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Neuvostoliitto

Raivolan pinta-ala oli n. 7 % 
Kivennavan pinta-alasta, eli 
n. 4550 ha.



Raivolan nimi

Kaskeaminen oli raskasta ja aikaan vievää ”raiskiolla” ja 
siitä lienee kylä saanut nimensä Raivola.

Viljo Nissilän mukaan nimen takana on henkilönimi 
johon liittyy sana ”raivo” (hurja, raju). Esim. Raiwo Pedri

venäläisten mukaan se tulee sanasta raivo-”hullu” 



Raivolaa on nimitetty

• Raiuola, Raiffuola, Raifwola, Raivolax

• Raivola



Raivolan tapahtumia:

• Raivola oli iso kylä jo 1500-luvulla, jolloin veroluettelossa 
mainittiin 7 maatilaa, jotka olivat  kaskeamalla saaneet 
viljelyskelpoista maata ympärilleen.

• Ensimmäiset asukkaat olivat raivanneet puustolta vapautuneet 
palstat pelloiksi ja niityiksi. Ihmiset asuivat lähikylissä ja 
raivatuille alueille asetuttuaan paikka sai nimekseen Raivola.



Kartta vuodelta 1880 , jossa 
näkyy silloinen asutus 
Raivolassa. Pääosa asutuksesta 
oli Suomenkylässä.



Raivolan tapahtumia:

• v. 1600-luvun alussa oli 4 verotilaa ja 18 autioksi 
merkittyä tilaa

• v. 1630-luvulla tilojen määrä vaihteli kolmesta 
viiteen.

• v. 1633 Raivola näyttää autioituneen, koska kaikki 
kolme tilallista oli karannut Inkeriin tai Venäjälle.  



Raivolan tapahtumia:

v.1636 uudet asukkaat olivat viidellä tilalla. 

v.1639 tilojen määrä laski kolmeen, Joronen, Anttonen ja 
Kapanen pysyivät. Tosin Kapanen ei näy enää vuoden 
1647 jälkeen. 

v. 1663 Raivolassa oli kaksi tilallista, Joronen ja Bossman. 



Raivolan tapahtumia:

Lahjoitusmaa-aika 1710 -1877. Lintulan lahjoitusmaa.

Vuoden 1723 maakirjassa väkeä on taas. Käkösiä, 
Vesterisiä, Pelkosia, Havioita, Käkiä ja Kouhioita.

Vielä 1700- luvun puolenvälin jälkeenkään ei kylässä 
asunut kuin 72 ihmistä. 



Raivolan tapahtumia:

• Vuonna 1818 oli kylän virallinen asukasmäärä kohonnut 
jo 121:teen. Samaan aikaan oli kylän venäläinen väestö 
jo 726 henkeä.

• Suurin syy väkimäärän nousuun oli rautaruukin 
perustaminen vuonna 1800.



Raivolan tapahtumia:

Raivolan rautaruukin toiminta hiipui vuosikymmenien 
saatossa ja se ajautui lopulta Suomen valtiolle 1880-
luvulla.

Kun ruukin toiminta loppui, näille ruukin venäläisille 
työntekijöille Venäjä osoitti maata Ala-Raivolasta ja 
myöskin Muolaaseen kuuluvasta Kyyrölästä. Työttömäksi 
jäi yli 1000 ruukkilaista.



Raivolan tapahtumia:

Näin Raivolan venäläiset työläiset saivat omistukseensa 
220 maapalstaa, joiden varaan rakentui elanto. Nämä 
maapalat olivat alanteella, Raivolan joen rantamilla, mistä 
alkaen alettiin kylän tätä osaa kutsua Ala-Raivolaksi tahi 
venäläiseksi Raivolaksi tai ruukiksi.

Raivolan ruukin työläisille Ruukki- nimisestä tilasta RN nro 13 
lahjoitetuista tonttimaista joutui osa oston kautta myös 
suomalaisten käsiin. Nämä eivät kuitenkaan saaneet osuutta 
yhteismetsään, joka samoin oli aikoinaan lahjoitettu vain 
ruukin työläiselle



Raivolan tapahtumia:

Raivolan rautaruukin lopetettua, työtä ei ollut tarjolla, 
perheille tuli paljon ongelmia. Monet muuttivat 
työnhakuun Siestarjoelle, Kronstadtiin ja Pietariin.

