistyksen ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa ovat olleet uudelleen
rakentamassa ja kunnostamassa Viipurin kuuluisan Monrepos´n kartanon rakennuksia ja
muistomerkkejä vuosina 1998-2003. Opiskelijaprojekteina on rakennettu uudelleen kaksi kiinalaista
kaarisiltaa, Neptunuksen temppeli ja teekatos sekä tehty tutkintotöinä Ludwigsteinin hautasaarella
olevan Ludwigsburgin hautalinnan kunnostussuunnitelma ja kirjastorakennuksen kuntokartoitus.
Projektien venäläinen osapuoli on ollut Valtion historiallis-arkkitehtuurinen luonnonpuistomuseo
Park Monrepo.

Kuva 1. Kuvan kartassa vuodelta 1935 Monrepos´n puisto on vasemmassa yläkulmassa. Kartan keskellä
Viipurin linna ja sen oikealla puolella Eteläsataman ja Pohjoissataman välissä kaupungin historiallinen
keskusta. (JL)

MONREPOS´N PUISTON HISTORIAA
AIKA ENNEN VON NICOLAYTA
Viipurin keskustasta 2,5 kilometriä luoteeseen meren rannalla on kuuluisa Monrepos´n
luonnonpuisto. Se on alun perin ollut maakartano, jonka nimi vielä 1650-luvun kartoissa on
esiintynyt nimellä Gamla Viborg (Gambla Wiiborg). Ruotsin vallan aikana se oli ollut myös LillLadugård-niminen karjakartano, jota käytettiin 1500-luvulla Kustaa Vaasan aikana kruunun
puustellina. Kun Viipuri Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 luovutettiin venäläisille, nämä
tekivät tuosta entisestä karjakartanosta jälleen kruununmaan.

Kuva 2. Kartta vuodelta 1770. (JL)

1700-luvun puolivälissä siellä asui Viipurin linnan komendantti Pjotr Aleksejevits von Stupisin.
Hän muutti vanhan karjakartanoalueen laajaksi hovin puistoalueeksi ja antoi sille nimen
Charlottendahl vaimonsa mukaan, joka ryhtyi suunnittelemaan sinne englantilaistyyppistä
maisemapuutarhaa. Mitkä rakennukset tai niiden osat ovat 1600-luvulta, ei ole tiedossa, koska
Monrepos´ssa ei ole suoritettu rakennusarkeologiaa. Oletettavasti samoilla paikoilla on ollut
vanhoja Lill-Ladugårdin aikaisia rakennuksia, jotka von Stupisin on purattanut huonokuntoisuuden
takia. Onko kartanon pää- tai kirjastorakennuksen osa kellaritiloista vanhoja rakenteita, ei ole
tiedossa.
Vuonna 1780 Venäjän keisarinna Katariina II nimitti Viipurin käskynhaltijaksi Württembergin
prinssi Friedrich Wilhelm Carlin. Prinssi ihastui kartanon rakennusten, puutarhojen ja puiston
lehmuston ainutlaatuiseen kauneuteen. Hän rakennutti sinne uuden päärakennuksen ja laajensi
puistoa sekä pystytti rantaan huvilinnan. Tämä mässäileva, ylilihava prinssi, jolle Viipurin
saksalaiset kauppiasperheet olivat antaneet muodottoman lihavuuden mukaan lempinimen ”die
dicke Sau” (lihava emäsika), alkoi kutsua kartanoa vuonna 1785 ranskalaisella nimellä ”Mon
Repos” (minun lepopaikkani). Katariina II:n saatua vihiä prinssin juonitteluista ruotsalaisten kanssa
sai Friedrich Wilhelm palata Württembergiin, jonka kuninkaaksi hänet myöhemmin nimitettiin.

Kuva 3. Friedrich Wilhelm Carl, joka antoi puistolle nimen Mon Repos. (JL)

VON NICOLAYT MONREPOS`N KEHITTÄJINÄ 1788-1919
Prinssi Friedrich Wilhelm Carlin poistuttua Suomesta 1786 oli kartano muutaman vuoden ilman
isäntää, kunnes Venäjän keisarilliseen hoviin Saksasta tullut paroni Ludvig Heinrich von Nicolay
osti kartanon prinssin asiamieheltä 19.8.1788. Von Nicolay oli keisarillisen hovin perintöruhtinas
Paavalin kotiopettaja. Myöhemmin hänet nimitettiin valtioneuvokseksi ja keisarin kabinetin
jäseneksi sekä venäläiseksi vapaaherraksi vuonna 1797. Von Nicolay toimi Venäjän tiedeakatemian
presidenttinä vuosina 1798 - 1801. Häntä tarvittiin Venäjän länsimaalaistamisen edustajana monissa
asioissa.

Kuva 4. Kauppakirjan kopio vuodelta 1788. (JL)

Kuva 5. Ludwig von Nicolay (1737 - 1820). (JL)

Nykyisen ilmeensä kartano sai Nicolayn aikana, joka kutsui puiston suunnittelijaksi taidepuutarhuri
Johann Bisterfeldin. Meren rannalle tehtiin terassi, jolle tuotettiin Neptunuksen patsas, ja saarelle,
joka myöhemmin sai nimen Ludwigstein, nousi Jupiterin patsas. Kesällä 1798 Monrepos´hon
saapui von Nicolayn ystävä, italialainen taidemaalari ja Eremitaasin taulujen entisöijä Giuseppe
Martinelli, joka jatkoi puiston rakennusten suunnittelua. Hän piirsi mm. kaarisillat ja koristeltuja
penkkejä. Ajan tyylisuuntauksena ollut kiinalaisuus vaikutti myös Monrepos´n rakennelmiin.
Päärakennuksen itäpuolelle istutettiin puistokuja. Puutarha ja ruusut kukoistivat, ja kasvihuoneissa
viljeltiin etelän hedelmiä. Martinelli katsoi viisaimmaksi laajentaa päärakennusta ja samalla
suorittaa siinä perusteellisen korjaustyön. Rakennustyöt etenivät hitaasti, ja laajennettu rakennus
komeine pylvästöineen oli valmis 1801, mutta sisustustyöt olivat vielä keskeneräisiä. Lopullisesti
päärakennus oli valmis 1803, jolloin Ludwig von Nicolay muutti pysyvästi Monrepos´hon.
Palvelusväen talo, josta sittemmin tuli kirjasto, korjattiin. Ludwig von Nicolay siirsi
patriisikirjastonsa Pietarista Monrepos´n kirjastoon. Kokoelma sisälsi ranskan-, saksan-, italian-,
englannin-, kreikan- ja latinankielistä kirjallisuutta 1400-luvulta 1800-luvulle.

