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Kuva vasemmalla: Anniina Bitter 2019

ESIPUHE

Kuusi ellei jopa seitsemänkin sukupolvea, purjeilla kulkevien laivojen 
katoaminen horisontista ja sotilaslinnoituksen muuttuminen 
maailmanperinnöksi erottaa meidät siitä hetkestä, kun linnoituksen 
rakentaminen Helsingin edustan kallioisille saarille alkoi. 

Ajan kulumisesta ja muutoksista huolimatta moni asia on pysynyt 
entisellään. Vaikka Sveaborgista on tullut Suomenlinna ja vaikka 
linnoitus ei enää toimi suojana muuta kuin talvikuukausien ankaria 
tuulia vastaan, elämä saarilla on jatkunut keskeytyksettä. Venäläisen 
kauppiaskorttelin talojen verannoilla istuskellaan ja seurataan 
kulkijoita, joita on jo yli miljoona vuodessa. 

Linnoitus on ja pysyy, vaikka ihmisten tarpeet ja tapa elää 
ovat muuttuneet. Muuttunut on myös suhteemme historiaan, 
historiallisiin rakennuksiin ja ympäristöihin. Ne eivät ole enää 
vain hyödynnettäviä resursseja vaan kansakunnan yhteistä 
kulttuuriperintöä, ja joissakin tapauksissa jopa maailmanperintöä. 

Suojeltunakin Suomenlinnan autenttisuuden ja eheyden vaaliminen 
edellyttää jatkuvaa kohteen merkitysten, ominaispiirteiden ja 
arvojen tunnistamista. Arvoihinhan perustuu pitkälti se, miten 
Suomenlinnaa – linnoituslaitteita, telakkaa, taloja, pihoja ja 
maisemaa – hoidetaan. Herkässä ympäristössä pienetkin muutokset 
vaikuttavat kokonaisuuteen. Siksi on tärkeää, että talojen ja 
paikkojen historia muistetaan, alkuperäiset rakennustavat ja 
materiaalit tiedetään ja myös myöhemmät muutokset ja niiden 
vaikutukset tunnistetaan. Suomenlinnaa hoidetaan ja restauroidaan 
sekä kansainvälisten periaatteiden että paikallisen tradition 
ohjaamina.

Rakennussuojelun perusta on menneisyyden monisäikeisyyden 
ymmärtäminen ja hyväksyminen sellaisena kuin se ilmenee tässä 
ja nyt. Historian jälkien havainnointi ja analysointi puolestaan 
edellyttävät paitsi herkkyyttä ja avoimuutta myös rohkeutta kysyä ja 
kyseenalaistaa olemassa oleva tilanne ja vakiintuneet käytännöt. 

Oulun yliopiston rakennussuojelukurssin opiskelijoiden laatima 
historiallisen miljöön suojeluatlas on perusteellinen selvitys 
Suomenlinnan kauppiaskorttelin historiasta ja nykytilanteesta, sen 
identiteetistä ja merkityksestä osana maailmanperintökohdetta. 
Suojeluatlas tulee olemaan tärkeänä lähtökohtana alueen 
kehittämiselle ja myös hoidolle, korjauksille ja muutoksille. 

Toivottavasti sukellus Suomenlinnaan innostaa opiskelijoita 
tulevaisuudessakin perehtymään rakennusperinnön suojelun ja 
hoidon kysymyksiin.

Lämpimät kiitokset opiskelijoille ja opettajille, työhön osallistuneille 
hoitokuntalaisille sekä kauppiaskorttelin asukkaille ja toimijoille. 

Helsingissä 2.4.2020

Miia Perkkiö
Restaurointipäällikkö, Suomenlinnan hoitokunta





Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden 
rakennussuojelukurssin harjoitustyönä on syksyn 2019 aikana ollut 
UNESCO:n maailmanperintökohteeseen kuuluvan Suomenlinnan 
kauppiaskorttelin suojeluatlaksen laatiminen. Neljännen vuosikurssin 
opiskelijoiden harjoitustyön kohdealue sijaitsee Helsingissä, 
Suomenlinnan Isossa Mustasaaressa. Tämän ainutlaatuisen 
sotilasarkkitehtuurin muistomerkin osana olevassa, vuonna1866 
venäläisille kauppiaille kaavoitetussa korttelissa sijaitsee Suomen 
vanhimpia kaupparakennuksia. Korttelissa on myös uudempia 
rakennuksia muodostaen hyvin kerroksellista kokonaisuutta.

Suojeluatlaksen tavoitteena on tutkia ja nostaa esiin alueen 
keskeisiä identiteetin ja arvojen tunnuspiirteitä niiden 
suojelemiseksi ja vaalimiseksi. Tämän pohjalta määritellään 
tarvittavia kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla tuetaan 
alueen rakennustaiteellisten ja ympäristöllisten arvojen säilymistä 
ja edesautetaan alueen myönteistä kehitystä. Pyrkimyksenä on 
myös selvittää, miten paikan identiteetti syntyy, miten se ilmenee 
rakennetussa ympäristössä sekä millaista on paikan identiteettiä ja 
arvoja vahvistava kestävä kehitys. 

Suojeluatlas on arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun 
aineryhmän syventävään kurssiin Rakennussuojelu ja rakennetun 
ympäristön hoito (RakSu) liittyvä harjoitustyö. Kokonaisuudessaan 
kurssi on laaja maisterivaiheen kurssi, jossa käsitellään 
rakennussuojelun historiaa, filosofisia ja teoreettisia perusteita 
sekä rakennussuojelun ja arkkitehtisuunnittelun menetelmiä. 
Harjoitustyön tavoitteena on selvittää yhteisöllisyyden, 
toiminnallisten tekijöiden ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta 
sekä arvottaa kohdealueen arkkitehtuuria, kulttuurihistoriallisia 
arvoja, taajama- ja maisemakuvaa sekä rakennusten historiaa ja 
nykyhetken tilannetta. 

Rakennussuojelun atlas on laaja kokonaisuus, joka koostuu 
luentosarjasta, pikatehtävästä ja harjoitustyöstä sekä 
oppimispäiväkirjasta tai tentistä. Atlaksen teemaan liittyen 
painotus on monipuolisesti kerroksellisuutta edustavassa 
maailmanperintökohteessa. 

Historiallisen miljöön suojeluatlaksessa kuvataan paikan 
identiteetin merkitykselliset osatekijät, osoitetaan alueen 
vahvuudet, sen tarjoamat mahdollisuudet sekä ratkaistaan esille 
tulleita ongelmia.  Suojeluatlas jakaantuu ryhmätöinä tehtyihin 
selvityksiin ja yksilötehtävinä laadittuihin toimenpide-ehdotuksiin, 
sisältäen mm. täydennysrakentamista, korjaustapaohjeita ja 
suunnitelmia. Suomenlinnan hoitokunnan kanssa yhteistyössä 
tehtyjen harjoitustöiden toivotaan antavan tuoreita näkökulmia 
kauppiaskorttelin kehittämistyössä.

Lämpimät kiitokset Suomenlinnan hoitokunnalle kun saimme tulla 
maamme ainutlaatuiseen maailmanperintökohteeseen tutkimaan 
ja opiskelemaan, kiitokset avusta ja laadukkaista opastuksista, 
luennoista ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitämme kauppiaskorttelin 
asukkaita lämpimästä vastaanotosta, avusta ja kommenteista 
opiskelijoidemme työskentelyssä.

Oulussa 18.2.2020

Özlem Özer-Kemppainen
TkT arkkitehti, yliopisto-opettaja

Kari Niskasaari 
arkkitehti, tekn.lis 

JOHDANTO

HISTORIALLISEN MILJÖÖN SUOJELUATLAS
Suomenlinnan kauppiaskortteli

Kuva: Anna Kupila 2019



Kuva vasemmalla: Erika Salomäki 2019
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TEHTÄVÄNANTO

TEHTÄVÄ 

”Historiallisen miljöön suojeluatlas: Suomenlinnan kauppiaskortteli” on 
harjoitustyönä tehtävä kulttuuriympäristön analyysi ja arvottaminen, 
jossa määritellään kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja tukemaan 
alueen arvojen säilymistä. Kohteena on maailmanperintökohde 
Suomenlinnan Isossa Mustasaaressa sijaitseva kauppiaskortteli. 

Suomenlinna on ainutlaatuinen sotilasarkkitehtuurin muistomerkki 
ja se on yksi Unescon maailmanperintökohteista Suomessa. Se 
on Helsingin sisääntuloväylän varrella yksi maailman suurista 
merilinnoituksista. Sen historia kietoutuu läheisesti Helsingin, Suomen 
ja Itämeren historiaan 1700-luvulta nykypäivään. Linnoituksella 
on ollut rooli kolmen sitä rakentaneen valtion Ruotsin, Venäjän ja 
Suomen puolustuksessa. 

Kurssin harjoitustyökohteena on Suomenlinnan Isossa 
Mustasaaressa sijaitseva 1800-luvun toisella puoliskolla rakentunut 
venäläinen kauppiaskortteli. Se syntyi, kun Viaporin insinöörihallinto 
kaavoitti venäläisille kauppiaille oman korttelin vuonna 1866 osana Ison 
Mustasaaren kehittämistä. Korttelissa on säilynyt Suomen vanhimpia 
kaupparakennuksia, mutta on myös uudempaa kerrostumaa. Korttelin 
rakennuskanta on yksityisessä omistuksessa. Korttelin rakennuskanta 
ympäristöineen kuuluu kurssin harjoitustyöhön. 

Harjoitustyössä perehdytään maailmanperintökohteen 
historialliseen miljööseen, sen identiteettiä muodostaviin 
tekijöihin, muutosprosessiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Elävänä 
asuinkorttelina on tarvetta muutos- ja korjaustoimenpiteisiin 
jatkuvasti. Harjoitustyössä selvitetään yhteisöllisyyden, toiminnallisten 
tekijöiden ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta, historiaa, 
nykyhetken tilannetta ja tulevaisuutta sekä arvotetaan kohdealueen 
kulttuurihistorialliset arvot, sekä alueen, maisemakuvan että 
rakennusten kannalta. Näiden selvitysten ja tulosten perusteella 
laaditaan korttelin rakennuskokonaisuudelle ja ympäristölle 
tarkemmat kehittämissuunnitelmat kuten mm. korjaustapaohjeita ja 
pienimuotoista täydennysrakentamista.

Harjoitustyön tarkoituksena on etsiä keinoja alueen identiteetin 
ja arvojen tunnistamiseksi ja vaalimiseksi sekä niiden pohjalta 
määritellä kehittämistoimenpiteitä ja ohjauskeinoja, joilla tuetaan 
alueen rakennustaiteellisten ja ympäristöllisten arvojen säilymistä ja 
edesautetaan alueen myönteistä kehitystä. 

TAVOITTEET

Tavoitteena on selvittää, miten paikan identiteetti syntyy, miten se 
ilmenee rakennetussa ympäristössä, ja millaista on paikan identiteettiä 
ja arvoja vahvistava kestävä kehitys. Analyysiaineiston perusteella 
laaditaan historiallisen miljöön suojeluatlas. Siinä kuvataan paikan 

merkitykselliset identiteettitekijät, osoitetaan vahvuudet ja sen 
tarjoamat mahdollisuudet sekä ratkaistaan mahdolliset ongelmat. 
Suojeluatlaksessa esitetään alueen toimenpidesuositukset. Näitä ovat 
mm. korjaustapaohjeet, rakennussuojelun tavoitteiden konkreettinen
määrittely sekä mahdollisesti uudis- ja täydennysrakentaminen. 
Kulttuurihistoriallisia arvoja määriteltäessä on syytä tarkastella 
ympäristön lisäksi yksittäisten rakennusten ja rakennustyyppien arvoja 
ja niiden merkitystä osana alueen yleiskuvaa ja sen kerroksellisuutta. 

Ensisijaisena tavoitteena on olemassa olevan rakennuskannan kautta 
osoittaa selkeästi autenttisen materiaalin ja järjestyksen, kuten myös 
immateriaalisten arvojen merkitys ja itsearvoinen asema osana 
kerroksellista linnoitusarkkitehtuuria. Mahdollisten uudisrakennusten, 
uusien rakenteiden ja kadunkalusteiden sijoittelu, volyymien 
muotoilu, rakennusoikeuden määrittely, kerrosala, rakennustapa, 
materiaali, värit, detaljit jne. on tehtävä siten, että alueen /kohteen 
kulttuurihistorialliset arvot, tunnelma-arvot, rakeisuus, identiteetti 
ja yhtenäisyys yms. säilyvät. Suojeluatlaksen tavoitteena on alueen 
selkiyttäminen ja kehittäminen. 

TEHTÄVÄN VAIHEET

I. VAIHE: ANALYYSI

Harjoitustyön ensimmäisessä vaiheessa jakaudutaan 2-3-hengen 
ryhmiin, perehdytään olemassa olevaan aineistoon ja tehdään 
kenttätyönä yleispiirteittäin kortteli-, tontti- ja rakennuskohtainen 
tarkennettu inventointi.

II. VAIHE: ARVOTTAMINEN

Dokumentoinnin ja inventoinnin avulla pyritään tunnistamaan 
niitä arvoja, jotka ovat alueella oleellisia miljöön, rakennuskannan 
kulttuurihistoriallisen merkityksen ja identiteetin kannalta sekä 
maisemakuvassa. Työssä hyödynnetään myös aikaisemmin tehtyjä 
laajoja inventointeja ja arvottamista sekä ajankohtaista kirjallisuutta. 
Tämän pohjalta laaditaan ryhmäkohtaisesti oman aiheen mukaan 
alueen identiteetin ja siihen kuuluvien osatekijöiden määrittely sekä 
kohteiden ja osa-alueen arvottaminen.