Vasta kun maaorjien jälkeläinen Ilja Galkin Kyyrölästä
perusti kosken partaalle teollisuutta, monen  toimeentulo 
helpottui.



Raivolan tapahtumia:

Raivolan maantieteellinen asema tulee vahvemmin esille 
Riihimäki-Pietari rautatien valmistuttua 1870. Vuonna 1871 
Raivola- Kivennapa tie tehtiin 8 kyynärää leveäksi.

Tie joutui ahkeraan käyttöön, koska Raivolan asemalle 
keskittyi liikenne naapurikyliä myöten. Varsinkin sillat, joita 
oli Raivolan ja kirkonkylän välillä 7 kappaletta, joutuivat 
koville ja niitä vahvistettiinkin nopeasti.



Rautatien 
valmistuttua 
Raivolaan 
muodostui kolme 
asutusaluetta:
Ala-Raivola,
Ylä-Raivola ja
Aseman seutu



Raivolan tiestöjen 
pääsuunnat



Roslivon tekojärveen tulee vedet mm. 
Kaukjärvestä Alajoen ja Raivolajärvien kautta, 
sekä Särkijärven kautta Kotselänjokea pitkin.



Raivolan tapahtumia:

Ilja Galkin tuli siis Raivolaan vuonna 1895 ja laajensi heti 
toimiaan rakentamalla mm. sähköaseman, sahalaitoksen ja 
myllyn. 

Täältä saatiin katuvalot Raivolaan jo 1898-1899. 
Myöhemmin sähköä riitti myös Terijoelle.



Raivolan padon 
ensimmäiset 
sähkögeneraattorit 
tuottivat virtaa ns. 
vesipyörän avulla.



Raivolan tapahtumia:

Eräs ongelma oli vuosisadan vaihteessa alkanut 
venäläistämisvaihe, joka tähtäsi Uudenkirkon ja Kivennavan 
liittämistä Venäjään. 

Tätä ei onneksi tapahtunut.



Raivolan tapahtumia:

Vuosisadan vaihteessa alkoi venäläisten huvila-rakennusten 
rakentamisen aika Kannaksella, kuin myös Raivolassa.

Pelkästään Raivolassa niitä oli vuonna 1908 jo 574 
kappaletta.



Eräs huvilaprojekti oli rakentaa Russovan kankaalle 
huvilakeskus ”TANINO”. Koko tontin pinta-ala oli 5000 
ha ja sinne oli tarkoitus rakentaa 1910-1920 välillä n. 
600 dachaa. Sinne ehdittiin rakentaa muutamia 
dachoja, mutta koko hanke kaatui jo 1913. Hankkeen 
vetäjänä toimi Mihail Hrustsov. Hänen nimensä 
perusteella aluetta alettiin kutsua Russovan kankaaksi.



Hrustsov ehti rakentaa Russovan
kankaalle mm. 31 huonetta 
käsittävän loistohuvilan.



Taninon
kartanon 
itäosaan 
rakennettiin 
Holguinin silta 
(vasemmalla)



Vuonna 2007 
yksi Taninon
dachoista oli 
vielä 
”hengissä”.



Raivolan tapahtumia:

1900- luvun alku oli levotonta aikaa. Venäjän vallankumous 
ja rajan sulkeutuminen muuttivat myös Raivolan elämää 
merkittävästi.

20 tammikuuta 1918 punaiset ottivat Raivolan haltuunsa, 
mutta huhtikuun 20 päivänä majuri Stahelin johtaman 
valkoisten osasto vapautti kylän.



Raivolan tapahtumia:

1930- luvun lama oli musertava Raivolassakin

- verotulot laskivat

- työttömyys oli huikea

- köyhäinhoidosta oli vaikea selviytyä

- pieniltä tiloilta oli vaikeaa saada toimeentuloa

- 1920- luvulla alkaneet pakkohuutokaupat jatkuivat



Vuonna 1939 talojen lukumäärä eri kylissä:

Raivola 402 Rantakylä 70

Ahjärvi 103 Polviselkä 68

Kirkonkylä 96 Kekrola 63

Lipola 77 Vehmainen 56

Pihlainen 73 Vuottaa 50



Raivolan tapahtumia:

30.11.1939 evakkoon. Sijoituspaikkoja mm. Kangasala, 
Pälkäne, Lammi, Hauho, Hollola, Koski (H.l.) ja
Padasjoki

Kesäkuussa 1940 ilmaantuivat kylään ensimmäiset 
siirtoasukkaat Neuvostoliitosta.