Kuva 6. Maalaus Monrepos´sta 1796. (JL)

Kuva 7. Monrepos´n kartta vuodelta 1798. (JL)

Kuva 8. 1830-luvun maalaus Monrepos´n kartanon päärakennuksesta. (JL)

Kuva 9. Päärakennuksen edustan istutuksia. (JL)

Kuva 10. Nicolayn työhuone. (JL)

Kuva 11. Kirjastorakennus. (JL)

Martinelli muutti alun perin palvelusväen asuinrakennuksena olleen kirjastorakennuksen niin, että
kuusi huonetta oli palvelusväelle, neljä vieraille ja useampia huoneita varattiin kirjastolle.
Peruskorjattu kirjastorakennus valmistui 1804, ja sen vanhimmat osat ovat luultavasti 1760-luvulta.

Kuva 12. Kirjastohuone vuonna 1912. (JL)

Kuva 13. Kiinalainen kaarisilta. (JL)

Martinelli suunnitteli oletettavasti kiinalaisen kaarisillan 1790-luvun lopulla. Kaarisilta valmistui
luultavasti juuri vuosisadan vaihteessa. Silta maalattiin valkoiseksi 1900-luvun alussa ja purettiin
huonokuntoisuuden takia 1950-luvulla.

Kuva 14. Marienthurm eli Mariantorni. (JL)

Mariantorni on luultavasti rakennettu 1785-86, jolloin Monrepos´n omisti keisarinnan veli prinssi
Friedrich Wilhelm. Tämän kahdeksankulmaisen huvimajan koristemaalaukset ovat keisarinna
Marian käsialaa. Hänen tiedetään olleen erittäin taitava piirtäjä. Mariantornia ei Monrepos´n
maisemassa enää ole.

Kuva 15. Turkkilainen teltta. (JL)

Ludwig von Nicolay rakennutti eräälle Monrepos´n saarelle turkkilaisen teltan, joka esiintyi
ensimmäisen kerran vuonna 1806 julkaistussa Monrepos´n kartassa.

Kuva 16. Obeliski kalliolla. (JL)

Tämä marmorinen obeliski pystytettiin Napoleonia vastaan käydyissä taisteluissa kaatuneiden
sukulaisveljesten, prinssien August ja Carl de Broglien muistoksi vuonna 1827. Obeliskin neljällä
sivulla oli marmoritaulut teksteineen sekä pronssinen kypärä. Aikaisemmin tällä paikalla oli
Amorin temppeli.

Kuva 17. Paulstein. (JL)

Ludwig von Nicolay rakensi pienen huvimajan eli Paulsteinin pojalleen vapaaherra Paulille.
Rakennus valmistui ilmeisesti 1790-luvun puolivälissä, sillä se näkyy vuonna 1796 maalatussa
taulussa. Tässä pienessä rakennuksessa oli 1930-luvun lopulla kahvila, johon mahtui noin 15
asiakasta. Sitä oli tarkoitus laajentaa 1940-luvun alussa, mutta talvisota jälkiseuraamuksineen
romutti suunnitelman. Paulstein purettiin luultavasti 1950-luvulla, kuten monet muutkin
Monrepos´n rakennelmat. Vain vanhat sokkelikivet ovat enää jäljellä.

Kuva 18. Vuonna 1806 rakennettu Neptunuksen temppeli, johon oli sijoitettu Neptunuksen patsas. (JL)

Neptunuksen temppeli rakennettiin luultavasti vuonna 1806, ja oletettavasti senkin suunnitteli
italialainen restauroija Giuseppe Martinelli. Aluksi temppeli rakennettiin Pietas-jumaluudelle.
Temppelissä oli merenjumalaa symbolisoiva patsas delfiinien koristamalla jalustalla. Alkuperäinen
temppeli purettiin neuvostoliittolaisten toimesta luultavasti 1950-luvulla. Minne merenjumalaa
symbolisoiva patsas on siirretty, ei ole kirjoittajan tiedossa.
Kartanon puistoalue oli yleisön käytössä, ja 1930-luvun lopulla pääsymaksu oli 2 mk. Vuonna 1926
kävi Monrepos´n puistossa noin 10 000 kävijää, ja 1930-luvun lopulla kävijöitä oli runsaat 15 000
henkilöä. Kartanon pääportti rakennettiin englantilaisen maisemapuutarhasuunnitelman mukaan
luultavasti 1790-luvulla, sillä se esiintyy vanhoissa 1790-luvun kartoissa ensimmäisen kerran.
Alkuperäinen pääportti purettiin 1950-luvun lopulla.

Kuva 19. Monrepos´n pääportti 1942. (JL)

Kuva 20. Näkymä Monrepos´n vanhalta pääportilta rehevälle puistokujalle. Portissa oli Nicolayn suvun vaakuna
aina talvi- ja jatkosodan väliseen aikaan, 1940-41, asti. (JL)

Kuva 21. Nicolayn suvun vaakuna. (JL)

Kuva 22. Kiinalainen sateenvarjo kiven päällä, gravyyri vuodelta 1830. (JL)

Kiinalainen sateenvarjo oli korkealla siirtolohkareella, ja sieltä oli vielä 1850-luvulla esteetön
näköala Viipurin linnaan. Tämä rakennelma tehtiin aivan 1700-luvun lopulla. Oletettavasti se
purettiin 1870-luvulla.
Ludwig von Nicolay kuoli vuonna 1820, ja hänet haudattiin puistossa sijaitsevalle kalliosaarelle,
josta tuli suvun Ludwigstein-niminen hautasaari. Kartanon omistajaksi tuli Ludwigin poika Paul
von Nicolay vuoteen 1866. Hän rakennutti hautasaarelle Ludwigsburg-nimisen pienoislinnan
muotoisen hautamuistomerkin. Lisäksi hän pystytti puistoon vuonna 1831 kuvanveistäjä Gotthelf
Borupin veistämän kipsisen Väinämöisen patsaan, joka rikottiin ilkivaltaisesti vuonna 1871.
Tapahtumasta harmistuneet viipurilaiset teettivät kuvanveistäjä Johannes Takasella uuden patsaan
vuonna 1873. Tämä sinkkinen Väinämöisen patsas katosi Neuvostoliiton vallan aikana 1941.
Venäläiset tekivät Takasen Väinämöisen jäljitelmän vanhalle paikalleen. Se otettiin juhlallisesti
käyttöön 1.6.2007 arvovaltaisen vierasjoukon ollessa todistamassa tapahtumaa.