III. VAIHE: SOVELTAVA VAIHE: TOIMENPIDESUOSITUKSET ja
SUUNNITELMAT 

Kuvataan ne toimenpiteet, joilla tulevia muutoksia voidaan 
ohjata haluttuun, identiteettiä tukevaan sekä alueen myönteistä 
kehitystä ohjaavaan suuntaan. Tämän vaiheen lähtökohtana 
ovat suunnittelualueen historiallisen, maisemakuvallisen ja 
rakennustaiteellisen kokonaisuuden säilyttämistä ja vaalimista koskevat 
tavoitteet . Soveltavan vaiheen lopuksi esitetään kehittämis-/suojelu-/
hoitosuosituksia/korjaustapaohjeita tai suunnitelmaluonnoksia 
valittuihin osakokonaisuuksiin tai alueisiin. Esitystapa mallintaen, 
kuvamontaasien ja selostustekstien avulla. 

TARKASTELUALUE

SUUNNITTELUALUE





RYHMÄ 1

Koko alueen historia, kaavoitushistoria, suojelutilanne vuonna 2019, 
nykytilanne ja tulevaisuuden visiot, kauppiaskorttelin kehittyminen 
1800-luvun toisella puoliskolla
  

Riina Heikkinen, Meri-Tuuli Hietala,  
Harri Kahelin, Hanna-Kaisa Karppinen, Anna Kupila

Kuva vasemmalla: Anniina Bitter 2019
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SUOMENLINNA JA KAUPPIASKORTTELI

Suomenlinna, entinen Sveaborg – Viapori, on Helsingin edustalla sijaitseva 
vanha saaristolinnoitus. Linnoituksen historia sai alkunsa jo 1700-luvulla, 
kun silloisen Euroopan tilanteen vuoksi Suomessa oli tarve saaristolinnoi-
tukselle. Suomenlinnan historia on pitkä ja vaiherikas.  Alun perin linnoi-
tuksen rakennuttivat ruotsalaiset, minkä jälkeen valta siirtyi venäläisille ja 
lopulta Suomen itsenäistymisen myötä Suomenlinnan salkoon kohosi Suo-
men lippu.  Alkujaan linnoitus rakennettiin sotilaallisiin tarkoituksiin, mutta 
nykyisin se on yksi Helsingin kaupunginosista, jossa elää noin 800 asukasta. 

Suomenlinnan kokonaisuus muodostuu useammasta saaresta: Iso Mus-
tasaari, Länsi-Mustasaari, Pikku Mustasaari, Susisaari ja Kustaanmiekka. 
Kaikilla näillä saarilla linnoituksen historia on yhä vahvasti läsnä. Suomen-
linnan hoitokunta, joka perustettiin vuonna 1973, vastaa saarten kunnos-
tustöistä. Iso Mustasaarella sijaitsevan vankilan kautta saadulla työvoimalla 
on myös tärkeä rooli linnoitusrakennelmien kunnostamisessa.

Alueen sotilaallinen toiminta on pääosin loppunut, enää vain Merisota-
koulu sijaitsee siellä muistona sotilaallisista ajoista. Myös Suomenlinnan 
telakalla on merkittävä rooli historiassa, vaikkakin nykyisin sen toiminta 
on pienipiirteisempää verstastoimintaa.  Iso Mustasaaressa sijaitsee myös 
vuonna 1854 valmistunut, alunperin ortodoksinen kirkko, jonka torni 
hallitsee yhä saaren maisemaa. Lisäksi Suomenlinnan saarten asukkaita 
palvelevat muun muassa päiväkoti, alakoulu ja kirjasto. 

Suomenlinna sai Unescon maailmanperintöstatuksen vuonna 1991, mikä 
onkin yksi syy siihen, miksi saaristo vetää puoleensa valtavan määrän 
matkailijoita vuosi toisensa jälkeen. Maailmanperintöstatuksensa ja saaris-
tomiljöönsä vuoksi Suomenlinna onkin paljon tavallisesta kaupunginosasta 
poikkeava omaleimainen kokonaisuus. 

Iso Mustasaaren venäläinen kauppiaskortteli sijaitsee nykyisin matkailijoi-
den suosiman pääreitin varrella, lauttalaiturin lähellä. Korttelin vanhim-
mat säilyneet rakennukset lienee rakennettu 1860-luvulla. Myöhemmin 
1990-luvulla kortteli täydentyi uusilla rakennuksilla ja nyt ne yhdessä 
vanhempien talojen kanssa muodostavat tiiviin pientalokorttelin. Tällä het-
kellä kauppiaskortteliin kuuluu pääasiassa asuinrakennuksia, mutta osassa 
rakennuksista toimii muun muassa kahviloita. 

Muuttuvassa maailmassa Suomenlinna tulee kohtaamaan haasteita, muun 
muassa kasvavan matkailun ja kestävän kehityksen myötä, joihin sen on 
osattava löytää toimivat ratkaisut niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin 
näkökulmasta, jotta alueen vetovoimaisuus ja arvot säilyisivät.

Kuva 1. Näkymä kirkontornista kauppiaskortteliin. 
Kuva:  Arttu Kokkonen 2015, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto 9005-8625. 

Kuva vasemmalla sivulla: Anniina Bitter 2019
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Ruotsin vallan aikaiset tapahtumat 1700-luvulla 
johtavat Viaporin rakentamiseen

Ennen 1700-lukua Suomen alueelle ei ollut ajankohtaista sijoittaa puolus-
tuslaitteita.  Tämä kuitenkin muuttui Ruotsin suurvalta aseman murruttua 
Pohjan sodassa vuosina 1700-1721. Tuolloin Viipuri sekä muut rajamaakun-
nat menetettiin rauhansopimuksen myötä Venäjälle, minkä johdosta puo-
lustus oli rakennettava uudelleen.  Sotilaallinen uhka ei enää ollut etelässä 
vaan suurvalta idässä. Sodan myötä Ruotsi menetti itäiset rajalinnoituksen-
sa eikä Suomeen jäänyt sotakäyttöön soveltuvia satamia.1,2

Ruotsin uusi hallitus päätti aloittaa kevyen hyökkäyssodan, Hattujen sodan, 
jonka tarkoituksena oli valloittaa menetetyt alueet takaisin. Vuosina 1741-
1743 käyty sota päättyi vastoin odotuksia Helsingissä Ruotsin armeijan 
antautumiseen ja Venäjän Suomen valloitukseen. Sodan myötä uusi raja 
siirtyi kymijoelle ja Hatut saivat vallan Ruotsissa.1

Tilanne oli sodan jälkeen haastava, minkä vuoksi Ruotsissa katsottiinkin 
tarpeelliseksi laatia uusi puolustussuunnitelma. 1 Sen pohjana oli Löweinin 
jo 1720-luvulla esittämä suunnitelma, jossa laivastotukikohta esitettiin 
rakennettavaksi päälinnoitukseksi.3  Tällä oli vahva kannatus Hattupuolu-
eessa ja se saatiin hyväksytyksi valtiopäivillä vuonna 1747. Samana vuonna 
marraskuun 9. päivä Kuningas Fredrik vahvisti linnoituksen rakentamis-
päätöksen. Suunnitelmassa oli ajatus, että keskuslinnoitus sisältäisi maa- ja 
merilinnoituksen Helsinkiin. Tällainen linnoitus sulkisi saaristoväylän ja 
mahdollistaisi perustan omalle saaristolaivastolle.1 Lisäksi se voisi toimia 
tukikohtana maavoimille, varastolinnoituksena sekä piiritystilanteissa 
avomerilaivastoilla olisi mahdollisuus purjehtia sinne apuun. Jotta nämä 
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toiminnot olisi mahdollista sijoittaa linnoitukseen olisi se mitoitettava 
riittävän suureksi, mutta taloudellisesti tämä ei ollut mahdollista. Suunni-
telmista luovuttiinkin niiltä osin, että rakennettava linnoitus olisi puhtaasti 
saaristolinnoitus.1

Suunnitelmista rakentamiseen

Linnoituksen rakentaminen käynnistyi vuonna 1748 ja rakennustöiden 
johtoon nimettiin Augustin Ehrensvärd. Hänen suunnitelmansa perustui 
bastonijärjestelmään. Toteutus tehtiin varsin poikkeavalla tavalla niin, että 
bastonijärjestelmälle tyypillisiä osia puuttui kokonaan ja siksi kokonaisuu-
desta tuli epäsäännöllinen. Maasto-olosuhteet ohjasivat myös osaltaan 
linnoituksen muodostumista.3

1700-luvun toisella puoliskolla Susisaaren keskiössä oli kaleeritelakka, 
jonka suunnitteli yksi Ehrensvärdin taitavimmista avustajista Daniel af 
Thunberg. Telakka oli suuri ja sinne mahtui kerralla jopa 15 kaleeria. Osa 
telakan altaista oli keskeneräisiä aina 1900-luvun alkuun asti.1

Vuodet 1748-1756 olivat tehokasta rakennusaikaa Viaporissa, eikä vas-
taavaa ole sen historiassa enää tämän jälkeen nähty. Työtahti ja innostus 
olivat korkealla, linnoitus rakentui tyhjästä ja alueen omaleimaisuus syntyi 
sen myötä. 1 Viapori toimi tuohon aikaan keskuksena, jonka vaikutus näkyi 
koko maassa. Sotilaiden mukana tietotaito levisi ympäri maata.1

Ruotissa valtapuolueeksi vaihtui vuonna 1765 hattujen sijasta myssyt ja 
Ehrensvärd syrjäytettiin Viaporin rakennustöiden johdosta. Uuden valta-
puolueen säästötoimien vuoksi Linnoituksen rakentaminen pistetiin jäihin 
vuoteen 1770 sakka, kunnes valta palasi hatuille. Tällöin Ehrensvärd oli jo 
huonossa kunnossa ja hän erosikin tehtävästään Viaporin rakennustöiden 
johdosta vuonna 1771. Linnoitustöitä jatkamaan määrättiin G. M. Sprengt-
porten, joka laati myös uuden linnoitussuunnitelman. Vastuu näiden suun-
nitelmien totutumisesta jäi Nils Mannerskantzinille.3

Kuva 2.  Augustin Ehrensvärdin nimikirjoituksella varustettu kartta vuodelta 1750. 
Kahden rakennusvuoden jälkeen linnoituksen muoto alkaa hahmottua. Kuva: Suomen 
linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle, sivu 110.
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AUGUSTIN EHRENSVÄRD
Augustin Ehrensvärd syntyi Ruotsissa, Västmanlandin maakunnassa, 
syyskuun 25. päivä vuonna 1710. Hänen vanhempansa olivat 
tykistöupseeri Jacob Johan Scheffer ja Anna Margaretha Mannerheim 
(os. Cronstedt). Ehrensvärdin äiti oli alun perin Suomesta, minkä vuoksi 
Ehrensvärdin suhde Suomeen oli lämmin. Myöhemmin tämä vaikutti 
merkittävästi maamme historiaan, kun Ehrensvärd toimissaan pyrki 
aktiivisesti tuomaan Suomen asiaa esille valtiopäivillä.

Ehrensvärd aloitti uransa vapaaehtoisena tykistöupseerina 16-vuotiaana. 
Sotilasopinnoissaan hän keskittyi aluksi ballistiikkaan ja tykistöön. 
Ylennyksen luutnantiksi hän sai vuonna 1734 ja toimi adjutanttina 
kenraaliluutnantti Carl Cornstedtille, jonka suosituksella hänelle 
myönnettiin valtaneuvoston matkastipendi ulkomaisia tykistöopintoja 
varten. Matkansa aikana Ehrensvärd opiskeli mm. La Ferén kuuluisassa 
tykistökoulussa ja tutustui Bernard Forest de Belidoriin, silloiseen alan 
johtavaan teoreetikkoon. Noiden aikojen oppien mukaista tykkien 
rakentamista Ehrensvärd ajoi myöhemmin myös Ruotsissa. 

Stipendimatkansa aikana Ehrensvärd vieraili mm. Alankomaiden 
merkittävissä linnoituskaupungeissa, opiskeli kiväärin- ja tykin 
valmistusta sekä taiteita. Ruotsiin hän palasi vuoden 1738 maaliskuussa 
ja alkoi puhua tykistökoulun tarpeellisuudesta. Kesäkuussa vuonna 
1739 hänet valittiinkin vasta perustetun tykistökadettikoulun johtoon. 
Samana vuonna Ehrensvärd valittiin tiedeakatemian jäseneksi ja hän 
avioitui Catharina Elisabet Adlerheimin kanssa. 

Hattujen sotaan osallistuminen (1741-1743) vaikutti vahvasti 
Ehrensvärdin ajatuksiin Suomen puolustuksesta. Hän osallistui 
aktiivisesti puolustuskysymys -keskusteluun, ja vuonna 1747 
valtiopäivien päästyä yhteisymmärrykseen Suomen linnoituksesta, 
Ehrensvärd valittiin selvittämään sopivia paikkoja Suomen 
rajalinnoituksille. 

Ehrensvärd laati yhdessä Hans Henrik von Liewenin ja Alexander 
Mikael von Strussenfeltin kanssa puolustussuunnitelman, jonka 
kuningas hyväksyi marraskuussa vuonna 1747. Hieman aiemmin 
hänet oli nimetty Suomen linnoitustehtävien johtoon ja ura käynnistyi 
vuonna 1748 Helsingin, Viaporin, Loviisan ja Svartholman linnoitustöissä. 
Suomen puolustuksesta käytiin paljon keskustelua ja Ehrensvärd 
puhui määrätietoisesti saarilaivaston perustamisen puolesta. Sellainen 
päätettiinkin perustaa vuonna 1756, juohon mennessä Viaporin 
linnoituksen rakentaminen oli edennyt nopeasti. 