1942 -1944 paluu takaisin kotiseudulle. Raivolaan palasi noin 
puolet evakkoon lähteneistä.



Raivolan 
kyläkartta 
vuoden 1939 
tilanteessa. 



Elinkeinoelämä



Ilja Galkin (1846 -1923) 

kauppaneuvos, viinakauppias ja 
teollisuuden harjoittaja 

kunnallisvaikuttaja ja lahjoittaja 
Raivolassa

muutti Raivolaan 1895 ja osti Raivolan 
kylässä toimineen vanhan sahan ja 
toimintansa lopettaneen rautaruukin 
kiinteistöjä.

aloitti Raivolassa sahaustoiminnan ja 
perusti myllyn ja sähkölaitoksen. 



Vuonna 1941 otettu kuva Galkinin sillalta 
Galkinin teollisuuslaitoksiin päin.



Galkinin
teollisuusrakennukset 
Edit Södergranin kirjan 
mukaan.





Yrjö Reitama (Rubanin)

Viktor Rämön omistaman Raivolan Kotelotehdas 
Oy:n palveluksessa ollut työnjohtaja Yrjö Rubanin
joka suomensi nimensä Reitamaksi, perusti kenkä-, 
lanka-, makeis- ja korulaatikoita valmistaneen 
tehtaan ”Kannaksen Kotelon” vuonna 1938 
Raivolaan.

Tehdas toimi Pekka Paavolaisen kivitalon entisissä 
kauppatiloissa. Työntekijöitä oli n. 15. Osa heistä oli 
iltatyöläisiä, jotka päivisin työskentelivät Rämön tai 
Sorinin tehtailla.



Paavolaisen kaupparakennus, jossa toimi 
Kannaksen Kotelotehdas.



Viktor Rämö (1879-1954)

Viktor Rämön ryhdyttyä Raivolan Kotelotehtaan 
osaomistajaksi vuonna 1922 ja kokonaan 
omistajaksi vuonna 1923 alkoi toiminta kukoistaa.

Hänen kokonaan tai osittain omistamansa yritykset 
tarjosivat pysyvän työpaikan lähes 400:lle 
työntekijälle.

Erikoistui pillisavukekoteloihin

Sodan jälkeen Raivolan Kotelotehdas jatkoi 
toimintaansa Lappeenrannassa ja jatkaa edelleen 
nimellä Raivolan Pakkaus Oy.



Raivolan Kotelotehdas



Sahateollisuus

Roseniuksen sahalaitos ruukin alueella, ennen Galkinin tuloa

Raivolan Tiilitehdas (1908)

Raivolan Puusepänliike (1930)

Raivolan Höyrysaha (1915)

Permonskin saha (1930) oli Kivennavan sahoista suurin

Kuolemanjärven Puu (1938)



Kauppa

Vuonna 1939 kylässä oli 22 sekatavara- ja elintarvike kauppaa mm.

Juha Kunitsin Kannaksen Osuusliike (1918-

Viktor Rämö (1915) Einari Toiviainen (1923-1939)

Juho Galkin Tuomas Nousiaisen (1906-1936)

Sällisen  Lihakauppa (1942) Juha Tähkä (1934)

Raivolan Kauppaliike

Aleksanteri Miikkulainen (1924) (Ikävalko)

Tuomas ja Pietari Paavolainen (1875), Adam (1883)

Kirjavaisen kauppa

Juho Huuhtasen ja Jooseppi Vesterisen kaupat Ylä-Raivolassa…



Muutamien kauppojen 
sijainteja Raivolassa





Paavolaisen kaupparakennus vuodelta 2018



Kruglovin kauppa



Aleksanteri 
Miikkulainen osti 
Ikävalkon
kauppaliikkeet 1920-
luvulla. 



Esa Kiurun kauppa





Oikealla 
Tuomas 
Kirjavaisen 
kauppa



Vasemmalla J. Sällisen 
lihakauppa



Kannaksen Osuuskaupan sivuliike lähellä rautatieasemaa.



Kannaksen Osuuskaupan päämyymälä 
Suurkadun varrella.