Kuva 23. Paul von Nicolay (1776 - 1866). (JL)

Kuva 24. Maalaus Ludwigsteinista ennen Ludwigsburgin (1820-luvulla) rakentamista. (JL)

Kuva 25. Gravyyri Ludwigsteinin hautasaaresta, vuosilta 1825 - 30. (JL)

Kuva 26. Lautta Ludwigsteiníin. Lauttayhteys oli tarkoitettu vain omaisille ja saari oli suljettu Monrepos´ssa
kävijöiltä. (JL)

Kuva 27. Ludwigsburgín englantilaistyyppinen pienoislinna. Hautamuistomerkin oli suunnitellut englantilainen
arkkitehti Charles Tatham 1820-luvulla, jolloin se myös valmistui (JL)

Kuva 28. Tanskalaisen Gotthelf Borupin veistämä Väinämöisen patsas, joka pystytettiin 1831. Seisova
Väinämöinen oli ensimmäinen vapaasti seisova veistos Suomessa. (JL)

Kuva 29. Johannes Takasen Väinämöinen vuodelta 1873. Vasemman käden neljä sormea ovat kadonneet
”matkamuistoiksi” jo 1930-luvulla. (JL)

Kuva 30. Monrepos´n kartta, johon kohteet on numeroitu. (JL)

1. Väinämöisen patsas, kirjan kuvat 28 ja 29
2. Erakkomaja
3. Sylvian lähde
4. Ludwigsburg, kirjan kuvat 25, 27, 43, 45, 100 ja 111-122
5. Nicolayn suvun hautausmaa Ludwigsteinin hautasaaressa, kirjan kuva 46
6. Lautta Ludwigsteinille, kirjan kuva 47
7. Neptunuksen temppeli, kirjan kuvat 18, 43, 44, 67, 68, 100, 101, 103, 108, 109 ja 110
8. Paulstein, kirjan kuva 17
9. Valohuone
10. Kartanon päärakennus, kirjan kuvat 6, 8, 9, 33, 34, 36 ja 41
11. Kirjastorakennus, kirjan kuvat 11 ja 33
12. Pääportti, kirjan kuvat 19, 20 ja 51
13. Kiinalainen sateenvarjo, kirjan kuva 22
14. Teekatos, kirjan kuvat 154, 162, 163 ja 164
15. Päälaituri
16. Obeliski, kirjan kuva 16
17. Näkötorni, kirjan kuva 50
18. Marienthurm eli Mariantorni, kirjan kuvat 14 ja 48
19. Kaarisilta, kirjan kuvat 13, 48, 49, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66 ja 147
20. Pienempi (2.) kaarisilta, kirjan kuvat 123, 124, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152 ja 153
21. Pampuschinka
22. Toscanalainen pylväs
23. Pieni silta
24. Turkkilainen teltta, kirjan kuva 15
25. Toinen laituri
26. Tie Pampuschinkaan.

Paulin jälkeen hänen vanhin poikansa Nicolas von Nicolay peri kartanon ja hallitsi sitä vuoteen
1869. Hänen poikansa Paul Ernst von Nicolay omisti kartanon vuodet 1869-1919. Monrepos oli ns.
säätyperintötila, eli perintöoikeus siirtyi vanhimmalle pojalle, eikä tilaa voinut jakaa eikä
omaisuutta lahjoittaa. Kartanon kirjastorakennuksessa oli yli 9000 nidettä, pääasiassa ranskalaisia
valistusajan kirjailijoiden teoksia sekä taide- ja matkakirjoja. Ensimmäisen maailmansodan
puhjettua Paul Ernst von Nicolay huolestui kirjaston kohtalosta. Hän päätti vuonna 1916 sisarensa
Marien kanssa antaa kirjaston 8000 vanhinta ja tieteellisesti arvokkainta nidettä Helsingin
yliopiston kirjastoon ”ikuisiksi ajoiksi”. Juridisesti kirjat annettiin Helsingin yliopistolle 1937,
koska perintökaari 1910-luvulla ei antanut siihen vielä mahdollisuutta. Kirjat ovat nykyisin
kansalliskirjaston päärakennuksen Monrepos-salissa. Syksyllä 2006 kansalliskirjasto juhlisti
Suomen EU-puheenjohtajuutta pelastettujen Monrepos-kirja-aarteiden näyttelyllä.

Kuva 31. Pro Monrepos-yhdistyksen vuosikoukous 1995 Helsingin yliopiston Monrepos-salissa. Eturivissä
oikealla kunniapuheenjohtaja Kalevi Sassi. Hänen vieressään vieraina Suomen Venäjän suurlähettiläs Heikki
Talvitie ja Venäjän Suomen suurlähettiläs Juri Derjabin alias ”Komissarov”. (JL)

Kuva 32. Monrepos´n kirjaston sisäkuva vuodelta 1912. (JL)

MONREPOS VUOTEEN 1944
Paul Ernst von Nicolaylla ei ollut omia lapsia, ja näin kartanon omistusoikeus siirtyi hänen
sisarelleen Marielle. Talvisodan sytyttyä saatiin pelastettua vain arvokkaimmat taulut ja joitakin
huonekaluja. Kaikki muu omaisuus jäi venäläisten haltuun maaliskuun lopulla 1940. Monrepos´n
kartano säilyi sodan tuhoilta, ja talvisodan jälkeen vuosina 1940 - 41 neuvostoliittolaiset perustivat
kartanon päärakennukseen sotasaalisvaraston, jonne kerättiin arvotavaroita Viipurista. Jatkosodan
aikana kartanon päärakennuksessa oli suomalainen sotasairaala. Vuonna 1942 kreivi Nicolas von
der Pahlen peri kartanon tätinsä Marien kuoltua. Von der Pahlenit viettivät vielä jatkosodan kesän
1943 Monrepos´ssa.

