
Jaakko Juteinin löytynyt hautakivi
Jaakko Juteini -seuran suomen kielen iltapäivä Hattulan
Juteinitalon auditoriossa,

Viipurin Pro Sorvali -yhdistyksen talkoolaiset Leena Revon johdolla
tekivät 31.7.2018 ainutlaatuisen löydön etsiessään Jaakko Juteinin
viimeistä leposijaa Viipurin Ristimäen vanhalta hautausmaalta.

Leena Revon tutkimusten ja hautapaikkakarttojen avulla maaker-
rosten alta löytyi kahtia haljennut Jaakko Juteinin hautakivi.

13.00 – 13.15 Avaus, Jaakko Juteini -seuran vpj. Jukka O. Mattila

13.15 – 13.45 Jaakko Juteini -seuran pj. Eero Ojanen:
 Jaakko Juteinin taival Hattulasta Viipuriin.

13.45 – 14.30 Rovasti Leena Repo: Viipurin hautausmaiden
 tutkimista asiakirjojen ja karttojen pohjalta.

14.30 – 15.00 Väliaika, kahvitarjoilu Juteinitalon aulassa.

15.00 – 15.45 FT Anu Koskivirta, Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura:
 Suomalaisuuden läsnäolo ja vaaliminen Juteinin ajan
 monikulttuurisessa Viipurissa.

15.45 – 16.30 ”Laulu Suomessa”, elokuva Jaakko Juteinista (45 min)

Jaakko Juteini
1781–1855 

 Esiintyjät
Leena Repo ”Olen sukujuuriltani karjalainen, asunutkin Viipurissa. 
Sukututkimus ja papereitten tutkiminen Viipurin maakunta-arkis-
tossa on vahvistanut viipurilais-identiteettiäni. Pääsin mukaan ryh-
mään, joka kunnostaa ja tutkii Sorvalin hautausmaata Viipurissa. 
Olen myös saanut selvittää Viipurin muiden hautausmaiden koh-
taloita. Ristimäen kartasta löytyi joku vuosi sitten Juteinin hauta-
paikka. Tänä kesänä oli mahdollisuus mennä paikalle lapioiden ja 
muiden työkalujen kera. Unelmamme kiven löytymiseksi toteutui!”

Anu Koskivirta on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti 
ja Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran varaesimies. Hän on 
tutkinut muun muassa Viipurin kulttuurihistoriaa ja erityisesti sen 
varhaista suomalaisuusliikehdintää, toisaalta myös laajasti Itä-
Suomen oikeudenhoitoa ja rikollisuutta. Koskivirta on työsken-
nellyt tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin ja Jyväskylän yli-
opistoissa ja tutkii tällä hetkellä Koneen Säätiön rahoituksella niin 
kutsutun itäisen fennomanian henkilöhistoriaa.

Eero Ojanen on Hattulassa asuva tietokirjailija ja filosofi an toh-
tori. Ojanen on toiminut Jaakko Juteini -seuran puheenjohtajana 
seuran perustamisesta 2009 alkaen. Ojasen kirjallinen tuotanto 
sisältää noin 40 omaa teosta, suomennoksia sekä radioteatterille 
kirjoitettuja tekstejä. Hän on työskennellyt myös toimittajana ja 
kriitikkona, opettanut filosofiaa ja kirjoittamista muun muassa Ori-
veden Opistossa ja ollut Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja 
Helsingissä vuodesta 2004.

• Leena Repo, leena.repo@nic.fi, 040 7433 254

• Anu Koskivirta, anu.k.koskivirta@jyu.fi, 040 544 5889

• Eero Ojanen, eero.ojanen@ppa.inet.fi, 040 5716 200

• Jukka O. Mattila, jukka.o.mattila@pp.inet.fi, 050 9101 5961780 1800 1820 1840 1860 1880 1900