Tärkeitä ammatinharjoittajia

Oma lääkäri: Pauli Hovinheimo

Suutarit: Kaitala, Riukka, Tapanainen, Bister

Muurarit: Tuitun veljekset

Suksentekijöitä: Antti Pokkinen ja Kalle Tuittu



Koulut

Ala-Raivolan kansakoulu 1886

Ylä-Raivolan kansakoulu 1922

Venäläinen koulu (Raivolan internaatti)

Raivolan ammattikoulukoti Vammelsuussa

Raivolan Reaalikoulu  (ven)

Raivolan alkeiskoulu  (ven)



Koulujen sijainteja



Osuuskauppa
Venäläinen koulu



Ala-Raivolan kansakoulu 1892 -1939). Koulu hävitettiin jatkosodan aikana



Ylä-Raivolan kansakoulu 1928-1939. Kiinteistö on edelleen 
olemassa, joskin huonokuntoisena



Kuvassa F.P.Nerovin
huvila, joka toimi 
venäläisenä 
sisäoppilaitoksena 
1920-1930- luvulla.



Kylän huomattavat henkilöt

Runoilija Edith Södergran (1892-1923)

Teollisuusmiehet Viktor Rämö, Ilja Galkin, Yrjö Reitama ja Filip Sorin

Kansanedustaja Armas Tolonen (1893-1954)

Maanviljelijä Matti Pimiä (1869-1956)



Raivola tänään

Roshtshino, Roshchino, Roshino, Rossina, Roštšino, Рощино



Leningradin alueen piirejä Kannaksella 2021

Viipurin piiri

Pietarin piiri

Käkisalmen piiri

Seuloskoin piiri



Raivolan kunta Viipurin piirin kartalla 2021

Raivola

Kivennapa

Kyyrölä

Uusikirkko



Raivola tänään

Roshchino on kaupunkimainen taajama ja kaupunkikunta Leningradin 
alueen Viipurin piirissä Venäjällä. 

Taajamassa on 14 200 ja kunnassa 20 700 asukasta. 

Kunnan hallinnossa palvelee 22 henkilöä

Peruskoulussa (1-11 lk) n. 1000 oppilasta (koulu sijaitsee vanhan  Ala-
Raivolan koulun kohdalla)



Raivola tänään

Raivolassa on vain muutama teollisuuslaitos ja kourallinen kauppoja sekä 
kunnallisia palveluja.

Suuri osa Raivolan asukkaista saa elantonsa Pietarista.

Venäjän massiiviset tuloerot näkyvät voimakkaasti Raivolassa. Rikkaat 
linnoittautuvat komeisiin huviloihinsa, mutta monet paikalliset asuvat varsin 
vaatimattomassa mökissään.

Kesäkaudella väkiluku 2-3 kertaistuu, kun huviloiden ja mökkien omistajat 
saapuvat paikalle.



Raivola tänään

Vuosina 2016 – 2018 tehtiin paljon parannuksia

- teitä ja puistoja kunnostettiin

- pääkadun ulkoilmettä parannettiin

- uusi jalkapallostadion rakennettiin

Ja kaikki tehtiin Jalkapallon MM- kilpailujen takia. Kroatia harjoitteli 
Raivolan kentällä.



Ja sitten lähdetään lyhyelle kyläretkelle



Lähdetään liikkeelle Rautatieasemalta, joka rakennettiin vuonna 1870. Kuvassa 
moneen kertaan tuhottu rakennus vuonna 2011.



Ensimmäinen 
asemarakennus 
valmistui 1870 ja se 
paloi vapaussodassa 
1918. Kuva vuodelta 
1909.



Toinen 
asemarakennus 
rakennettiin 
1920, mutta 
sekin tuhoutui 
talvisodan 
aikana.



Talvisodan jälkeen 
asemarakennuksesta 
oli vain rauniot 
jäljellä. (Kuva 
Rautatiemuseon 
kokoelmasta.)



Tilapäinen 
asemarakennus oli 
käytössä 1942-1944.
(SA-kuva).



Asemarakennus vuodelta 2019



Tässä kohtaa sijaitsi Aleksander 
Kunitzin kauppa



Tässä kohtaa sijaitsi Kannaksen 
Osuuskaupan pienempi sivuliike



Tällä alueella toimi pitäjän 
suurin saha, Permonskin saha. 
Alue oli myöhemmin puutavaran 
välivarastointipaikkana.