Pommerin sodan myötä vuonna 1757 Ehrensvärd antoi lankonsa 
Gustav Hjärnen vastuulle Suomenlinnan linnoitustyöt ja palasi 
itse sotatantereelle. Sodassa vuonna 1760 Ehrensvärd haavoittui 
vakavasti ja joutui anomaan virkavapaata. Hän palasi Pommeriin 
joukkojen ylipäälliköksi vuonna 1761 ja neuvotteli Preussin kanssa 
erillisrauhasta. Keskustelujen jälkeen vuonna 1762 rauha saatiin 
aikaan ja Ehrensvärd palasi Viaporiin käynnistämään sodan ajaksi 
keskeytyneet rakennustoimet. Telakan toiminta oli jatkunut sodan ajan ja 
ensimmäisten alusten rakentaminen voitiin pian aloittaa.

Uusissa suunnitelmissa telakan sekä laivaston tarpeet olivat pääroolissa 
ja niiden vaatimia toimintoja sijoitettiin Iso Mustasaareen rakennettuun 
Kruunulinnaan. Linnan rakennettiin paikalle, joka Ehrensvärdin alkupe-
räisessä suunnnitelmassa oli varattu laivaston suureksi linnapihaksi. Tästä 
suunnitelmasta ei tuolloin ollut toteutunut kuitenkaan kuin yksi rakennus, 
niin sanottu Itäinen siipirakennus, nykyisin barokkiklassisena asuinraken-
nuksena tunnettu Noakin arkki. Iso Mustasaareen rakentui myös vuosina 
1775-1778 harmaakivinen sarvilinna Hessenstein sekä laivaston inven-
taarikamari. Myös uutta leipomorakennusta, Tenalji von Ferseniä, alettiin 
rakentaa vuonna 1773.3

1700-luvun jälkipuolisko kehityksineen oli täysin vastakohtainen vuosisa-
dan alkupuolelle kaikilla aloilla. 1800-luvun taitteessa Viaporissa oli noin 
4000 asukasta, mikä teki siitä asukasluvultaan suuremman kuin mantereel-
la sijaitseva Helsinki. Se oli tuohon aikaan myös suomen suurin kaupunki 
Turun jälkeen.1

Valta vaihtuu Viaporissa

Viapori oli alusta asti rakennettu sillä ajatuksella, että se toimisi puolus-
tuslinnoituksena mikäli tarve vaatisi. 1700-luvulla sota ei  koskaan levin-
nyt Viaporiin asti, ja tositoimiin puolustuslinnoituksena se joutui vasta 
1800-luvun alussa. Vuonna 1807 Ranska ja Venäjä tekivät rauhansopimuk-
sen ja liittoutuivat keskenään. Ruotsi sensijaan oli liitossa Englannin kanssa 
ja heidän armeijansa hallitsivat merta. Tämän vuoksi he suunnittelivatkin 
sotasuunnitelmansa puollustukselliseksi. Yli puolet armeijasta oli kenttäar-
meijan käytössä ja vain yksi neljännes  Viaporin puolustukseen.  Ajatuksena 
oli, että Viaporin tulisi vain pitää vihollinen linnoituksen ulkopuolella ja 
muut joukot saapuisivat avoveden aikana auttamaan Ruotsista. Aselepo 
saatiin kuitenkin hyvin nopeasti aikaan, joka tarkoitti antautumista ja vallan 
siirtymistä Viaporissa Venäjälle. Vallanvaihtoon johtaneet tapahtumat he-
rättivät jo tuolloin hämmennystä, sillä niin helposti Viapori antautui. Varsi-
naisia sotatoimia oleellisempaa vallanvaihdolle oli psykologinen sota, jota 
Venäjä käytti aseenaan.4

Kuva 3.  Augustin Ehrensvärd. Kuva: Suomen linnoitukset 1720-luvulta 
1850-luvulle, sivu 34.

Ehrensvärd nimettiin kenraaliksi vuonna 1764. Poliittisten voimasuhteiden 
muuttuessa myssyt nousivat valtaan vuonna 1765 ja hänet syrjäytettiin. 
Vallan vaihto johti siihen, että säästösyistä Suomen linnoitustyöt keskeytettiin 
lähes kokonaan, kunnes hatut palasivat valtaan vuonna 1769, jolloin 
Ehrensvärdin sai työnsä Viaporissa takaisin. Pommerin sodassa saatu vamma 
oli kuitenkin jättänyt pysyvät vaivat Ehrensvärdille ja palattuaan Suomeen 
hänen oli jo vuoden kulutta anottava vapautusta virastaan terveydentilansa 
vuoksi. Vähän ennen tätä Kuningas Kustaa III oli myöntänyt Ehrensvärdille 
kreivin arvon. Linnoitustöiden vastuusta luovuttuaan hän jatkoi vielä laivaston 
johdossa.

Augustin Ehrensvärd kuoli 4.10.1772. Hän ehti ennen tätä saada vielä 
sotamarsalkan arvon. Kustaa III:n määräyksellä Ehrensvärd haudattiin 
Viaporin Suurelle linnapihalle 5.7.1783. Hautamonumentti valmistui vuonna 
1807.

Kaikkiaan Ehrensvärd oli siis ei vain poliitikko ja sotilas, vaan myös taiteilija, 
humanisti sekä tutkija. Hän halusi kehittää uutta ja uskoi tiedon voimaan. 
Vaikka hänen toimintaansa ihailtiin, sai hän myös kritiikkiä Viaporin 
linnoitustöistä niin rakenteellisista ja strategisista syistä. Tästä huolimatta hän 
oli humaani johtaja sekä ajoi uupumatta Suomen asiaa, mikä muuten olisi 
saatettu sivuuttaa. 3, 5

__________________________________________________

1 Olof af Hällström,  Viaporista Suomenlinnaan: linnoitus, monumentti, kulttuuri-
keskus, Helsinki (Ehrensvärd-Seura), 1974, s. 4-6

2 Liisa Eerikäinen, Viaporista Suomenlinnaksi,  Multikustannus,  2006, s. 9
3  V.P. Suhonen, Suomalaiset linnoitukset 1720-luvuilta 1850-luvuille, Suomalaisen 

kirjallisuuden seura, Saarijärvi, 201, s. 32-36, 109-111
4 Suomenlinna, Ruotsalainen kausi, Viapori antautuu [online] [viitattu 1.10.2019] 
 saatavana www-muodossa <URL:https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/ruotsa-

lainenkausi/viapori-antautuu/>
5 Suomenlinna, Ruotsalainen kausi, Augustin Ehrensvärd [online] [viitattu 

23.10.2019] 
 saatavana www-muodossa <URL:https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/ruot-

salainenkausi/augustin-ehrensvard/>
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Venäläinen Viapori 1808-1855

Valloittamattomana pidetty Viapori antautui, ja se luovutettiin laivoineen 
ja linnoitusalueineen Venäjälle toukokuussa vuonna 1808. Viaporin an-
tautuminen on arvoitus. Antautumisesta on esitetty erilaisia tulkintoja, 
mutta vieläkään ei ole varmuutta siitä, miksi Viapori antautui. Vuonna 1809 
Suomi liitettiin Haminan rauhansopimuksella osaksi Venäjää. Suomesta 
tuli Venäjän alainen autonominen suuriruhtinaskunta, mutta Viapori pysyi 
hallinnoltaan venäläisenä, Pietarin alaisena sotilaskohteena. Venäläisenä 
linnoituksena ja varuskuntana Viapori toimi 110 vuoden ajan. Venäläinen 
kausi jakautuu kahteen pääjaksoon. Käänteentekevänä tapahtumana toimi 
Krimin sota ja sen pommitukset vuonna 1855. Venäläinen kausi on venäläi-
sen insinöörikomennuskunnan komentajan hallinta-aikaa, joka päättyi vuo-
sina 1917-1918 Suomen itsenäistyessä ja suomalaisen sotaväen siirtyessä 
Viaporiin. Vuonna 1919 Viapori kastettiin Suomenlinnaksi.6, 7, 9 

Vuonna 1812 Helsingistä tuli Suomen Suuriruhtinaskunnan pääkaupunki. 
Tähän vaikutti osaltaan se, että Viapori toimi Helsingin suojana, mutta 
myös se, että Viapori oli keskeisessä asemassa Venäjän läntisenä etuvar-
tiona. Viaporin tärkeimpänä tehtävänä oli Pietarin suojeleminen. Viapori 
oli merkki venäläisten vallasta ja läsnäolosta Helsingissä, mutta se myös 
suojasi Pietaria maihinnousuhyökkäyksiltä sekä toimi laivastotukikohtana.9 

Vuoden 1808 sota ei juurikaan vahingoittanut Suomenlinnaa. Venäläisen 
aikakauden alkupuolella Viapori toimi edelleen pääsääntöisesti linnoi-
tus- ja laivastotukikohtana. Aiempaa linnoitussuunnitelmaa noudatettiin ja 
sitä koitettiin myös täydentää uusilla, laajamittaisilla suunnitelmilla. Näitä 
suunnitelmia tehtiin sekä linnoituksen laajentamiseksi että linnoituksen 
ajanmukaistamiseksi. Vajavaisesti rakennetulle Vallisaarelle suunniteltiin 
varustuksia pyöreine puolustustorneineen. Isolle Mustasaarelle kaavailtiin 
rakennettavan vaikuttava kasarmiaukio ja sen keskelle joonialaistyylinen 
kirkko. Suunnitelmat kuitenkin jäivät vain suunnitelmatasolle varojen 
puutteen vuoksi. Viaporin täydentämiseen linnoituksena ei ollut syitä, sillä 
Venäjä oli Euroopan mantereen johtava sotilasmahti. Varuskunnalle linnoi-
tus oli erittäin käyttökelpoinen.6, 10 

 

Viaporin asema varuskuntana korostui ja rakentaminen liittyi lähinnä va-
ruskunnan rauhanaikaisiin tarpeisiin. Rakennustoiminnan pääpainona olivat 
nyt kasarmit, sairaalat, keittiöt ja muut huoltorakennukset. Venäläisen 
kauden alkuvuosikymmenten tärkeimmät rakennustyöt olivat Ison Mus-
tasaaren kolme suurta kasarmia talousrakennuksineen 1840-luvulla sekä 
Aleksanteri Nevskin katedraali vuosina 1849-1854. Venäläisellä aikakau-
della Viaporista tuli yhä selvemmin linnoituskaupunkimainen juuri näiden 
uusien, suurien kasarmirakennusten myötä. Merkittävät rakennustoimet 
alkoivat 1830-luvulla, jolloin hiljalleen ja ilman sen suurempia konkreettisia 
suunnitelmia, joukko puutaloja purettiin ja ne korvattiin 1-3 kerroksisin 
tiilirakennuksin. Näin syntyi Ison Mustasaaren venäläinen varuskunta-
kortteli. 1840-luvulla Ison Mustasaaren ensimmäinen kauppiaskortteli 
jouduttiin purkamaan kirkon rakentamisen tieltä. Rakennustoiminta oli 
huipussaan 1850-luvulla, jolloin Pikku Mustasaareen rakennettiin sairaala 
ja Isoon Mustasaareen aiemmin mainittu Aleksanteri Nevskin Ortodoksi-
nen kirkko. Varuskuntakortteli ja sairaalarakennukset edustavat askeettista 
empirearkkitehtuuria ja korostavat linnoituksen luonnetta varuskuntakau-
punkina. Ympäristöä eheytettiin puistoilla ja puukujanteilla. Venäläiskauden 
ajanjakson piirteitä ovat puiset asuinrakennukset ulkorakennuksineen, 
erityisesti Ison Mustasaaren kauppiaskorttelit.8, 9
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Kuva 4. Kuva Iso Mustasaaren Ortodoksikirkosta, Aleksanteri Nevskin kirkon, 
alkuperäisistä piirustuksista, piirtäjä on tuntematon. Kuva: Kansallisarkisto C:0831, 
1907.

Kuva 5. Suomenlinnan kirkko (C34) nykyisessä asussaan. Kirkon arkkitehtuuria 
karsittiin vuonna 1918 evankelis-luterilaisen kirkon tyyliseksi. Kuva: Anna Kupila, 2019.

__________________________________________________

6 Olof af Hällström, Matkailijan Suomenlinna. Olof af Hällströmin perikunta,  
Helsinki 2004, s.44-46.

7 Seija Linnanmäki, ”Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli 1868”,   
Pro Gradu -tutkielma, Helsingin Yliopisto, Taidehistorian laitos, 1990, s.4.

8 Olof af Hällström, Sveaborg Viapori Suomenlinna The Island Fortress off Helsinki, 
Anders Nyborg A/S, 1986, s.18.

9 Museovirasto, Esitys Suomenlinnan suojelusta 19.5.2017, MV/17/05.01.01/2017 
[online] [viitattu 17.9.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://dev.hel.fi/
paatokset/media/att/a9/a90c2b5a34fd569621e03d0ba9c80a8a835908d9.pdf>.

10 V.-P. Suhonen, toim., Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle,   
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Saarijärvi, 2011, s.115-119.
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Kuva 6. Karttakuva 1800-luvun alkupuolelta. Kuva: Suomen linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle, sivu 118-119.
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Historia ennen itsenäistymistä vuosina 1855-1918

Viaporin linnoitus on perustamisestaan lähtien liittynyt sodankäyntiin tai 
sotaan varustautumiseen. Historia on osoittanut sen olleen aikanaan tar-
peellinen linnoitus Ruotsin ja Venäjän välisissä sodissa. Tosin ensimmäisessä 
varsinaisessa sodassa Viapori antautui lähes taistelutta venäläiskomentajal-
le Jan Pieter van Suchtelenille. Tähän löytyy historiankirjoista useita seli-
tyksiä. Osasyynä voitanee pitää linnoituksen jo huonoa kuntoa ja kehnoa 
varustustasoa, sotaväen terveystilannetta, toisaalta väitetään venäläisten 
harjoittaneen lahjontaa komentajaa kohtaan. Jälkimmäinen syy on, ellei 
toteen näytetty, niin jättänyt vahvan epäilyksen antautumisen ylle.  