Kuva 33. Ilmakuva pää- ja kirjastorakennuksesta vuodelta 1937. (JL)

Kuva 34. Kartanon päärakennus ja vähän pihaa. (JL)

Kuva 35. Päärakennuksen pylväikköä. (JL)

Kuva 36. Ruotsin kuningas Kustaa V, kuningatar Viktoria ja kruununprinssi Wilhelm vierailivat elokuussa 1925
Viipurissa, jolloin he tutustuivat Monrepos´n kartanoon. Kuvassa ruotsalaiset vieraat Tasavallan Presidentti
Lauri Kristian Relanderin ja muiden suomalaisten isäntien seurassa. (JL)

Kuva 37. Kartanon sisätiloja. (JL)

Kuva 38. Kartanon päärakennuksen suuri sali 1910-luvulla. Sen pinta-ala oli 105,5 m2 ja se sijaitsi keskellä
rakennusta. Huoneella oli korkeutta 5,6 m. Seinän yläosassa kiersi 1,5 m korkea koristemaalaus. Ulkoseinällä oli
viisi pyöreää ikkunaa, joiden kautta saatiin saliin runsaasti valoa. (JL)

Kuva 39. Suuren salin kattomaalaus valokuvattuna vuonna 1912. Tämä kattomaalaus tuhoutui luultavasti 1950luvun lopulla. (JL)

Kuva 40. Vasemmalla Marie von Nicolay ja oikealla Sophie von der Pahlen, os. von Nicolay. (JL)

Kuva 41. Marie von Nicolay ja von der Pahlenit päärakennuksen portaikolla 1938. (JL)

Kuva 42. Peter von der Pahlen (tumma puku) vuonna 1939. (JL)

Kuva 43. Kuvan keskellä Ludwigsteinin hautasaari, jolla sijaitsee Ludwigsburgin hautalinna, ja oikealla
Neptunuksen temppeli ilmasta nähtynä 1937. (JL)

Kuva 44. Neptunuksen temppeli vuonna 1942. (JL)

Kuva 45. Ludwigsburg. (JL)

Kuva 46. Sukuhauta Ludwigsteinissa. Hautasaaren haudat joutuivat ilkivallan ja ryöstelyn kohteeksi heti
talvisodan jälkeen. (JL)

Kuva 47. Kreivitär Sophie von der Pahlenin arkkua viedään haudattavaksi Ludwigsteiniin elokuussa 1943. (JL)

Kuva 48. Ilmakuvassa näkyvät mm. kaarisillat ja Marienthurm. (JL)

Kuva 49. Ensimmäinen kaarisilta kuvattuna vuonna 1937. (JL)

Kuva 50. Monrepos´n näkötorni, joka oli luultavasti rakennettu 1880-luvulla ”kiinalaisen sateenvarjon”
purkamisen jälkeen. Kuva näkötornista on vuodelta 1912. Näkötornia ei nykyään ole. (JL)

NEUVOSTOAJAN PARK KALININ
Vuoden 1944 Moskovan välirauhan sopimuksen mukaan, joka vahvistettiin Pariisissa 1947,
kartanon ja puiston kohtalo jäi Neuvostoliiton käsiin.
Monrepos´n kartano nimitettiin vuonna 1948 Neuvostoliiton presidentin M.I.Kalinin mukaan
”Kulttuuri- ja lepopuisto Park M.I. Kalininiksi”. 1950-luvulla puistossa olleet kaarisillat,
Mariantorni, Neptunuksen temppeli, pääportti, teekatos ja Paulstein purettiin huonokuntoisuuden
vuoksi. Park Kalininista tuli huvipuisto, jonne rakennettiin soittolava, karuselli, keinuja ja
kiipeilytelineitä lapsia varten. Kartanon päärakennukseen perustettiin 1950-luvulla lasten päiväkoti,
ja kirjastorakennuksesta tehtiin vanhusten asuntola.

Kuva 51. Park Kalininin pääportti 1960-luvulla. (JL)

Kuva 52. Soittolava Park Kalininissa. (JL)

Kuva 53. Neuvostolapset keinuvat niin iloisina ja onnellisina Park Kalininissa. (JL)

PARK MONREPO JA PRO MONREPOS
Vuonna 1988 huvipuistona toiminut Park Kalinin sai nimekseen Park Monrepo. Samalla puisto
nimettiin Valtion historiallis-arkkitehtuuriseksi luonnonpuistomuseoksi. Akateemikko Dmitrij
Sergejevich Lihachev oli aktiivinen puiston uudelleen nimeämiseksi. Raisa Gorbatsova oli myös
mukana asiassa, ja hän pystyi vaikuttamaan päätöksen tekoon korkeimmalla tasolla Moskovassa.
Nykyäänkin venäläiset arvostavat Lihachevin toimintaa ja järjestivät syyskuun puolivälissä 2006
Monrepos`ssa hänen syntymänsä satavuotisseminaarin.
Vuodesta 1990 alkaen suomalainen kansalaisjärjestö Pro Monrepos ry (www.promonrepos.fi) on
tehnyt Park Monrepon kanssa yhteistyötä puiston ja sen rakennelmien pelastamiseksi ja uudelleen
rakentamiseksi. Yhteistyöpyyntö tuli neuvostoliittolaiselta taholta vuonna 1990. Kartanon
päärakennuksessa oli ollut tulipalo, ja neuvostoliittolaisilla ei ollut saatavilla kattopeltiä. Niinpä
Leningradin oblastin kulttuurikomitean Viipurin alueen muistomerkkien ja historiallisten
rakennusten suojelupäällikkö, arkkitehti Viktor Dmitriev otti yhteyttä suomalaiseen Viipurin
tuntijaan, Juha Lankiseen. Lankinen ja joukko suomalaisia Viipurin ystäviä perustivat Pro
Monrepos -yhdistyksen vuonna 1990. 1990-luvun alkupuolella yhteistyö haki vielä muotojaan, ja
kohteeseen kävivät tutustumassa useat vaikutusvaltaiset suomalaiset.

Kuva 54. Riitta Uosukainen ja Juha Lankinen Monrepos´ssa 1992. Oikealla puiston silloinen johtaja Igor
Ljamin. (JL)

Kuva 55. Pääministeri Esko Aho tutustumassa Pro Monrepos -yhdistyksen edustajien opastuksella
Monrepos´hon 23.11.1993. (JL)

Kuva 56. Raimo Sailas Monrepos´n päärakennuksessa 1995. (JL)

MONREPOS-PROJEKTIT
ENSIMMÄINEN KAARISILTA
Päänavaus Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osallistumiseen Monrepos´n uudelleen
rakennusprojekteihin oli siis syksyllä 1998 yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa
rakennettu ensimmäinen kiinalainen kaarisilta. Lokakuun lopulla oli sillan juhlalliset vihkiäiset.
Suomen puolelta sillan vihki kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki, Venäjän puolelta
Leningradin oblastin kulttuurikomitean puheenjohtaja Vladimir B. Bogush.