Puutavaraa 
tuotiin ympäri 
Karjalaa 
jatkokuljetuksia 
varten Raivolan 
aseman 
läheisyyteen.



Suurkadulta oikealle 
johti Tohtorinkatu



Tohtorinkatu 
keltaisella.



Ala-Raivolan kansakoulu sijaitsi näillä 
paikkeilla 1892-1939. Nyt siinä on 
Raivolan koulutuskeskus.



Tässä sijaitsi Rämön tehtaat



Raivolan Kotelotehdas ja tirehtööri Rämö



Galkinin mylly ja saha sijaitsivat tällä alueella.



Galkinin pato ja taustalla keltaisen talon kohdalla 
oli Galkinin tehtaat.



Näkymä Galkinin sillalta Roslivoon päin. Takana vasemmalla 
pilkottaa kuuluisa uimaranta. Silta uusittu 2008.



Kyläkeskukseen tultaessa edessä näkyy ortodoksinen kirkko ja 
Paavolaisen kaupparakennus.



Sama maisema 1900- luvulta. Paavolaisen talon 
jälkeen oli Galkinin talo, jota kutsuttiin myös 
Pleunaksi. Sen takana Kreikkalaiskatolinen  pappila. 
Tien vasemmalla puolella sijaitsi venäläinen koulu.



Paavolaisen talon vierestä lähti tie Suomenkylään.



Paavolaisen kaupparakennuksen kohdasta 
taaksepäin katsottuna näkyy vuoden 2019 
rakennukset.



Kuva samasta kohtaa 1900- luvulla



Oikella kylän keskuspuisto ja kulttuuritalo.



Uusi Ortodoksinen kirkko ja vieressä 1996 valmistunut puukirkko.



Ensimmäinen ortodoksinen 
kirkko tuotiin Lintulasta 1802.



Ortodoksinen 
kirkko tuhoutui 
maan tasalle 
talvisodassa 1939-
1940.



Vuosien odotusten 
jälkeen saatiin 
keräysvaroilla 
hankittua uusi 
ortodoksinen 
puukirkko vuonna 
1995.



Uuden Pyhän Nikolaoksen Ihmeidentekijäin kirkko valmisteilla vuonna 2016.



Vuonna 2016 
aloitettiin uuden 
kivikirkon 
rakentaminen. Kuva 
sisätöistä vuodelta 
2018.



Uusi Pyhän Nikolaoksen Ihmeidentekijäin kirkko vihittiin käyttöön 22.5.2021.



Kirkon vierestä johtaa käytävä Edith Södergranin 
muistomerkille.



Edith Södergranin patsas ja Totti

Väinö ja Matti Aaltosen suunnittelema 
muistomerkki vuodelta 1962.

Totti patsaan suunnitteli Nina 
Terno 1992.



Filip Sorinin kauppa ja 
kotelotehdas sijaitsivat tällä 
paikalla.



Näkymä Syvänotkosta kirkolle päin 
2019.



Näkymä Syvänotkosta kirkolle päin 1900-
luvulla.



Uusittu jalkapallostadion oli Kroatian 
harjoituskenttänä Pietarin MM kisoissa 
2018.



Jalkapallostadion 2018.



Tässä kohtaa oli Raivolan 
Apteekki.



Ja Raivolan Apteekki 1900- luvulla.



Apteekin vieressä oli Armas 
Tolosen talo.



Armas Tolosen 
talo



Kosen silta



Kosen silta, joka tuhottiin 1939.



Weidlen huvila sijaitsi täällä.



Weidlen huvila.



Ylä-Raivolan koulu 
2019



Ylä-Raivolan kansakoulu 1928-1939. Kiinteistö on edelleen 
olemassa, joskin huonokuntoisena



Raivola Seura ry



Raivola-Seura ry

• Perustettu 1972

• 51 jäsentä

• Tarkoitus koota entisiä raivolalaisia ja heidän jälkipolviaan yhteisiin 
tapaamisiin, sekä ylläpitää, vaalia ja tallentaa raivolalaista ja 
karjalaista kulttuuria ja välittää sitä jälkipolville ja muille 
kiinnostuneille



Julkaisuja



Kiitos !