Venäläisten saatua linnoituksen haltuunsa, , korjasivat he sen linnoituso-
sia ja vallituksia tarpeidensa ja resurssiensa mukaan. Paikallista palkattua 
työvoimaa käytettiin runsaasti, sillä se vaurastutti paikallista väestöä. 
Lisäksi 1800-luvun alkupuoliskolla käytettiin työvoimana yleisesti vankeja 
ja maaorjia. Maaorjuus poistettiin venäjällä vuonna 1861. Vankien käyttö 
työvoimana jatkui. 

Krimin sota paljasti Viaporin linnoituksen puutteet venäläisille. Tykistö 
oli vanhentunutta mutta Viaporin puolustuksessa heillä oli jo 1800-luvun 
alkupuolella kehitetty uusi puolustuksellinen merisodankäynnin ase, meri-
miinat. Venäläiset kehittivätkin miinoja aktiivisesti koko ajan ja miinoittivat 
itämeren-suomenlahden linnoitustensa edustat vahvasti. Tämä esti Krimin 
sodassa englantilais-ranskalaisen laivasto-osaston mahdollisen tunkeutumi-
sen Helsingin satamaan. Miinoja käytettiin myös Pietarin ja laivastosataman 
puolustukseen Kronstadtissa ja muissa Venäjän itämeren rannikon strate-
gisissa satamissa. Miinojen kehitystä ja käyttöä strategisena aseena ei voi 
väheksyä. 

Krimin sodan tuhoja korjattaessa rakennustyöt lisääntyivät. Virojoen Py-
terlahden louhoksilta tuotiin kuusi nosturia töiden avuksi. Urakoita huu-
tokaupattiin ja suunnittelussa tulivat mukaan pääinsinöörihallinnon malli-
piirustukset. Venäjä hankki Viaporiin parempia tykkejä, joiden tarkkuus ja 
kantama olivat paremmat. Yhdessä Viron linnoitusten kanssa venäjä pystyi 
sulkemaan Suomenlahden ja turvaamaan Pietarin. Tästä kehittyi myöhem-
min Pietari suuren merilinnoitus, joka käsitti linnoitteita Suomenlahden 
rannikon molemmin puolin. 

Krimin sodan jälkeen asevoimissa tapahtui paljon teknistä kehitystä, eri-
tyisesti tykistössä tarvittiin uudistuksia, kun huomattiin että ne ja muut 
varustukset Viaporissa olivat vanhentuneina ja määrältään liian vähäisinä. 
Samaan aikaan Venäjällä tapahtui myös sotilaallisen rakennushallinnon 
uudistus. Viaporin osalta se tarkoitti sitä, että insinöörikomennuskunnan 
tehtävät siirtyivät insinöörihallinnolle. Sille kuuluivat tästedes varustukset, 
rakennusten ja teiden rakentaminen, kunnossapito, lämmitys, valaistus, 
arkistointi ja sotilastekniset välineet kuten lennätin ja miinat. 

Turkin sodan aikaan (1877-78) ja jälkeen linnoitusta korjailtiin ja aseistusta 
ajanmukaistettiin samoin kuin aina kun jokin kriisi oli uhkaamassa Venäjää 
ja Pietaria. 

Venäjän laivastoa uudistettiin myös aika-ajoin, vuosisadan ensimmäisellä 
puoliskolla laivaston pääasialliset alukset olivat purjelaivoja ja kaleereja, 
jälkimmäisellä puoliskolla niiden havaittiin olevan vanhentunutta tekniikkaa 
ja alettiin käyttämään yhä enemmän moottoroituja aluksia. Muutamasta 
suuremmasta panssarilaivasta ja pienemmistä saaristo/rannikkolaivoista 
tuli Itämeren laivaston selkäranka. Laivojen tykit tulivat myös tehokkaam-
miksi, miinalaivat ja torpedoveneet tulivat osaksi rannikkopuolustusta. 

Viaporissa oli vuosina 1854 – 1878 aktiivisen rakentamisen aika.11 Näil-
le vuosille keskittyy myös venäläisen kauppiaskorttelin varsinainen alku. 
Erityisen intensiivistä rakentaminen oli 1860-62 aikana.12 1860-luvulla 
Viaporin komendantin määräyksellä osoitettiin Iso Mustasaaresta alue 
marketenttien kauppapuotien ja asumusten paikaksi. 

Kuva 9. Yksityisrakentamisen kortteli, karttaote: Kuva: Kansallisarkiston digitaaliarkisto.

Moni rakennus valmistuikin jo vuonna 1868. (Katso rakeisuuskaaviot c ja e 
sivulla 32) 

Insinöörihallinnon noudattama arkkitehtuuri oli sotilasrakentamisessa eu-
rooppalaistyylinen, venäläiskansalliset piirteet rakennuksissa oli tunnistet-
tavissa mutta ne eivät olleet pääosassa. Kertaustyylejä käytettiin 1860-lu-
vulta lähtien. Oli romaanisia, goottilaisia, italian keskiaikaisia, uusgotiikkaa, 
uusrenessanssi (yliupseerien kerho). 1910-luvulla tiilirakennuksista tuli 
klassisempia, kun puhtaaksimuurattuun tiilipintaan yhdistettiin rappauspin-
taisia koristeosia/aiheita. 

 Asukkaita 1800-luvun lopun Viaporissa oli noin 3500. Se olikin kaupunki 
kaupungin sisällä. Sillä oli oma postikonttori ja useampi koulu. Kauppapuo-
teja, teurastaja, apteekki, suutari ja räätäli, leipomo ja ruokaloita. 

 Marketentit eli siirtomaatavarakauppiaat saivat rakentaa vuodesta 1868 
lähtien venäläistyyliset kauppatalonsa insinöörihallinnon osoittamalle 
alueelle, joka tunnetaan nykyään venäläiskorttelina / kauppiaskorttelina. 
Nämä talot olisi purettava tai siirrettävä, mikäli sotilaalliset syyt niin vaati-
sivat.13

”Varuskuntaa palvelivat venäläiset kauppiaat ja käsityöläiset, jotka toivat 
tavaransa meritse Pietarista ja Tallinnasta. Vuosien saatossa Iso Mustasaa-
relle syntyi venäläinen kauppiaskortteli.” 14

Kauppiaat olivat venäläisille varuskunnille tärkeitä tavarantoimittajia, ja tä-
ten strategisia kumppaneita oman verkostonsa kautta. He pystyivät myös 
hankkimaan tietoa alueilta, joilla Venäjän armeijalla ei ollut vaikutusta ja si-
ten olemaan varteenotettava tiedonlähde eri sotastrategioita laadittaessa. 
Näin ajatellen kauppiaiden vakoojaverkosto käsitteenä ei ole kovin kaukaa 
haettu, vaikka he eivät varsinaisesti vakoojia olleetkaan. Kauppasuhtei-
densa vuoksi heille kertyi tietoa, jota voitiin käyttää tiedustelun muiden 
lähteiden tukena, myös sisäpolitiikkaan liittyvissä asioissa. 

Kuva 7. Viapori ennen elokuun 9. ja 10. päivän pommitusta Krimin sodassa, M.&N. 
Hanhart. Kuva: Museovirasto.

Kuva 8. Viaporin pommitus Krimin sodassa, Max Beeker. Kuva: Museovirasto.
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Kuva 10. Näkymä kauppiaskortteliin. Etualalla vasemmalla sininen C15 rakennus ja oikealla keltainen C10. 
Kuva: Anna Kupila 2019.

Viaporin kauppiaista mainittakoon Kiselev ja Sinebrykoff, jotka toimivat 
myös Helsingissä ollen merkittäviä tavarantoimittajia ja kauppiaita.15 

1900- luvulle tultaessa geopoliittinen tilanne maailmalla välillä kiristyi, 
ja välillä oli rauhaisampaa. Venäjän intressit erityisesti kaukoidässä olivat 
konfliktissa Englannin intressien kanssa. Venäjän sotiessa Japanin kanssa 
ja lähettäessä suuren osan laivastostaan sitä vastaan, tuli jälleen Viaporin 
linnoittamisessa aktiivisempi vaihe, koska pelättiin englantilaisten tekevän 
hyökkäyksiä Pietaria vastaan. Tämäkin kriisi lientyi siten, että Venäjä hävisi 
laivastotaistelun Japania vastaan ja Englannissa huomattiin, ettei Venäjä 
ollut enää uhka sen intresseille idässä. Seurauksena kuitenkin oli Venäjän 
laivaston uudistaminen ja samalla rannikkopuolustusten parantaminen. 
Viaporissa se tiesi taas rakentamisia ja kunnostustöitä.

Viaporin kapina 

Venäjällä oli yleistä tyytymättömyyttä keisarinvaltaa kohtaan ja lokakuus-
sa vuonna 1905 puhkesi yleislakko. Lakkoilua oli myös suomen puolella. 
Vuoden 1906 puolella vallankumoukselliset voimat valmistelivat kapinaa 
Itämeren sotilastukikohdissa, myös Viaporissa. 

Viaporissa kapina alkoi vallankumouksellisten kannalta liian aikaisin, jo hei-
näkuun 30 päivänä. Muissa tukikohdissa oli ollut tarkoitus alkaa rettelöinti 
vasta elokuun 10 päivänä 1906. Kapina alkoi, kun Santahaminan tykkimie-
het antoivat merkin tykillä kapinan alkamisesta. Kapinallisten hallussa oli-
vat Kustaanmiekka, Kuninkaansaari ja Vallisaari. Suomen punakaarti lähetti 
väkeä apuun mutta varuskunta ei antautunut. Hallituksen joukot saivat 
panssarilaivoja avukseen ja niiden tulitus kapinallisten asemiin ja Venäjän 
joukkojen sotaonni lopulta ratkaisi taistelun kulun. Kapinalliset antautuivat 
elokuun 2 päivänä 1906.16

” Viaporin kapinan tapahtumat elävät edelleen tarinoissa. Kerrotaan, että 
vallankumoukselliset olisivat hirttäneet Vallisaaressa korkean upseerin, 
joka syysöinä vieläkin vaeltelee jyrkällä Aleksanterin patterilla. Tarina oli 
niin pelottava, etteivät eräät Suomen armeijan vartiomiehet 1930-luvun 
lopulla uskaltaneet lähteä vartiokierrokselleen.” 17
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Vallankumous - Itsenäistyminen

Venäjän vallankumous vuonna 1917 aiheutti Viaporissa sen, että työt 
loppuivat. Vaikkei linnoitus osallistunut ensimmäisen maailmansodan taiste-
luihin, Venäjän levottomuudet heijastuivat sinne. Suomi itsenäistyi vuoden 
1917 joulukuussa ja keväällä vuonna 1918 Viapori siirtyi Suomen hallin-
taan.

Suomen hallinnon ajan ensimmäinen komentaja oli Karl Gyllenbögel, 
joka oli virassaan vain joitakin päiviä tai viikkoja. Sittemmin Gyllenbögel 
oli suurlähettiläänä Puolassa vuosina 1919-1921 ja Suomen Neuvostolii-
ton-suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 1921-1922.18

Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen olivat Venäjän hallitsijat ajoittain 
hyvinkin kiinnostuneita Viaporin linnoituksen kunnosta ja puolustusky-
vystä. Tätä kiinnostusta koittivat aktiivisesti puolustuskyvystä huolissaan 
olleet komendantit ja kenraalikuvernöörit pitää yllä raporteillaan sota-
ministeriöön. Kaikki komendantit eivät olleet yhtä aktiivisia linnoituksen 
kunnostamistöiden suhteen kuin olisi pitänyt, mutta sitä huolimatta lin-
noituksen kunnostus- ja parantamistyöt etenivät, ja määrärahoja saatiin 
lisää varustusten ja aseistuksen kunnossapitoon ja uusimiseen. Erityisesti 
konfliktien aikana ja niiden jälkeen kirstujen kannet aukesivat herkemmin, 
kun ensin Englannin, Ranskan ja Ruotsin muodostama uhka oli ajankoh-
tainen ja myöhemmin vuosisadan lopulla kun alati voimistuva Preussi oli 
uhkana keisarikunnalle.

____________________________________________________________

11 Alpo Juntunen, SVEABORG : Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio 1808-1918, 
Docendo, Jyväskylä 2017, s.79.

12 Alpo Juntunen, SVEABORG : Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio 1808-1918, 
Docendo, Jyväskylä 2017, s.78.

13 Seija Linnanmäki, ”Venäläisen kauden historia 1808-1918”, teoksessa Suomen-
linnan rakennusten historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväs-
kylä 1997, s.7.

14 Alpo Juntunen, SVEABORG : Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio 1808-1918, 
Docendo, Jyväskylä 2017, s.46.