Jaakko Juteini 1781–1855

Aleksis Kivi 1834-72

Elias Lönnrot 1802–1884
J. V. Snellman 1806–1881

Sakari Topelius 1818–1898

Hattulassa 1781 syntynyt Jaakko Juteini oli monipuolinen uudistaja ja ajattelija, ensim-
mäinen suomenkielinen kaunokirjailija ja Suomen kansallisen heräämisen edelläkävijä:

Juteini 2018
Suomen kielen tapahtuma Hattula 4.11.2018

Tämän pdf:n seuraavilla sivuilla on lisätietoa 
Juteinin löytyneestä hautakivestä sekä sen paikalle 

pystytettävästä uudesta muistomerkistä

http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/jaakko-juteini/




Hautapaaden puolikkaan alta ja vierestä löytyi lukuisia hautapaadesta 
lohkaistuja tai lohjenneita kappaleita. Monet voitiin sijoittaa palapelinä 
täsmälleen alkuperäisiin kohtiinsa niissä olleiden kirjainten avulla.

Löytyneet iskokset, ja jopa paaden oikeanpuoleisen (siis vielä kateissa 
olevan) puoliskon hiotun yläpinnan kulmapala (paadessa yleisesti käy-
tettyine 5 mm levyisine hiottuine 45 asteen viisteineen) todistavat, että 
Juteinin kiven uusiokäyttö ei ollut järin onnistunut idea.

Kuvia Viipurin Suomalaisen Kirjalli-
suusseura ry:n, Jaakko Juteini -seura 
ry:n, Pro Sorvali ry:n ja Rahkoilan 
Juutilan sukuseura ry:n yhteiseltä 
tutkimuspäivältä 14.8.2019 Viipurin 
Ristimäen hautausmaalla, jolloin 
kerättiin tietoa Jaakko Juteinin hau-
tamuistomerkin suunnittelua varten. 
Kuvat otti Jukka O. Mattila.

Kiven rikkomistapa hämmästytti, koska 
”porausreikien” havaittiin olevan vain noin 
10 mm syvyisiä kuoppia. Mitään kokeneita 
kivimiehiä ei siis ole ollut asialla.



Jaakko Juutila, Eero Ojanen ja Jukka O. Mattila

Leena Repo, Jaakko Juutila, Pentti Paavolainen, Pertti 
Joenpolvi ja Eero Ojanen

Leena Repo

Pertti Joenpolvi

Jaakko Juteinin haudan koordinaatit
(Pertti Joenpolven mukaan):
60,7008251 °N
28,7792445 °E

Paikalla tehtyjen mittausten mukaan kivessä 
on kolmen kokoisia kirjaimia, mitattuina 
tekstin perusviivalta ylöspäin:

nimet          keskiteksti      runo
23 / 50 mm   17 / 40 mm   15 / 30 mm.



Kuva ja teksti kirjassa Juhani O. V. 
Viiste: Viihtyisä vanha Wiipuri, WSOY 
1945, sivu 116: ”Hautapaasi tiilestä 
muuratulla alustalla Ristimäen suo-
malaisessa kalmistossa. – Se on van-
han viipurilaisen ja kirjallisuutemme 
merkkimiehen viimeinen leposija. 
Laitteeseen liittyvä kirjoitus kuuluu 
kokonaisuudessaan: ”Tässä lepäävät / 
Maallisen Wiisauden Tohtori / Jaakko 
Juteini / syndynyt 15 päivänä Heinä 
kuussa 1781 / kuollut 20 päivänä Kesä 
kuussa 1855 / ja / hänen puolisonsa / 
Katharina Margaretha Juteini / kuollut 
7 päivänä Kesä kuussa 1841 / Tuskassa 
turva on tuonelan retki / huoleta hau-
dassa huokaus hetki / jossa ei rasita 
rauhattomuus / entisen elämän levotto-
muus.” – Kuvalaina Kansallismuseosta.