Kuva 57. Vanha kaarisilta. (JL)

Kuva 58. Vanha kaarisilta 1938. (JL)

Kuva 59. Kaaripalkit ovat ”hahmollaan”. (TAMK)

Kuva 60. Työt etenevät ripeästi. (TAMK)

Kuva 61. Valmis kaarisilta 1998. (TAMK)

Kuva 62. Sillan luovuttajat, vastaanottajat ja muu juhlaväki siltapaikalla. (JL)

Kuva 63. Uuden kaarisillan ylitys 29.10.1998. Eturivissä vasemmalta Juha Lankinen, Irina Lankinen ja Peter
von der Pahlen. (JL)

Kuva 64. Juhlaväki on siirtynyt Pyöreään torniin. Kuvissa 62 ja 64 keskellä kauppa- ja teollisuusministeri Antti
Kalliomäki. (JL)

Kuva 65. Kiinalainen kaarisilta 1920-luvulla. (JL)

Kuva 66. Kiinalainen kaarisilta uudelleen rakennettuna 1998. (TAMK)

NEPTUNUKSEN TEMPPELI
Neptunuksen temppeli oli alun perin rakennettu 1806. Neuvostoliittolaiset purkivat temppelin
1950-luvulla. Ajatus temppelin rakentamisesta heräsi onnistuneen siltaprojektin jälkeen.

Kuva 67. Alkuperäinen Neptunuksen temppeli 1930–luvulla. (JL)

Kuva 68. Neptunuksen temppelin maisemaa ennen sotia. (JL)

Arkkitehti Lauri Tiihonen laati arkkitehtipiirustukset vanhojen valokuvien perusteella.
Rakennepiirustukset teki yliopettaja Raimo Koreasalo TAMKin rakennusosastolta. Kesän aikana
Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kouluttajan Markku Lauttajärven johdolla TAMKin
ja TAKKin opiskelijat valmistivat temppelin elementit Tampereella. Kantavina rakenteina olivat
Finnforest Kerton lahjoittamat kertopuut. Maalaus tehtiin Tikkurila Paints Oy:n lahjoittamilla
maaleilla.

Kuva 69. Risto Björn, Harri Miettinen ja Lauri Tiihonen TAKKin hallissa Tampereella 14.6.1999. (TAMK)

Kuva 70. Venäläiset tekivät temppelin betoniperustukset Koreasalon piirustusten mukaan. Pro Monrepos yhdistyksen edustajia tarkastamassa valua 14.7.1999 (JL)

Elokuun lopulla kaksi rekkakuormallista temppelin osia ja työkaluja lähti Tampereelta Viipuriin.
Monrepos´ssa kuormat purettiin noin sadan metrin päähän rakennuspaikalta, johon venäläiset olivat
kesän aikana rakentaneet temppelin betoniperustukset. Kaksipäiväiseen tarvikkeiden kantoon
osallistui kymmenen Venäjän armeijan sotilasta.

Kuva 71. Ensimmäistä kuormaa puretaan 20.8.1999. (JL)

Kuva 72. Kuormien tullaus tapahtui Monrepos´ssa. (TAMK)

Kuva 73. Räystäselementti oli otettava miehissä varovasti alas. (TAMK)

Kuva 74. Yhteistyö huipussaan, suomalaissiviileillä ja venäläissotilailla sama taakka. (TAMK)

Kuva 75. Paikoin oli niin ahdasta, että taisi olla osa kantajista kuormana! (TAMK)

Kuvat 76 ja 77. Temppelin eturäystäselementtiä kantamassa suomalaiset siviilit ja venäläissotilaat. Perille
saatiin, vaikka matkalla oli kaadettava yksi koivu, joka oli kantouralla. (TAMK)

Kuva 78. Rakennustyöt vanhan männyn katveessa alkoivat saman tien. (JL)

Kuva 79. Maalariopiskelija Kirsi Isoviita tekee viimeistelymaalauksia turvallisesti maan kamaralta. (TAMK)

Kuva 80. Jäykistävien seinien rakenteet ovat jo hahmollaan. Vasemmalla arkkitehti Lauri Tiihonen, oikealla
kouluttaja Markku Lauttajärvi. (JL)

Rakennustyö kesti kaksi viikkoa, ja temppeli valmistui melkein tunnilleen ajallaan. Lauttajärven
johtama TAMKin ja TAKKin opiskelijaryhmä oli majoittuneena Pro Monrepos -yhdistyksen
parakkiin, jossa yhdistyksen väki myös muonitti rakentajat. Rakennustyö pintamaalauksineen
tapahtui nopeasti. Eräs venäläinen toimittaja, joka oli tullut puistoon kuvaamaan Ludwigsteinin
hautasaarta elokuun alkupuolella, mutta lähti pois huonon sään takia ja palasi syyskuussa niemelle,
ei ollut uskoa silmiään nähdessään valkoisena hohtavan temppelin!

Kuva 81. Temppelin rakennustyöt käynnissä 24.8.1999. Pilarit on saatu paikalleen. (JL)

Kuva 82. Ira Lankinen työmaakierroksella. (JL)

Kuva 83. Tauko paikalla. Pro Monrepos - yhdistyksen emännät toivat kahvit rakennuspaikalle. (JL)

Kuva 84. Joni Virtanen kiinnittämässä takaräystästä. (TAMK)

Kuva 85. Eturäystäselementtiä vinssattiin paikalleen tukeutuen kurkihirteen. (TAMK)

Kuva 86. Neptunuksen temppelin rakentajat. Vasemmalla kirvesmiestyön huippuammattilainen, kouluttaja
Markku Lauttajärvi, maalariopiskelija Kirsi Isoviita ja TAKK:n kirvesmiesopiskelijat Esa Koivula ja Viktor
Kukkonen sekä TAMKin opiskelijat Joni Virtanen ja Reijo Korhonen. (TAMK)

Kuvat (87 -89) kertovat, miehet rakentavat!

Kuva 87. Kattoristikko menossa lopulliseen sijoituspaikkaansa temppelin katolle. (TAMK)

Kuva 88. Takaosan lyhyt ristikko tulee perässä. (TAMK)

Kuva 89. Eturäystäselementin kiinnitystyöt meneillään. (TAMK)

Kuva 90. Pienimuotoiset harjakaiset 24.8.1999 keskeyttivät rakentamisen vain pieneksi toviksi, aggregaatti
tuskin ehti jäähtyä! Puhetta pitämässä Pro Monrepos ry:n kunniapuheenjohtaja Kalevi Sassi. Vasemmalta
Teuvo Muuronen, Helge Ampuja, Viktor Kukkonen ja Evgeny Trufanov. Oikealla pilarin kohdalla Markku
Lauttajärvi. Lippuja pitelevät Sirkka Kemppi ja Kirsi Isoviita. (TAMK)
Ja sitten raaka rakentaminen (kuvat 91 – 95) jatkuu . . .