15 Alpo Juntunen, SVEABORG : Helsingin suoja ja Pietarin etuvartio 1808-1918, 
Docendo, Jyväskylä 2017, s.47.

LÄHTEET

16  ”Venäläinen kausi, Viaporin kapina” [online], [viitattu 26.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/venalainenkausi/via-
porin-kapina/>

17 Maija-Liisa Tuomi: Venäläinen viapori [online], [viitattu 26.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:http://suomenlinna.fi/krepostsveaborg/viaporin-kapina.
html>

18 Joanna Hofman: 90 vuotta Puolan ja Suomen diplomaattisia suhteita [on-
line], [viitattu 9.12.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://hspy-fi-bin.
directo.fi/@Bin/271f8cf61f6a7a62ccd3819b299013f6/1575876980/application/
pdf/120001/Gyllenb%c3%b6gel%20Suomi-Puola%202009-2010.pdf> 

Kuva 11. Näkymä niin kutsutun sinisen reitin varrelta. Oikealla kauppiaskorttelin rakennus C18. 
Kuva:  Anna Kupila 2019.
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Kuva 12. Kuva Näkymä Kauppiaskortteliin, etualalla rakennus C14 silloisessa muodossaan. Kuva: Helsingin vankilan arkisto, todennäköisesti 1910-luvulta. 
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Itsenäistymisen jälkeiset vuodet 1918-1939 

Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 Viapori jäi joksikin aikaa venäläiselle 
sotaväelle, sillä luovutustilanteen nähtiin olevan epäselvä linnoituksen ja 
siellä sijainneen sotavankileirin ollessa osin myös saksalaisten hallussa. 
Lisäksi Suomen sisäinen ilmapiiri oli alkanut eriytyä. Virallisesti Suomenlin-
nan hallinto siirtyikin Suomelle vasta Suomen sisällissodan aikana huhti-
kuun 14. päivä vuonna 1918.19, 20

Sisällissodan aikana suurimmat merkitykset Suomenlinnalle asettivat 
Suomenlinnan varuskunta sekä vankileiri. Sodan loppuvaiheessa valkoiset 
perustivat Viaporiin sotavankileirin punaisille vangeille, joita oli enimmillään 
linnoituksessa 8000. Vankien pääasiallisesta vartioinnista vastasi Helsingin 
Vankivartio-osasto kesäkuusta 1918 joulukuuhun 1920.19, 20

Toukokuussa vuonna 1918 linnoituksen nimi muutettiin Sveaborg-Viapori 
-nimityksestä itsenäisen Suomen mukaisesti Suomenlinnaksi ja linnoitus 
liitettiin virallisesti osaksi Suomen valtiota. Linnoitukseen alettiin sijoittaa 
puolustusvoimien eri yksiköitä ja Suomenlinnasta tuli suomalainen varus-
kunta. Nimenmuutoksen lisäksi mennyt aikakausi haluttiin pyyhkiä pois 
monin muinkin tavoin - linnoituksen nimi suomennettiin, Kustaanmiekalle 
nostettiin Suomen lippu ja Iso Mustasaarella sijainneen ortodoksikirkon 
kupolit purettiin pois luterilaisen kirkon tieltä.19, 20, 21, 30

Suomen itsenäistyttyä alettiin tehdä suunnitelmia saarten kunnostamiseksi 
ja kehittämiseksi. Suomenlinnalla ei ollut enää puolustuksellista merkitys-
tä, mutta se oli yhä Puolustusvoimien aktiivisessa käytössä sijaintinsa ja 
majoituskapasiteettinsa vuoksi. Suomenlinnalle pyrittiin luomaan käyttö-
suunnitelma, mutta tavoitteet olivat ristiriitaisia jakaantuen armeijan, teolli-
suuden ja monumentaalisten arvojen kesken.19, 20, 21, 30, 32

Valtioneuvosto asetti vuonna 1918 komitean selvittämään Suomenlinnan 
tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Komitean toimesta Helsingin asema-
kaava-arkkitehti Birger Brunila suunnitteli ehdotuksen ”Suomenlinnan ase-
makaavallisesta järjestyksestä” osana uutta käyttösuunnitelmaa. Ehdotus 
sisälsi täydenysrakentamista erityisesti Länsi-Mustasaarelle sekä teollisuus-
rakennuksia telakan alueelle. Suunnitelma sisälsi lisäksi muutosehdotuksia 
kirkon ja Susisaaren ympäristöihin. Brunilan suunnitelman lähtökohtana oli 
Suomenlinnan moninaisempi käyttö sotilas-, teollisuus-, asuin- ja virkistys-
alueena.32

Yleisesti myönnettiin, että alueen matkailupalveluja ja siviilien asumista tu-
lisi kehittää, mutta päävastuuta työstä ei saatu jaettua. Puolustusvoimilla oli 
hyvin vähän kiinnostusta alueen ja sen matkailupalveluiden kehittämiseen, 
ja yhteistyö Muinaistieteellisen toimikunnan kanssa ei tahtonut ottaa su-
juakseen. Kehitysideat palvelujen kehittämiselle jäivät täten vielä kytemään, 
eikä ehdotettua käyttösuunnitelmaa saatu toteutettua.19, 20, 21, 30, 32

Kuva 13. Birger Brunilan ehdotus Suomenlinnan asemakaavallisesta järjestelystä 1919. 
Kuva:  Enqvist, Ove ja Härö Mikko. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 
1998, s.27.
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Suomenlinnaan itsenäisyyden jälkeen toteutuneita merkittäviä uudistuksia 
olivat muun muassa poliisikoulun toiminnan aloittaminen vuonna 1919 
sekä Suomenlinnan kansakoulun perustaminen vuonna 1921. Merkittäviä 
työllistäjiä alueella olivat ilmailuvoimien lentokonetehdas vuosina 1921-
1936 sekä erityisesti valtion laivatelakka, jonka kehittämiseksi laadittiin 
useita telakkasuunnitelmia. Suomenlinnaan perustettiin 1920-luvulla Me-
risotakoulu, jonka toiminta Pikku Mustasaarella jatkuu yhä nykypäivänäkin. 
Lisäksi Suomenlinnassa toimi sairaala, sotamuseo, sotilaskoti sekä upsee-
ri- ja aliupseerikerhot. Kaupankäynti Suomenlinnassa keskittyi Iso Mus-
tasaaren venäläisaikaiseen kauppiaskortteliin, jonka myymälät ja liikkeet 
jatkoivat luontevasti rakennusten aiempia perinteitä niiden pysyessä vielä 
pitkään alkuperäisten venäläisomistajien perheiden hallussa.20, 29, 30

Suomenlinnan asukasmäärän ja matkailun kasvaessa erilaisten palvelujen 
tarve kasvoi kasvamistaan. Sodan jälkeen uudistustoimia alueella tehtiin 
kuitenkin hillitysti. Suomenlinnan asukastoimikunta perustettiin vuonna 
1925 ajamaan erityisesti suomenlinnalaisten etuja ja toiveita Helsingin 
kaupungille. Suomenlinnalaisten tyytymättömyys oli alkanut kasvaa saarten 
kunnallisiin palveluihin, kunnallistekniikkaan, liikenneongelmiin, ulkoaluei-
den puutteisiin sekä erityisesti kohtuuttomaksi nähtyyn kunnallisverotuk-
seen. Osa saarelaisista aloittikin verolakkoja Helsingin kaupungille saadak-
seen huomiota Suomenlinnan kehittämiseksi asuinpaikkana.20, 28

Sotavuodet 1939-1944

Sodan lähestyessä läntinen Pirunkirkko kunnostettiin väliaikaiseksi kasar-
miksi reserviläisiä varten. Lopulta syyskuussa vuonna 1938 Suomenlinnan 
linnoitus asetettiin virallisesti puolustustilaan, jonka myötä ulkopuolisten 
tuloa saarille ruvettiin rajoittamaan.  Talvisodan sytyttyä vuonna 1939 
linnoituksen osuus sotatoimissa nousi jälleen aiheelliseksi. Suomenlinnaan 
oli sijoitettuna muun muassa merkittävät ilmantorjunta- ja tykistöjoukot. 
Lisäksi linnoitus toimi merkittävänä suomalaisen sukellusvenelaivaston 
tukikohtana.20, 21, 25, 30

Talvisodan alkaessa suomenlinnalaisille, joilla ei ollut välttämätöntä tarvet-
ta sodan aikana oleskella alueella, annettiin määräys muuttaa pois. Talviso-
dan syttyessä suuri osa siviileistä evakuoitiinkin Suomenlinnasta Järven-
päähän. Vuonna 1940 alkaneen välirauhan aikana harva kuitenkaan halusi 
palata epävarmassa tilanteessa takaisin Suomenlinnaan, vaan jäi asumaan 
rannikkoalueille. Lisäksi rauhanajan muuttotappiota lisäsi päätös Suomen-
linnan ilmatorjuntajoukkojen keskittämisestä Santahaminaan.21, 25

Välirauhan aikana Suomenlinnassa sijainneen sairaalan toiminta jatkui niin 
kuin ennen sotaa, ja talvisodan päätyttyä vuodepaikkoja päädyttiin nos-
tamaan sotilassairaaloiden täyttymisen myötä. Lisäksi sekä upseeri -että 
aliupseerikerho toimivat sotien ajan lähes keskeytyksettä.25

Vuosina 1941-1944 Suomen jatkosodassa Suomenlinnan asema painottui 
ennen kaikkea sukellusveneiden päätukikohtana. Sukellusveneiden lisäksi 
linnoitusalueella sijaitsi merivalvonta-asemia. Merisotakoulun toiminta vai-
keutui ja osin keskeytyi, kun sekä koulun oppilaita että opettajia jouduttiin 
komentamaan johtotehtäviin rintamalle. Merisotakoulun tiloihin ja välinei-
siin tehtiin mittavia parannuksia erityisesti Suomenlinnan tykistöjoukkoja 
silmällä pitäen.21, 25

Sodan alkaessa useita museoita, kouluja ja muita julkisia palveluja suljettiin 
ja näiden rakennusten ylläpito jäi vähemmälle. Vaikeina sotavuosinakin Suo-
menlinnassa tehtiin kuitenkin museoviranomaisten valvonnassa vähäisiä 
korjauksia ja huoltotöitä, sillä linnoituksen kunnostamiseen saatiin jonkin 
verran lisää rahoitusta.  Näistä yksi merkittävimpiä oli Suomenlinnan sota-
museon perustaminen vuonna 1941.25, 33

Jatkosodan jälkeen puolustusvoimien tarpeet eivät enää kohdanneet Suo-
menlinnan tarjoamien tilojen kanssa, sillä linnoitus ja kasarmit olivat sotien 
jäljiltä erittäin huonossa kunnossa. Puolustusvoimien osastoja alettiin siir-
tää pois saarilta kun vastaavia uudempia tiloja löytyi mantereen puolelta. 
Lopulta enää Iso Mustasaari ja Pikku Mustasaari jäivät puolustusvoimien 
alaisiksi. Susisaari ja Kustaanmiekka siirtyivät pääosin Muinaistieteellisen 
toimikunnan hallintaan vuonna 1958.21, 30, 33
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1950-luvulla Suomenlinnan intendentti Olof af Hällström asetti tavoitteek-
si yleissuunnitelman saamisen saarille. Pyrkimyksenä oli sodissa kärsinei-
den alueiden luonnon, linnoituksen ja yhdyskunnan huomioon ottaminen 
saarten eheyttämisessä, sillä esimerkiksi kaupunkimainen puutaloasutus oli 
pääosin hävinnyt, ja sotilaskäyttö oli puolustusvoimille enää vain parem-
man puutteessa hoidettua. Lisäksi telakan toiminnan nähtiin olevan sijain-
tinsa vuoksi epäedullisella. Asumisen puolesta ajateltiin, että asuntojen 
kehittäminen vaatisi työsuhdeasuntojen vähentämistä ja kunnallistekniikan 
rakentamista. Kaupunginvaltuuston toimesta vuonna 1952 korjauksia ja 
uudistuksia saatiinkin lopulta muun muassa kunnallistekniikkaan kuten vie-
märiverkostoon ja sähkön jakeluun. Lisäksi osasta Suomenlinnaa pyrittiin 
järjestää Helsingin kaupungin retkeilyalueita.27

Nähtiin, että pelkkä alueen rakennuskannan entistäminen ja virkistys-
käytön kehittäminen ei riittäisi alueen suuren koon vuoksi, vaan saarten 
elävöittäminen ja yhdyskunnan uudistaminen vaativat asemakaavan sekä 
jonkin verran uudisrakentamista. Helsingin kaupunki valmistelikin jo vuon-
na 1955 suunnitelman Suomenlinnan asemakaavasta, rakennusjärjestykses-
tä sekä teiden ja museoalueiden hoitamisesta. Nämä tavoitteet päätyivät 
käytäntöön kuitenkin vasta myöhemmin 1960-70 -luvuilla Suomenlinnan 
käyttösuunnitelmana.27

KUVA TÄHÄN

Sotien jälkeiset vuodet 1945-1963

Sotien jälkeen Suomenlinnassa oli yhä vallalla perinteikäs varuskuntaelämä 
- sotilaita ja sotilaselämää oli kaikkialla, vaikkakin siviilitoiminta alueella oli 
kasvussa. Luokkajako, joka oli vallalla upseerien, aliupseerien, Valmetin väen 
sekä muun siviiliväestön välillä, oli vielä sotien jälkeen voimakas. Esimer-
kiksi asuntojen jaossa ja korjauksessa edelle menivät aina ensin upseerit 
ja heidän perheensä, sitten aliupseerit, Valmetin telakan työväki ja vasta 
viimeisenä muu siviiliväki. Luokkajako nähtiin kuitenkin pääasiassa positiivi-
sessa valossa ja sujuvana tapana hoitaa asioita, sillä olihan puolustusvoimil-
lakin vallalla oma hierarkiansa.23

Sotien jälkeisistä vuosikymmenistä tuli saarilinnoituksen historiassa uusi 
murrosvaihe, kun saaret alkoivat menettää merkitystään varuskuntana ja 
puolustusvoimat alkoi pyrkiä mahdollisuuksiensa rajoissa pois alueelta. Va-
ruskunnan valta-aseman heiketessä tarve ja halu kehittää matkailukäyttöä 
ja siviilitoimintoja kasvoivat. Sotien jälkeistä kehitystä erityisesti matkailun 
kannalta vauhdittivat lähestyvät Helsingin Olympialaiset sekä Suomenlin-
nan linnoituksen 200-vuotisjuhlavuosi. Vuonna 1948 Suomenlinnan saari-
alueet avattiinkin viimein kaikelle yleisölle. Erillistä kirjallista maihinnou-
sulupaa alueelle ei enää vaadittu matkailijavirran sujuvoittamiseksi, vaan 
käyttöön otettiin joustavammaksi ratkaisuksi koettu pääsymaksu Suomen 
Matkailijayhdistyksen toimesta.20, 22, 30