Jaakko Juteinin hauta-
paaden vasen puolisko 
18.11.2018 Viipurin Van-
han Ristimäen / Hautalan 
hautausmaalla. Paaden oi-
keaa puoliskoa ei löytynyt. 
Paadessa mustana näkyvät 
kohdat ovat vedellä täytty-
neitä matalia kiviporaus-
kuoppia. Vasen puolisko 
on kokonaisuudessaan, 
tosin katkenneena, paikal-
la (ylhäällä oikealla näky-
vyyttä peittää kantokassi). 
Vasemman puoliskon on 
pelastanut kivimiesten 
epäonni: hautapaasi on 
katkennut (katkoviiva) ja 
ilmeisesti sen vuoksi hy-
lätty paikoilleen. 

Alla Matvienko (vas.) ja Galina Pronin tar-
kastelevat Juteinin hautapaikkaa kartalta.

Pro Sorvali ry:n talkooryhmä on pystyttänyt Juteinin hautapaaden 
(kynttilät) viereen tilapäismuistomerkin.

Kuvat ja teksti Jukka O. Mattila
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Jaakko Juteinin hautamuistomerkki 
Sijainti sekä kulkureitti Viipurin Ristimäen hautausmaalla

Jaakko Juteinin
hautasija

Merkkien selitys
Lallukan hautamuistomerkki

Thesleffin hauta

Jaakko Juteinin hauta
ja hautamuistomerkki

Kulkureitti Juteinin muistomerkille

Juteinin haudan vieressä sijainnut vaalea rakennus 
numero 44, ”Ladon kappeli”, on kokonaan hävin-
nyt. Se on ollut sukujen Lado, Hüppert, Schmidt, 
Bruun, Tesche, Rothe ja Bandholtz hautakammio 
ja kirjattu hautasijaluetteloon 47,3 m2 kokoisena.

Hautakammion 44 ja Juteinin haudan väliin jää-
nyt alue on merkitty alkuperäiseen karttaan nimellä 
”Juteinin aukea”.



JAAKKO JUTEINI, hautamuistomerkki
Rakennustapaselostus

Hautamuistomerkki tehdään tuhoutuneen muistomerkin pöytä-
muotoa noudattaen. Se perustetaan routimattomasti 600x1100 
betonilaatan varaan. Laatta raudoitetaan tarpeen mukaan ja 
sijoitetaan niin, ettei se miltään osin nouse ympäröivän valmiin 
maanpinnan yläpuolelle. Jalusta muurataan umpinaiseksi käyttäen 
jotakin muurauskiveksi tarkoitettua luonnonkiveä.

Pöytälevy valetaan juotosbetonista 600/3. Muottiin sijoitetaan 
piir. mukaisesti alkuperäisen hautakiven löytynyt osa, joka mää-
rää levyn vahvuuden. Levyn betonireunat viistetään 5mm kiveä 
vastaaviksi. Tuhotyössä kiveen syntyneet reijät täytetään beto-
nilla. Kivi varustetaan tartuntateräksillä, jotka 150-200mm syviin 
14mm reikiin kiinnitetään esim. Hiltin kemiallisella ankkurilla HIT-
RE500V3. Teräkset, 10mm harjaterästä, taivutetaan osaksi levyn 
raudoitusta.

 Levyn päälle sijoitettava alkuperäisen kiven pienoismalli teh-
dään piir. mukaan mustasta graniitista mittakaavaan 1/3,33 (= 
3/10 alkuperäisistä mitoista). Ylä- ja sivupinnat hiotaan näytepalan 
mukaan alkuperäistä vastaavaksi. alapinnat jätetään sahapinnoik-
si. Pienoismalli liitetään levyyn tartuntateräksillä ja vedenkestävällä 
liimalla (esim. Araldit). Teksti näkyy kokonaisuudessaan piirus-
tuksesta. Mitat ja tyypit selviävät alkuperäisen kiven valokuvista. 
Ennenkuin teksti kaiverretaan on saatava hyväksyttäväksi paperille 
kirjoitettu malli, jossa pyritään mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
tekstiä.

Tekijän kanssa on ennen tilausta sovittava yksityiskohtaisesti 
tekotavoista, valuutekniikasta ym. Jalustan muurauskivestä on 
saatava näytekappaleet hyväksyttäväksi.

Per-Mauritz Ålander, 19.08.2019