Kuva 91. Miehemme temppelin harjalla. (TAMK)

Kuva 92. Kuvassa näkyy Koreasalon nerokkaasti suunnittelema katon kannatusjärjestelmä. Pilareilta menevät
kertopuiset ristikkopalkit kantavalle takaseinälle. Palkkien päällä poikittain kertopuiset kattoristikot. (TAMK)

Kuva 93. Toinen kuvakulma Koreasalon suunnitelmien toteutuksesta. (TAMK)

Kuva 94. Lauttajärven Markku ja Virtasen Joni tutkivat piirustuksia. (TAMK)

Kuva 95. Näkymä temppelityömaalle. (TAMK)

Kuva 96. Viimeistelytyöt meneillään. Pilarit kapenevat yläosastaan. (TAMK)

Kuva 97. Viimeistelytyöt meneillään. Työtelineet olivat vuokralla veloituksetta. Ehtona oli, että kaikki
palautetaan omistajalleen Tampereelle. Kaikki tulivat takaisin. (TAMK)

Kuva 98. Koristeet, kuten koko Neptunuksen temppeli, on tehty puusta. (TAMK)

Kuva 99. Rakennustyöt loppusuoralla. (TAMK)

Kuva 100. Neptunuksen temppeli valmiina 12.9.1999, jolloin Juha Lankinen kävi katsastamassa temppelin.
Samanaikaisesti siellä oli vieraillut peräjälkeen neljä nuorta vihkiparia. Rakennustyöhön paikan päällä oli
kulunut aikaa vain kaksi viikkoa. Taustalla Ludwigsburg. (JL)

Temppelin vihkiäisiä juhlittiin syyskuun 22. päivänä 1999. Oli kulunut vain seitsemän kuukautta
Tampereella pidetystä aloituskokouksesta. Venäjän kulttuuriministeriön lisenssiosaston päällikkö
Vladimir Baryshnikov totesikin kirjoittajalle, että suomalaiset yllättivät venäläiset nopeudellaan
kuten suomalaiset sissit sodan aikana: venäläiset eivät ehtineet kuin todeta tapahtuneen!
Paikalla oli 200 suomalaista ja venäläistä juhlavierasta ja toimittajaa mitä parhaimmassa syyssäässä.
Kreivi Peter von der Pahlen, joka omistaisi kartanon, jos alue kuuluisi edelleen Suomelle, ja
Leningradin oblastin kulttuurikomitean puheenjohtaja Vladimir B. Bogush leikkasivat temppelin
pylväisiin kiinnitetyt sinivalkoiset ja punasinivalkoiset nauhat.

Kuva 101. Temppeli odottaa vihkiäisiään. (JL)

Kuva 102. Temppelin vihkiäisten tiedotustilaisuudessa vasemmalta Pro Monrepos -yhdistyksen puheenjohtaja
Kauko Relander, kreivi Peter von der Pahlen ja arkkitehti Lauri Tiihonen. (TAMK)

Kuva 103. Neptunuksen temppelin vihkiäiset 22.9.1999. (JL)

Kuva 104. Temppeli luovutetaan Park Monrepolle. Vasemmalla koulutusjohtaja Liisa Rikala Tampereen
ammattikorkeakoulusta, Pro Monrepos -yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Relander, apulaisrehtori Tapani
Kostamovaara Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta ja tulkki Roine Tuhkanen. (JL)

Kuva 105. Von der Pahlen ja Bogush leikkaavat maiden lippujen väriset nauhat poikki. (TAMK)

Kuva 106. Vasemmalla Leningradin oblastin kulttuurikomitean puheenjohtaja Vladimir B. Bogush, Viipurin
apulaiskaupunginjohtaja Viktor Dubinin, kreivi Peter von der Pahlen ja Park Monrepon johtaja Evgeny
Trufanov. (TAMK)

Kuva 107. Kreivi Peter von der Pahlen tiedotusvälineiden haastattelussa Neptunuksen temppelin vihkiäisissä.
(TAMK)

”Muistatko Monrepoon” – iskelmän sanoittaja Aili Runne kirjoitti vuonna 1975: ”. . . ja niin
tulemmekin muistojen Monrepoohon, lehmuskujaa pitkin alkaa tie, kaarisillalle se meidät vie ja
siinä ovat edessämme Kiinalainen huvimaja, Neptunuksen temppeli ja toivomuslähde.
Heittäisimmekö kolikon, - eihän se kuitenkaan toteudu, - mutta jos sittenkin - ! Plums, sinne meni!
Ruusut tuoksuvat . . . satakieli laulaa Monrepoon lehdossa ja Väinämöinen soittaa kannelta
katkennein sormin . . . Tämän kaiken näit, kuulit ja aistit, - jos kuuntelit tätä suljetuin silmin . . .
Mutta kaikki sadut loppuvat aikanaan ja todellisuus on ihan toisennäköinen.”
Aili Runne kuoli syyskuussa 1999.

Kuva 108. Neptunuksen temppeli vuonna 2003 vanhan männyn katveessa. (TAMK)

Kuva 109. Temppeli suoraan edestä ja . . . (TAMK)

Kuva 110. . . . edestä vinosti 2003. (TAMK)

LUDWIGSBURG
Ludwigsteinin hautasaareen rakennettiin 1820-luvulla englantilaisen arkkitehdin Charles Tathamin
suunnittelema kivi- ja tiilirunkoinen Ludwigsburgin hautamuistomerkki. Se oli rapattu
kalkkilaastilla hohtavan valkoiseksi.

Kuvat 111 ja 112. Ludwigsburg vuonna 1942 (JL)

Neptunuksen temppelin vihkiäisissä Pro
Monrepos -yhdistyksen silloinen puheenjohtaja
Kauko Relander viittasi kalliosaaren laella
olevaan Ludwigsburgiin sanoen sen ”ikään kuin
odottavan korjaajaansa”. Korjaustyö tarvitsi
kuitenkin suunnitelman, jonka Venäjän
viranomaiset ovat hyväksyneet. Ludwigsburg
on olemassa oleva rakennus, joka on heidän
Kulttuuriministeriönsä arkistoissa toisin kuin
esimerkiksi Neptunuksen temppeli, jota ei ollut
enää ennen uudisrakentamista olemassa. Toki
temppelin ja muiden uudelleen rakennettujen
kohteiden suunnitelmat olivat Venäjän
viranomaisten hyväksymiä.