Saarten siviilitoimintojen kehitys näkyi suurimmillaan Valmetin telakan 
toiminnassa. Valtion laivatelakka oli laatinut jo vuonna 1943 suunnitelman 
Suomenlinnan telakan laajentamisesta ja kehittämisestä. Ehdotuksessa esi-
tettiin muun muassa laajaa uudisrakentamista telakka-altaan ja Varvilahden 
väliin. Erityisesti sotakorvaukset vaativat maan teollisuuslaitosten nopeaa 
ja perusteellista uudistamista, mikä näkyi täten myös Suomenlinnassa.24, 26

Valtion metallitehtaiden yhtymä perustettiin vuonna 1946 yhdistäen 
puolustusministeriön tehtaat sekä Suomenlinnan ja Pansion Valtion laiva-
telakat. Yhtymä muutettiin vuonna 1951 Valmet Oy:ksi, jonka osakkaita 
olivat valtio, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki. Uuden yhtiön lähtökoh-
dat olivat vaikeat, kun asetehtaiden oli sotien jälkeen vaihdettava jyrkästi 
tuotantoansa. Uusi siviilituotanto meni aluksi pääosin Neuvostoliittoon, 
sillä Valmet oli yksi suurimmista sotakorvausten valmistajista. Laivat olivat-
kin konepajatuotteiden ohella keskeinen osa tuotantoa ja telakat pysyivät 
sotakorvausten jälkeenkin yhtiön merkittävänä alana.24, 26

Sotien jälkeen rakennusten huoltaminen oli jäänyt vähäisemmäksi, johon 
Muinaistieteellinen toimikunta tarttui heti sodan päätyttyä 1945. Korjaus- 
ja huoltopaine asettui erityisesti laivatelakalle ja Suomenlinnan sähkölai-
tokselle mutta myös museoalueelle. Valtionavustuksella korjattiin tuhoja 
niin Kustaanmiekalla, Kuninkaanportilla kuin bastioneilla. Valtion metalli-
tehtaat korjautti Länsi-Mustasaaren rakennuksia työläisten asunnoiksi ja 
kaupungin varoilla kunnostettiin Piperin puisto. Ehrensvärd-seura vastasi 
Ehrensvärdin puutarhan kunnostustöistä.27, 31

Kuva 14. Näkymä kasarmin (rakennus C1) läpikulusta kauppiaskortteliin. 
Kuva: Aino Heininen 2019, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto 9007-7624.

1960-luvun puolivälissä Puolustusvoimat ilmoitti luopuvansa linnoitukses-
ta, sillä Suomenlinnan nähtiin olevan hankala sotilasalueena sen arvokkai-
den muinaismuistoarvojen ja kasvavan turismin vuoksi.30, 31

__________________________________________________

19 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. 
Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.17 -20 

20 Suomenlinnan hoitokunta, Suomenlinnan historia – suomalainen aika [online], 
[viitattu 27.10.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.
suomenlinna.fi/linnoitus/suomalainenaika/>.

21 Suomenlinnan hoitokunta, Suomenlinna matkailukohteena [online], [viitattu 
27.10.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinna.fi/
linnoitus/suomenlinna-matkailukohteena/>.

22 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. 
Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.239 

23 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. 
Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.222-223

24 Suomenlinnan hoitokunta, Nähtävyydet - Telakka [online], [viitattu 27.10.2019]. 
Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/
nahtavyydet/telakka/>.
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Kuva 15. Näkymä sinisen reitin varrelta kohti kauppiaskorttelia. 
Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.
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SUOMENLINNAN KEHITTYMINEN 
MATKAILUKOHTEENA

Kehityksen alkuvuodet

Viaporin linnoituksen rakentuessa Helsingin edustalle vuonna 1748, mat-
kailijoiden kiinnostus Helsinkiin oli vielä hyvin vähäistä. Tuon ajan matka-
kirjoissa koko Suomi esiteltiin lähinnä vain yhtenä läpikulku -kohteena 
Lappiin tai Venäjälle. Viaporin linnoituksen maine kiiri kuitenkin pian Ruot-
sin rajojen ulkopuolelle, kun matkakirjojen kuvat muureista levisivät ym-
päri Eurooppaa. Maalauksissa ja piirroksissa esiteltiin linnoituksen voimaa 
ja uudenlaista modernia tekniikkaa. Linnoitus saikin erityisen kutsumani-
men ”Pohjolan Gibraltar”, sen ollessa aikansa ainoa merkittävä nähtävyys 
matkalla Euroopasta Pietariin. Joissakin ajan kuvailuissa Viaporia kuvaillaan 
uhkaavaksi ja synkäksi paikaksi, jossa luonnon vihreys on hävitetty, ja jossa 
”kalliot ja muurit hukkuvat pimeyteen”.34

1800-luvulla kiinnostus matkailuun kasvoi keskiluokan vaurastuessa ja 
uusien keksintöjen, kuten höyrylaivan ja rautatien, nopeuttaessa matkusta-
mista. Höyrylaivaliikenne toikin kävijöitä erityisesti rannikkojen isommista 
kaupungeista kuten Turusta ja Tallinnasta.  Venäläisenä aikakautena Viapori 
toimi varuskuntana ja Venäjän laivaston sotasatamana, mikä houkutteli 
alueelle erityisesti venäläisiä matkailijoita.34

Suomenlinnan turismista 1920-30 -luvuilla ei ole juurikaan tietoja. Mat-
kailun on nähty olevan vähäistä, mutta kuitenkin säännöllistä. Vaikka 
Suomenlinna listattiin yhdeksi Muinaistieteellisen toimikunnan (nykyinen 
Museovirasto) suurista korjaushankkeista, niiden toiminta ei kohdistunut 
koko saariryhmään johtuen Puolustusvoimien omasta hoito-osuudesta. 
Noihin aikoihin vain Susisaari ja Kustaanmiekka arvotettiin virallisesti 
museoalueeksi. Opetusministeriön heinäkuussa 1918 asettama Suomenlin-
nan hoitokomitea oli asettanut ehdotuksen Susisaaren ja Kustaanmiekan 
muuttamisesta museoalueiksi vuonna 1919.  Samoihin aikoihin Sotasaalis-
konttori ehdotti näiden kahden saaren hallinnon luovuttamista Muinaistie-
teelliselle toimikunnalle, mutta päätösvastuu jäi vielä keskustelujen jälkeen 
sotilasviranomaisille.34, 35 

Muinaistieteellisen toimikunnan työtä hidastivat Puolustusvoimien kanssa 
koettujen kiistojen lisäksi epävarmuudet linnoituksen toiminnan tavoit-
teista sekä epäilykset voimavarojen riittävyydestä haastavissa olosuhteissa. 
Museoviranomaisilla ei ollut vielä juurikaan kokemusta Suomenlinnan 
kaltaisista uudemmista, 1700-luvulta periytyneistä kohteista.35 1920-luvulla 
Muinaistieteellinen toimikunta alkoi kuitenkin kehittää matkailua pienin 
muutoksin. Konkreettiseksi tulokseksi jäi ainakin huvimajakahvilan valmis-
tuminen Piperin puistoon vuonna 1928.43

Suomenlinnan kulttuurin tukemiseksi perustettiin vuonna 1921 Ehrens-
värd-seura, jonka tehtäväksi asettui ennen kaikkea Suomenlinnan tunne-
tuksi tekeminen. Seuran merkittävimpiä toimenkuvia ensimmäisinä vuo-
sikymmeninä olivat Ehrensvärd-museon avaaminen Komendantintaloon 
sekä kahvila Piperin toiminnan ylläpitäminen.34, 43

Yhdeksi suureksi kompastuskiveksi matkailun kehittymiselle 
1920-1930-luvuilla koitui kuitenkin Puolustusvoimien vaatima passipakko 
Suomenlinnassa vieraileville. Passipakolla säädeltiin tarkoin Puolustusvoi-
mien alueille matkustavia henkilöitä. Varsinaisesti matkailun kehittämistä 
päästiin aloittamaan 1930-luvulla, kun intendentti sai luvan kirjoittaa 
erillisiä Suomenlinnan käyntilupia. Kerrotaan, että saarille olisi 1930-luvulla 
kirjoitettu vuosittain jopa 60 000 matkustuslupaa.35 Tuolloin vierailijoiden 
kannalta suuri ongelma oli laivaliikenteen jähmeys, sillä liikenne oli edel-
leen Puolustusvoimien vastuulla ja se oli suunnattu pääasiassa armeijan 
kuljetusten tarpeisiin. Linnoituksen liikennettä ja matkailureittejä pyrittiin 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan kohentamaan tulevaisuuden kasvavia 
matkailijamääriä ajatellen.34, 35

Sotien jälkeen

Matkailun kannalta sotavuodet olivat lamauttaneet Suomenlinnan alueen 
täysin, mutta sodan jälkeen matkailupalveluja alettiin kehittää nopeaan tah-
tiin erityisesti linnoituksen 200-vuotisjuhlaa ja vuoden 1952 olympialaisia 
silmällä pitäen.1 Matkailupalveluiden kehityksen suurimpana kompastus-
kivenä pidetty vaatimus maihinnousuluvista lakkautettiin viimein vuonna 
1948. Samaan aikaan vastuun Suomenlinnan opastuspalveluista sekä turis-
tikuljetuksista otti hoitaakseen Suomen Matkailijayhdistys. Tämän myötä 
alueen merkitys kansallisena matkailukohteena sekä erityisesti helsinkiläis-
ten virkistysalueena alkoi vahvistua.34, 45

Vuonna 1946 Suomenlinnan tunnetuksi tekemisestä vastuussa oleva 
Ehrensvärd-seura teki aloitteen linnoituksen palvelujen ja vesiliikenteen 
kehittämisestä. Toteutuneet kehityskohteet koskivat erityisesti pääsymak-
sujen lisäystä lauttaliikenteelle sekä Kustaanmiekalle vievälle museoalueel-
le. Lisäksi erityisesti olympiavieraita silmällä pitäen perustettiin palveluita, 
kuten ravintola Walhalla 1950. Kunnostustoimien ja palveluiden lisäysten 
johdosta Suomenlinnan linnoitus alettiinkin nähdä ensisijaisesti matkailu-
kohteena. 1950-luvun matkailun mielikuviin liitettiin erityisesti suomalai-
sen kauden kuva-aiheita sekä Suomen ajan historiaa ja nähtävyyksiä.34, 44, 45

Uudistustoimista huolimatta Suomen Matkailijayhdistys ei vielä tuolloin 
saanut kasvatettua merkittävästi matkailijoiden määrää, joten kehittä-
misapuun yhdistettiin voimat Matkailijayhdistyksen, Ehrensvärd-seuran 
sekä Puolustusvoimien kesken. Tämän seurauksena vastuu saarten mat-
kailuopastuksesta luovutettiin Ehrensvärd-seuralle vuonna 1963. Samaan 
aikaan luovuttiin Suomenlinnaan vaadituista pääsymaksuista ja Suomen 
Matkailijayhdistys jäi pois saaren toimijoista. Saaret julistettiin virallisesti 
kaikille avoimeksi ulkoilu- ja matkailualueeksi, minkä myötä kävijämäärät 
lähtivät reippaaseen kasvuun.34

Suomenlinnan siirryttyä siviilihallintoon vuonna 1973 linnoituksen hal-
linnointiin ja kehittämiseen perustettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
alainen Suomenlinnan hoitokunta. Hoitokunnan perustamisen lisäksi Suo-
menlinnalle laadittiin virallinen käyttösuunnitelma, jonka pyrkimyksenä oli 
kehittää aluetta asumispalveluiden, kulttuuriperinnön ja monumentaalisten 
arvojen säilyttämisen lisäksi myös matkailun näkökulmasta.34

1990-luvulle tultaessa Suomenlinnan merkitys matkailukohteena levittäytyi 
enimmissä määrin myös kansainväliselle tasolle. Suomenlinna nimettiin 
Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1991 ja vuonna 1998 250. 
juhlavuoden kunniaksi avattiin ympärivuotisesti toimiva Suomenlinnakes-
kus.34, 37

Nykyään

Suomenlinnan kävijämäärät ovat kasvaneet erityisesti maailmanperintös-
tatuksen myötä vuosi vuodelta, yltäen vuosittain jo yli miljoonaan kävijään. 
Suomenlinnan merilinnoitus on nykyään yksi Suomen merkittävimmistä 
matkailun käyntikohteista ja vierailijoita riittää niin kotimaasta kuin ulko-
mailta. Ulkomaisten turistien osuus kävijöistä on jo noin kuusikymmentä 
prosenttia. Suurin osa kävijöistä vierailee saarella kesäisin, mutta talvi-
matkailunkin nähdään olevan kasvussa. Lisäksi kohde on vakiinnuttanut 
asemansa helsinkiläisten lähivirkistysalueena.Suomenlinnan liikennöinti 
tapahtuu Helsingin paikallisliikenteen kertalipulla, eikä erilisiä kulkulupia 
tai pääsymaksuja enää kysytä. Tulevaisuudessa Suomenlinnaan kohdistuvan 
matkailun ennustetaan yhä kasvavan, mikä aiheuttaa paineita myös Suo-
menlinnan hoidon toteuttamiseen. Tästä syystä Suomenlinnan matkailun ja 
kulttuuriperinnön vaalinnan kehittämiseksi ja tueksi Suomenlinnan hoito-
kunta on laatinut erityisen kestävän matkailun strategian.34, 37

Kestävän matkailun strategia

Suomenlinnan matkailun kehittämiseksi Suomenlinnan hoitokunnassa 
on päätetty matkailun tulevaisuuden arvoista. Saarten matkailun arvot 
ovat ennen kaikkea kestävän matkailun toteuttamisessa sekä kulttuuri- ja 
talvimatkailun kehittämisessä. Kestävällä matkailulla tarkoitetaan matkailua, 
jossa otetaan täysimääräisesti huomioon kohteen nykyiset ja tulevat talou-
delliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka käsittele-
vät vierailijoiden, ympäristön, teollisuuden ja asukkaiden tarpeita.37, 39, 40, 41

Suojelutyötä ohjaa kestävän matkailun strategia, jonka Suomenlinnan 
hoitokunta on laatinut yhdessä eri sidosryhmiensä kanssa noudattaen 
Unesco:n maailmanperintökohteiden ja Suomen Metsähallituksen luonto-
palveluiden yhteisiä kestävän matkailun periaatteita. Suomenlinnan hoito-
kunnan vuonna 2015 julkaisemassa kestävän matkailun strategiassa huo-
mioidaan kohteen erityinen suojelu ja matkailun kehittäminen. Strategian 
tavoitteena on tehdä Suomenlinnasta kestävän matkailun mallikohde, jossa 
pyritään minimoimaan matkailun negatiiviset vaikutukset ja maksimoimaan 
sen tuomat positiiviset vaikutukset. Strategia antaa työkaluja ja yhteiset 
suuntaviivat, joiden avulla pidetään huolta kohteen kulttuurisista, sosiaali-
sista, ekologisista sekä taloudellisista osa-alueista.38, 39, 42 
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Suomenlinnan kestävän matkailun strategiassa esitellään alue kokonaisuu-
dessaan ja osana Unesco-verkostoa, sekä esitetään matkailun trendejä ja 
sitä, miten Suomenlinna asettuu niihin matkailukohteena. Strategiassa ava-
taan ja analysoidaan Suomenlinnan nykyistä ja tulevaa kävijäkuntaa, saarten 
toimijoita ja heidän rooliaan Suomenlinnan kehittämisessä, matkailutoimin-
nan koordinointia sekä paikallistaloudellisia vaikutuksia.36

Kestävän matkailun painopistealueita avataan swot-analyysin avulla saarten 
vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä mahdollisuuksiin ja uhkiin. Vahvuutena 
nähdään Unescon maailmanperintökohde Helsingin kaupungin ytimessä. 
Saarten heikkoutena ovat mielikuvat kaukaisesta kesäkohteesta mante-
reen kohteisiin verrattuna. Mahdollisuutena nähdään yhteistyö ”heikkouk-
sia halliten ja mahdollisuuksia hyödyntäen”.36 Uhkana nähdään resurssien 
väheneminen ja vetovoiman heikentyminen. Matkailun strategiassa luetel-
laan alueella asetetut visiot ja arvot sekä matkailun kehittämisen painopis-
tealueet, kuten verkostointi, maailmanperintöarvoista viestiminen, ym-
pärivuotisuuden kehittäminen, laadun varmistaminen sekä vaikutusten ja 
hyötyjen hallinta. Lopuksi strategiass esitellään Suomenlinnan toimijoiden 
roolit, toteutuneet kehitysideat sekä tulevaisuuden toivekuvat.36

Kestävän matkailun strategiaan kuuluu lisänä erillinen toimenpide ohjelma, 
jossa on määritelty strategian konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen. 
Toimenpide ohjelma kattaa ajanjakson vuodesta 2015 vuoteen 2020 toi-
mien matkailukohteen toiminnan ohjenuorana. Strategian tavoin toimen-
pideohjelma koskee Suomenlinnan eri toimijoita Suomenlinnan hoitokun-
nasta matkailupalveluiden tuottajiin sekä Helsingin kaupungin virastoihin. 
Toimenpideohjelmassa esitellään matkailun strategiassa valittujen paino-
pistealueiden tavoitteita tarkemmin erillisillä toimenpiteillä. Toimenpideoh-
jelmalla täten ohjeistetaan kaikki osalliset siitä, kuinka yhteiset päämäärät 
saavutetaan. Ohjelmaa arvioidaan ja täydennetään tarvittaessa vuosittain.36
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40 Business Finland, Kestävän matkailun periaatteet [online], [viitattu 27.10.2019]. 
Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-
periaatteet/>.

41 Erasmus+ Green Ideas for Tourism for Europe, Sustainable Tourism [online], 
[viitattu 27.10.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:http://www.
greentourism.eu/fi/Post/Name/SustainableTourism>.

42 Suomenlinnan hoitokunta, Kestävän matkailun toimenpideohjelma [online], 
[viitattu 28.10.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://s3-eu-west-1.
amazonaws.com/frantic/suomenlinna/2016/04/Toimenpideohjelma_final.pdf>.

43 Ehrensvärd-seura, Ehrensvärd-seuran tausta ja toiminta [online], [viitattu 
18.11.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinnatours.
com/ehrensvard-seura>.

44 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. 
Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.257

45 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. 
Suomenlinnaseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.253-255
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EHRENSVÄRD-SEURA

Ehrensvärd-seura perustettiin vuonna 1921. Seuran tehtäväksi asetettiin 
Suomenlinnan ja sen historian tunnetuksi tekeminen ja arvokkaan 
kulttuuriperinnön vaaliminen.46 Ehrensvärd-seuran ensimmäisiä 
konkreettisia toimenpiteitä saaren imagon vahvistamiseksi olivat 
Ehrensvärd-museon avaaminen Komendantintaloon vuonna 1939 sekä 
huvimajakahvilan ylläpitäminen Piperin puistossa.47, 48

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa seura oli erityisesti aktiivinen 
ja aloitteellinen 1960-70 -luvuilla käydyissä kehityskeskusteluissa 
koskien saarten käyttöä ja hallintoa. Seura on aloittanut merkittäviä 
keskustelutilaisuuksia, joissa on nostettu esille erityisesti Suomenlinnan 
asukkaiden ongelmia ja huolia. Seuran perinteisiin on kuulunut kaksi 
vuosittaista kokousta, joihin liittyvät historiatieteellinen osuus ja keskustelu 
Suomenlinnan kehittämisestä.49, 50

Nykyäänkin Ehrensvärd-seuralla on vankka jalansija Suomenlinnan 
historian tunnetuksi tekemisessä. Ehrensvärd-seura on aatteellinen 
yhdistys, joka toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Ehrensvärd-
museota ja Suomenlinnan opastuspalveluita. Ehrensvärd-museon 
kokoelmiin kuuluu Viaporiin liittyvää aineistoa Suomen ajan lisäksi niin 
ruotsalaiselta kuin venäläiseltä kaudelta. Seuran toimintaa rahoitetaan 
kahvila Piperin Tykistölahden kioskin, sekä museokauppojen toiminnalla 
Suomenlinnakeskuksessa ja B34-rakennuksessa.47

Seura julkaisee Suomenlinnan historiaan keskittyvää kirjallisuutta, kehittää 
matkailupalveluita sekä kerää historiallista tietoa myös tutkijoiden 
käytettäväksi. Nykyään seuraan kuuluu lisäksi tytäryhtiö, Suomenlinnan 
Matkailuexpert Oy, joka operoi tykkisluuppi Dianaa. Diana-alus on 
rakennettu Ehrensvärd-seuran ja Suomenlinnan telakkasäätiön kanssa 
yhteistyössä. Ehrensvärd-seura on vastannut opastustoiminnasta 
Suomenlinnassa vuodesta 1963 alkaen, kouluttaen matkaoppaita ja 
harjoittaen matkailuneuvontaa.47, 48

__________________________________________________

46 Ehrensvärd-seura, Linnoituksen historiaa [online], [viitattu 18.11.2019]. Saat-
avilla www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinnatours.com/linnoituk-
sen-historiaa#period-last>.

47 Ehrensvärd-seura, Ehrensvärd-seuran tausta ja toiminta [online], [viitattu 
18.11.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinnatours.
com/ehrensvard-seura>.

48 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlin-
naseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.111-113

49 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlin-
naseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.325-327

50 Ove Enqvist ja Mikko Härö. Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlin-
naseura ry, Uudenkaupungin Sanomat Oy 1998, s.257

Kuva 17. Suomenlinnan historiallinen telakka toimi pitkään teollisessa mittakaavassa Susisaarella. Telakka on edelleen toiminnassa, ja nykyään siellä muun muassa kunnostetaan 
vanhoja purjelaivoja. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

51 Suomenlinnan hoitokunta: Siviilihallinto [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/suomalainenaika/
siviilihallinto/>.

52 Museovirasto, Esitys Suomenlinnan suojelusta 19.5.2017, MV/17/05.01.01/2017 
[online] [viitattu 19.11.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://dev.
hel.fi/paatokset/media/att/a9/a90c2b5a34fd569621e03d0ba9c80a8a835908d9.
pdf>.

53 Suomenlinna-museon kokoelma, Suomenlinna 23.9.2019.
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Suomenlinnan ja kauppiaskorttelin historia 
1960-luvulta tähän päivään

Suomenlinnan kasvava suosio matkailukohteena ja arvokkaat muinaismuis-
toalueet tekivät armeijan toiminnan alueella hankalaksi. Puolustusvoimat 
alkoi luovuttaa rakennuksia ja alueita museoviranomaisille 1950-luvulta 
alkaen. Rakennuksiin ei tehty enää peruskorjauksia, joten niiden kunto 
heikentyi. Myös linnoitusrakenteet rapistuivat, sillä määrärahat niiden 
kunnostamiseen olivat niukat. Suomenlinnan saarten tulevaisuutta ei ollut 
juuri pohdittu museoviranomaisten, armeijan ja Helsingin kaupungin välillä. 
Sekavasti järjestetyn päätöksenteon vuoksi rakennukset ja ympäristö 
pääsivät rapistumaan. Puolustusvoimat ilmoitti vuonna 1966 vetäytyvänsä 
Suomenlinnasta lopullisesti kymmenen vuoden kuluessa.51

Samaan aikaan telakalla sotakorvauskalustoa valmistanut Valmet suunnit-
teli myös toimintansa siirtämistä muualle. Teollisen mittakaavan telakkatoi-
minta päättyi Vuosaaren telakan valmistuttua 1970-luvun alussa. Laivanra-
kennus telakalla jatkui kuitenkin vuoteen 1985, minkä jälkeen rakennukset 
ja alue siirtyivät Suomenlinnan hoitokunnalle. Telakkatoiminnan jatkumista 
pyrittiin edistämään vuonna 1992 tehdyllä telakan yleissuunnitelmalla. 
Korjaustoimenpiteitä ja parannuksia telakan alueella on tehty tarpeen 
mukaan ja vaiheittain. Nykyään telakan alueella on perinnelaivatoimintaa, 
veneveistämö, purjeneulomo ja vierasvenesatama. Tänä päivänä telakka on 
merkitykseltään paitsi linnoitushistoriallinen muistomerkki, myös elävä, 
suojeltu teollisuusalue.52, 53

Vuonna 1969 Helsingin kaupungin asettama Suomenlinna-toimikunta 
julkaisi loppuraportin, jossa ehdotettiin valtion ja kaupungin ryhtymistä 
yhteistyöhön Suomenlinnan kehittämiseksi. Suomenlinnan aluetta haluttiin 
kehittää niin matkailukohteena, museoalueena, ulkoilu- ja kulttuurialueena 
kuin kaupunginosanakin. Suomenlinnan historiallisesti arvokkaat osat ha-
luttiin säilyttää ja hyödyntää sopivalla tavalla. Työryhmä esitti myös Meriso-
takoulun jäämistä Suomenlinnaan historiallisin perustein. Tulevaisuudenvi-
sioita vauhdittamaan järjestettiin myös arkkitehtuurikilpailu.51

Kuva 18. Näkymä kauppiaskortteliin vuonna 1977. Taustalla kirkko, joka hallitsee yhä näkymiä Iso Mustasaarella. Etualalla rakennus C10.
Kuva: Ikäheimonen-Heinämies-Osara (toimisto), Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto 9002-0760. 
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Kuva 20. Kauppiaskorttelin piharakennuksia vuonna 1974.
Kuva: Suomenlinnan hoitokunnan arkisto 0190-0075.

Kuva 19. Näkymä kauppiaskortteliin kirkontornista syyskuussa 1987. Kuva: Sakari Mentu, Heikki Lahdenmäki, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto 0272-0033.