Kuva 113. ”Ludwigsburg ikään kuin odottaa
korjaajaansa”. (TAMK)

Niinpä TAMKin rakennusosastolla päätimme teettää Ludwigsburgin kunnostussuunnitelman
tutkintotyönä. Työlle löytyi kaksi tekijää: Jarno Oravasaari ja Minna Arola. Tutkintotyön
varsinainen ”villakoiran ydin” oli neljä liitettä: kuntotutkimus, korjaussuunnitelma, kustannusarvio
ja toteutussuunnitelma. Työn ohjaajat olivat Pekka Väisälä ja Harri Miettinen. Lisäksi CT-Laastit
Oy:n toimitusjohtaja Aino Heikkinen, joka on Suomen johtavia julkisivukorjauksen asiantuntijoita,
antoi oman merkittävän panoksensa työlle. Tutkintotyö valmistui vuonna 2001. Se käännettiin myös
venäjäksi. Hyvin Oravasaari ja Arola työssään onnistuivatkin. Työ palkittiin
ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa Thesis-tutkintotyökilpailussa parhaana tutkintotyönä
insinöörityösarjassa vuonna 2001. Venäläiset totesivat työn vastaavan heidän
tohtorinväitöskirjaansa!

Kuva 114. Ludwigsburg vuonna 1999. Neuvostoliittolaiset olivat korjanneet hautalinnaa 1980-luvun lopulla,
mutta kuten kuvista näkyy, korjaustyö on epäonnistunut surkeasti. (TAMK)

Kuvissa 115 – 118 nähdään, minkälaisia vaurioita syntyy kymmenessä vuodessa, kun tiilirunko
rapataan liian sementtipitoisella laastilla.

Kuva 115. Rappaus on irronnut ja lohkaissut osan tiilien pinnasta. (TAMK)

Kuva 116. Hautalinnan tornit ovat kärsineet kovin. Pellitykset vaikuttavat tilapäisratkaisuilta. (TAMK)

Kuva 117. Tornien välissä olevat kaaripalkit ovat halkeilleet. (TAMK)

Kuva 118. Holvin alapinnastakin on rappaus irronnut. (TAMK)

Kuva 119. Venäläisten työtelineet olivat pari vuotta työmaan ympärillä. (TAMK)

Kuva 120. Hautamuistomerkki ensimmäisen korjauskierroksen jälkeen talvella 2004. (JL)

Kuva 121. Tulos on tällainen, kun rappaustöitä tehdään joulukuussa 2003! Kuva vuodelta 2004. (JL)

Venäläiset aloittivat Ludwigsburgin korjauksen
vuonna 2003. Kesällä 2004 toinen venäläinen
rakennusliike jatkoi korjausta. Venäläiset
jatkoivat korjauksen korjauksen korjausta
kesällä 2005. Talvella 2006 otetut valokuvat
kertovat Ludwigsburgin saaneen aivan uuden
ilmeen. Jatkossa voidaan tarkastella työn laatua
rakenteiden säilyvyyden osalta.

Kuva 122. Ludwigsburg tammikuussa 2006. (JL)

TOINEN KAARISILTA
Toinen kaarisilta ja teekatos, jotka oli alun perin rakennettu 1820-luvulla, oli myös purettu sodan
jälkeen. TAMKin opiskelija Olli Kolkka suunnitteli molemmat rakennukset vanhojen valokuvien
perusteella. Venäläiset hyväksyivät Kolkan suunnitelmat. Neljä TAMKin neljännen vuosikurssin
rakennusinsinööriopiskelijaa teki sillan kaide-elementit valmiiksi TAMKin rakennuslaboratoriossa.
Asennustyö Viipurissa vei heiltä viisi työpäivää. Rakennustyö siihen liittyvine
rajamuodollisuuksineen meni hyvin. Lokakuun 2001 alkupuolella, taas auringon paisteessa,
pidettiin sillan pienimuotoiset vihkiäiset.

Kuva 123. Toinen kaarisilta vuonna 1937. Kaarisiltojen välissä oli lohilammikko, jonka vedenpintaa säädeltiin
sillan alapuolella näkyvällä patorakennelmalla. (JL)

Kuva 124. Vuonna 2001 rakennettu kaarisilta valokuvattuna samasta suunnasta kuin kuvan 123 alkuperäinen
silta. (TAMK)

Kuva 125. Sillan rakentajat Jani Turunen, Jarmo Suojanen ja Kari Rantanen TAMKin rakennuslaboratoriossa
esivalmistamassa sillan kaiteita. (TAMK)

Kuva 126. Kaidetta sovitetaan. (TAMK)

Kuva 127. Opiskelijat pohjamaalasivat kaiteet TAMKin laboratoriossa. (TAMK)

Kuva 128. Kuorma on saapunut Monrepos´hon melkein aikataulussa. Park Monrepon tulkki Olga Glazkova,
Harri Miettinen ja Jarno Oravasaari tutkivat materiaalia. (TAMK)

Kuva 129. Kuorman purkua Pro Monrepos -yhdistyksen parakin eteen, josta kuljetus pienemmissä erissä puolen
kilometrin päässä olevalle siltapaikalle. (TAMK)

Kuva 130. Kaarevat palkit kannettiin loppumatkasta miesvoimin. (TAMK)

Kuva 131. Park Monrepon varajohtaja Igor Zukov seuraa sillanrakennustyötä. (TAMK)

Kuva 132. Yksi palkki on jo lopullisessa asennossaan. Kaksi muuta on lepuutuksessa venäläisten tekemien
betonisten maatukien päällä. (TAMK)

Kuva 133. Liimapuisten kaaripalkkien tarkemittaukset meneillään. (TAMK)

Kuva 134. Palkit reevattiin niin, etteivät ne hetku eivätkä huoju. (TAMK)

Kuva 135. Tampereella esivalmistetut kaidetolpat oli nopea asentaa mittatarkasti. (TAMK)

Kuva 136. Kaidetolpat on asennettu. (TAMK)

Käsijohteen asennus
Kuva 137. Esivalmistetun kaiteen käsijohteen asennustyöt käynnissä. (TAMK)

Kuva 138. Kansilaatan siirtymäosuutta asennetaan. (TAMK)

Kuva 139. Jarno Oravasaari viimeistelee reunapalkin ulkoreunaa. (TAMK)

Kuva 140. Pitäähän kiinalaisessa kaarisillassa olla kaiteissa pallot. Ainakin uutena! (TAMK)

Kuva 141. Pro Monrepos -yhdistyksen aktiivit auttoivat viimeistelymaalauksessa. (TAMK)

Kuva 142. Silta valmis tehtäväänsä, yli vaan! Varokaa maalattuja kaiteita! (TAMK)

Kuva 143. Viimeisiä fiksauksia. (TAMK)

Kuva 144. TAMKin sankarirakentajat ja rakentamista seurannut venäläinen pikkupoika sekä pari ohikulkijaa.
(TAMK)

Kuva 145. Silta on valmis, rakentajat lähtevät kohti uusia seikkailuja. . . (TAMK)

Kuva 146. . . . ja sieltähän tulevatkin jo ensimmäiset sillan käyttäjät, hekin matkalla kohti uusia seikkailuja!
(TAMK)

Kuva 147. Näkymä Monrepos´n ruskaan ja ensimmäiselle kaarisillalle. (TAMK)

Kuva 148. Silta valmiina vihittäväksi. Nauhat poikki ja menoksi yli! (TAMK)

Kuva 149. Harri Miettinen puhumassa tulkkien säestyksellä. (TAMK)

Kuva 150. Sillan suunnitellut opiskelija Olli Kolkka ja Park Monrepon työnjohtaja leikkaavat. (TAMK)

Kuva 151. Näyttää silta kestävän ylityksen, tosin mitoituskuormana oli ”ainakin yksi Lada”. (TAMK)

Kuva 152. Tässä silta nyt on uudelleen rakennettuna vuonna 2001 . . . (TAMK)

Kuva 153. . . . ja tältä se näytti ennen sotia, noin samasta kuvakulmasta. Uudelleen rakennetut kaarisillat
pääsisivät enemmän oikeuksiinsa, jos ”kanava” puhdistettaisiin lietteestä ja muusta kulttuurijätteestä. (JL)

TEEKATOS
Teekatos esivalmistettiin vanhan kaavan mukaan Tampereella. Tällä kertaa, syyskuussa 2002,
kuljetus rajan yli ei onnistunutkaan kuten aikaisempina vuosina. Byrokratia ”iski”
tullimuodollisuuksiin, jolloin rakennusmateriaali jäi tulliasemalle useaksi päiväksi. Viivytyksen
takia rakennusaika jäi liian lyhyeksi ja uusi retki Monrepos´hon tehtiin karvalakkilomalla. Varattu
aika ei aivan riittänyt aikaisen talven tulon takia. Niinpä opiskelijat Otto Lindstedt ja Tero Välkkilä
viimeistelivät teekatoksen lopulliseen kuntoon kesällä 2003.

Kuva 154. 1820-luvulla rakennettu teekatos kuvattuna 1950-luvulla (JL)

Kuva 155. Vanhat kiviperustukset olivat vielä tallella. Ne otettiin uudelleen käyttöön. (TAMK)

Kuva 156. Vihdoin saatiin kuorma perille Monrepos´hon ja päästiin aloittamaan työt. (TAMK)

Kuva 157. Valmiiksi maalatut pyöreät tolpat pystyyn. (TAMK)

Kuva 158. Katon tukipalkistoa nostetaan miehissä. (TAMK)

Kuva 159. Työt jatkuvat lokakuussa 2002. (TAMK)

Kuva 160. Kattolaudoitus alkaa olla valmis. (TAMK)

Kuva 161. Katos jää odottamaan seuraavaa kesää pressun suojassa ja Trufanovin suojeluksessa. (TAMK)

Kuva 162. Otto Lindstedt, toinen kesän 2003 harjoittelijoista, jotka viimeistelivät teekatoksen. (TAMK)

Kuva 163. Teekatos valmiina kesällä 2003 . . . (TAMK)

Kuva 164. . . . ja toisesta kuvakulmasta. (TAMK)

MONREPOS-HANKKEIDEN MERKITYS
Verkostoituminen on tätä päivää sekä koulutus- että muussakin toiminnassa. Monrepos-projektissa
se on toteutunut sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, puhumattakaan puistoon liittyvistä
suomalaisista tunnoista. Projektiin on osallistunut yli kaksikymmentä TAMKin rakennustekniikan
opiskelijaa ja monia opettajia. Projektissa on ollut mukana myös muita oppilaitoksia, erityisesti on
mainittava Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Opiskelijat ja opettajat ovat oppineet tuntemaan
venäläisiä toimintatapoja ja Venäjää, joka on tulevaisuudessakin Suomelle tärkeä
rakennusvientimarkkina. Myös venäläiset ovat nähneet suomalaisten tavan toimia
rakennusprojekteissa. Lukuisat suomalaiset yritykset, jotka toimivat Venäjällä, ovat avustaneet
lahjoituksin rakennelmien tekoa ja suunnittelua. Näistä mainittakoon Finnforest Kerto, Tikkurila
Paints Oy ja CT-Laastit Oy. Yhteydet suomalaisiin kansalaisjärjestöihin ja niissä vaikuttaviin
ihmisiin ovat olleet erittäin antoisia. Pro Monrepos -yhdistyksen kautta olemme luoneet toimivia
kontakteja venäläisiin viranomaisiin ja ihmisiin alkaen Venäjän Kulttuuriministeriöstä Leningradin
oblastin kulttuurikomiteaan ja Park Monrepohon. Toivottavasti venäläiset ovat sisäistäneet
suomalaisten halun arvostaa, kunnostaa ja ylläpitää sitä rakennuskulttuuriperintöä, joka kätkeytyy
Monrepos`hon ja Viipuriin ja muuhun pakkoluovutettuun alueeseen. Projektissa on ollut omalta
osaltaan historian siipien havinaa!

Kuva 165. Toukokuun 27. päivänä 2002 Tasavallan Presidentti Tarja Halonen tutustui Monrepos´n puistoon
paluumatkalla Pietarista presidentti Vladimir Putinin tapaamisesta. Park Monrepon johtaja Evgeny Trufanov
(vaaleat kengät) kertoi venäläis-suomalaisesta yhteistyöstä Monrepos´n luonnonpuistomuseon kunnostamisessa.
(JL)
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