Iso Mustasaaren eteläkärkeen rakennettiin vuonna 1971 oikeusministeri-
ön vankeinhoito-osaston tilapäinen työsiirtola. Yleissuunnitelman alueesta 
laati tuolloin Museoviraston rakennushistorian osasto. Suomenlinnassa 
siirryttiin siviilihallintoon, kun Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
muutti pois vuonna 1972, ja puolustusministeriö luovutti alueen opetusmi-
nisteriölle. Muistona sotilastoiminnasta Pikku Mustasaareen jäi Merisota-
koulu, joka toimii Suomenlinnassa edelleen vanhalla paikallaan. Siviilihallin-
toon siirtymisen jälkeen vuoden 1973 keväällä perustettiin Suomenlinnan 
hoitokunta, joka vastaa edelleen saarten ympäristön ja rakennusten res-
tauroinnista, kunnossapidosta, vuokrauksesta, hallinnoinnista ja esittelystä 
kävijöille. Itsenäisyyden alkuvuosista hoitokunnan perustamiseen saakka 
Suomenlinnan restaurointitöistä vastasi Muinaistieteellinen toimikunta, eli 
nykyinenMuseovirasto.54, 55, 56

Suomenlinna on paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti merkittävä 
historiallinen muistomerkki. Vuonna 1991 Suomenlinna liitettiin Unescon 
maailmanperintösopimuksen mukaiseen maailmanperintöluetteloon kult-
tuurikriteerillä (iv). Suomen valtio on ratifioimalla sopimuksen sitoutunut 
vaalimaan ja hoitamaan Suomenlinnaa siten, että sen yleismaailmalliset 
erityisarvot säilyvät. Perusteena maailmanperintöluetteloon liittämiselle 
olivat Suomenlinnan linnoitukset. Sotilasarkkitehtuurihistorian näkökul-
masta linnoitukset tarjoavat erinomaisen esimerkin 1600- ja 1700-lukujen 
yleisistä linnoitusperiaatteista, ja erityisesti bastionijärjestelmän mukaan 
rakennetusta linnoituksesta, jossa on omat erityispiirteensä.55

Nykyään Suomenlinnassa asuu vakituisesti noin 800 henkilöä, ja työpaik-
koja on noin 400-500. Suomenlinnasta on kehittynyt yksi Suomen suosi-
tuimmista matkailukohteista. Vuosittainen kävijämäärä Suomenlinnassa on 
1,1 miljoonaa, joista 60% tulee ulkomailta. Matkailun kasvu aiheuttaa omat 
haasteensa Suomenlinnan ylläpidolle ja kehittämiselle, jota varten uusi 
hoito- ja käyttösuunnitelma on tekeillä parhaillaan. Edellinen Maailmanpe-
rintöalueen hoitosuunnitelma on laadittu vuonna 2014.54, 55, 57

__________________________________________________

54 Suomenlinnan hoitokunta: Siviilihallinto [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.suomenlinna.fi/linnoitus/suomalainenaika/
siviilihallinto/>.

55 Museovirasto, Esitys Suomenlinnan suojelusta 19.5.2017, MV/17/05.01.01/2017 
[online] [viitattu 19.11.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://dev.
hel.fi/paatokset/media/att/a9/a90c2b5a34fd569621e03d0ba9c80a8a835908d9.
pdf>.

56 Suomenlinnan käyttösuunnitelman työryhmä, Suomenlinnan 
käyttösuunnitelmaehdotus, Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1974, s. 13, 20.

57 Anu Ahoniemi, Suomenlinnan hoitokunnan rakennuttajapäällikkö, 
”Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma”, luento, Suomenlinna 24.9.2019.
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SUOMENLINNAN HOITOKUNTA

Suomenlinnan hoitokunta on valtion virasto, joka toimii opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisuudessa. Hoitokunta perustettiin keväällä 1973, 
kun Suomenlinna siirtyi puolustusvoimilta siviilihallintoon. Hoitokunnan 
tehtävät on suojeluesityksessä kuvattu seuraavasti: ”Suomenlinnan 
hoitokunnan tehtäviin kuuluu linnoituksen, rakennusten ja maiseman 
restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja kohteen 
esittely kävijöille sekä Suomenlinnan hallinnointi. Suomenlinnan hoitokuntaa 
säännellään lailla (1145/1988) ja asetuksella (294/2013). Hoitokunta 
huolehtii valtion hallinnassa olevien alueiden, rakennusten ja laitteiden 
restauroinnista ja peruskorjauksista.” Hoitokunnan vastuulla on myös 
huolehtia maailmanperintökohteen historiallisten ja rakennustaiteellisten 
arvojen säilyttämisestä. Sen sijaan vastuu Suomenlinnan suojelusta ja 
valvonnasta kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä kuuluu Museovirastolle. 
Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan periaatteina vaikuttavat aiemmin 
laaditut käyttö- ja hoitosuunnitelmat, sekä vuoteen 2025 ulottuva strategia, 
joka on avoimesti nähtävillä hoitokunnan verkkosivuilla.55, 60, 61

Suomenlinnan hoitokunnassa on noin 70 vakituista työntekijää ja 
lisäksi kausityöntekijöitä. Henkilökunta työskentelee saarilla vakituisesti. 
Organisaation toiminta on jaettu neljään yksikköön: restaurointi-, 
kunnossapito-, maailmanperintö-, sekä hallinto- ja lakipalveluihin.55, 58

Suomenlinnan hoitokunnan toiminnasta vastaavat viraston johtaja 
ja johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenistöön kuuluvat viraston johtaja, 
hallintojohtaja, restaurointijohtaja, kunnossapitopäällikkö, kehittämispäällikkö, 
restaurointipäällikkö, isännöitsijä ja viestintäpäällikkö. Suomenlinnan 
ylin päättävä elin on johtokunta, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. 
Hoitokunnan johtokunnassa edustettuina ovat Museovirasto, Helsingin 
kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Suomenlinnan asukkaat, Helsingin 
seurakuntayhtymä, hoitokunta ja eri ministeriöt.55, 59, 62

Kuva 21. Vanha Elannon kauppa rakennuksessa C10 vuonna 1977. Rakennuksessa toimii nykyisin kahvila. 
Kuva: Ikäheimonen-Heinämies-Osara (toimisto), Suomenlinnan hoitokunnan Kuva-arkisto 9002-0759.

__________________________________________________

58 Suomenlinnan hoitokunta: Virasto [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.slhk.fi/virasto/>.

59 Suomenlinnan hoitokunta: Organisaatio [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.slhk.fi/virasto/organisaatio/>.

60 Suomenlinnan hoitokunta: Tehtävät [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.slhk.fi/virasto/tehtavat/>.

61 Suomenlinnan hoitokunta: Strategia [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.slhk.fi/virasto/strategia-2/>.

62 Suomenlinnan hoitokunta: Johtokunta [online] [viitattu 18.11.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.slhk.fi/virasto/johtokunta/>.
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KAUPPIASKORTTELIN 
RAKENTUMINEN 

Susisaari

Iso Mustasaari

Kustaanmiekka

Pikku Mustasaari

Länsi-Mustasaari

a. Suomenlinnan rakentuminen 0-1747. Tämän aikakauden rakennuksista ei ole 
säilynyt tietoa, mikäli rakennuksia on silloin jo ollut Suomenlinnan alueella tai Isolla 
mustasaarella.

b. 1748-1808
Kauppiaskortteli ei vielä ole 

alkanut rakentumaan.

d. 1847-1866
Ensimmäiset rakennukset 

Kauppiaskortteliin rakentuu.

c. 1809-1846
 Kirkko rakentuu Isoon Mustasaareen.

e. 1868-1892
Kortteli alkaa muodostua ja 

kasarmi rakenus C8 rakentuu.

KAUPPIAS-
KORTTELI
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f. 1908-1911
Nykyisin hostellina toimiva 

rakennus C9 rakentuu.

g. 1918-1964
Rakennus puretaan, jonka 

paikalle 90-luvun täydennys 
osa myöhemmin rakentuu.

h. 1965-1989
Kortteli ennen 90-luvun 
täydennysrakentamista.

i. 1990-1996
Kortteli 90-luvun 

täydennysrakentamisen jälkeen.

j. 1997-2019
Kauppiaskortteli 

nykyisessä tilassaan.
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Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus 1974

Vuoden 1974 käyttösuunnitelmaehdotuksen lähtökohdista käy ilmi, että 
Suomenlinnan silloinen tilanne ja säilyminen aiheuttivat huolta. Ehdotuk-
sen lähtökohdissa todetaan seuraavaa: ”Suomenlinna on kokonaisuudessaan 
historiallinen monumentti, jonka tulee säilyä jälkipolville. | Suomenlinnan raken-
nuskanta on vajaakäyttöistä ja se raunioituu lisääntyvällä nopeudella. Rakennus-
kanta tuhoutuu nopeammin kuin sitä nykyisillä resursseilla voidaan kunnostaa. 
| Sekä Suomenlinnan arvo monumenttina, että vaara korvaamattomien arvojen 
tuhoutumisesta ovat käyttösuunnitelman ehdottamien rakennustöiden ensisijai-
sia lähtökohtia.”

Lähtökohdissa painottuu myös tarve alueen toiminnalliselle kehittämisel-
le. Jo 70-luvulla huomattiin matkailusesongin aiheuttama toiminnallinen 
epätasapaino vuodenaikojen välillä. Yleisölle tarkoitetut palvelut ja sitä 
kautta ympärivuotiset työpaikat eivät menestyneet vilkkaan kesäsesongin 
ulkopuolella, ja toisaalta asukkaille suunnatut palvelut olivat puutteellisia 
tai lähes kannattamattomia.

Kaavatasolla suunnittelun lähtökohtana haluttiin pitää aiemmin toteutet-
tuja ratkaisuja sekä aiempia kokonaissuunnitelmia. Rakennusten tasolla 
tutkittiin niin ikään vanhoja rakennussuunnitelmia ja selostuksia, sekä jo 
tuhoutuneita rakennuksia. Monumentin historiallisuuden tuli toimia sekä 
lähtökohtana että puitteena tulevalle suunnittelutyölle.

Käyttösuunnitelman päätavoitteet on esitetty seuraavasti: ”Käyttösuunnitel-
man päätavoitteena on säilyttää Suomenlinna historiallisena monumenttina ja 
luoda puitteet Suomenlinnan myöhemmälle kunnostamiselle: 1. kansainväliseksi 
ja valtakunnalliseksi nähtävyydeksi, 2. seudulliseksi nähtävyydeksi, virkistys- ja 
kulttuurialueeksi sekä 3. elinvoimaiseksi asuin- ja työympäristöksi.”

Suomenlinnan rakennuskannan laajuudeksi arvioitiin tuolloin lähes puoli 
miljoonaa kuutiometriä, ja yhteenlasketuksi kerrosalaksi noin 125 000 
neliömetriä. Yli kolmannes tiloista oli tuolloin tyhjillään tai toisarvoisessa 
käytössä. Silloisen arvion mukaan 90 % rakennuskannasta olisi ollut käy-
tettävissä hyötytarkoituksiin, ja tavoitteeksi asetettiin kunnostaa ja ottaa 
käyttöön kaikki alueen rakennukset.

Käyttösuunnitelma sisälsi ehdotuksia rakennustöistä, sijoitettavista toimin-
noista, sekä toteutuksen aikataulun ja kustannusennusteet.

Suurin osa Suomenlinnan asutuksesta oli keskittynyt Iso Mustasaarelle. 
Näin haluttiin olevan jatkossakin, ja saarelle toivottiin uusia työpaikkoja, 
sekä julkisia tiloja historiallisesti tärkeimpiin paikkoihin, kuten sarvilinna 
Hessensteiniin ja kruunulinna Ehrensvärdin siipirakennuksiin. Alueella 
nähtiin mahdollisuuksia myös uudisrakentamiselle, sillä Ison Mustasaaren 
historiallisesti arvokas rakennuskanta ei muodostanut samanlaisia suuria 
kokonaisuuksia kuin muilla saarilla.

Kuva 22. Näkymä kauppiaskorttelin sisältä. Runsaan kasvillisuuden takaa pilkottaa 
rakennus C16. Kuva:  Anna Kupila 2019.
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Kauppiaskorttelin alueelle ehdotettiin täydennysrakentamista pitäen kiinni 
alueen aiemmasta luonteesta. Ehdotuksen illustraatiokartassa täydennys-
rakentaminen muodostui erillisistä suorakaiteen muotoisista taloista, jotka 
sijoittuivat korttelialueen lounaisreunalle päädyt lounaaseen suunnattuna. 
Louhoksen edustalle ehdotettiin myös kevyttä, toimintojen asettamien 
tarpeiden mukaan uusiutuvaa ja muuttuvaa uudisrakentamista, jonka toi-
mintojen tuli jollakin tapaa liittyä mereen, kuten veneilyyn tai kalastukseen. 
Koko saaren merkittävimpänä restaurointikohteena nähtiin kauppiaskort-
telin läheisyydessä sijaitseva kruunulinna Ehrensvärd. Sen siipirakennukset 
haluttiin palauttaa Krimin sotaa edeltäneeseen asuun, jolloin niihin olisi 
lisätty yksi kokonainen kerros ja taitekatto. Siipirakennukset sijaitsivat 
keskeisillä paikoilla, ja niiden päälle syntyviin uudisosiin suunniteltiin sijoi-
tettavaksi erilaisia yhteistoimintoja.63

Kuva 23. Vuoden 1974 Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotuksen illustraatiokuva. Piirroksessa näkyvät uuden käyttösuunnitelmaehdotuksen mukaiset pohjapiirustuk-
set koko Suomenlinnan alueelta. Tilojen erilaisia käyttötarkoituksia kuvattiin eri värein. Kuva: Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus, Illustraatio / pohjapiirros.

Kuva 24. Ote vuoden 1974 käyttösuunnitelmaehdotuksen kattopiirroksesta 
kauppiaskorttelin kohdalta. Punainen väri tarkoittaa uudisrakennuksia ja 
rekonstruointeja. Kuva: Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus, Illustraatio / 
kattopiirros.

__________________________________________________

63 Suomenlinnan käyttösuunnitelman työryhmä, Suomenlinnan käyttösuunnitelmaeh-
dotus, Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1974, s. 13, 20.



36 HEIKKINEN | HIETALA | KAHELIN | KARPPINEN | KUPILA

Suomenlinnan pientaloalueiden 
tiivistämissuunnitelma 1982

Suomenlinnan hoitokunta ja A-Konsultit Arkkitehtitoimisto laativat vuon-
na 1982 Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelman. Yksi 
suunnitelman kohdealueista on Iso Mustasaaren kauppiaskortteli. Tiivistä-
missuunnitelman tavoitteista mainitaan suunnitelman lyhennelmässä muun 
muassa seuraavaa: ”Suomenlinnalle on ominaista linnoituksen lomaan sijoittuva 
puutaloasutus. Se on kuitenkin supistunut siten, ettei sitä enää voi tajuta histo-
riallisena ilmiönä. Vallinneen tilanteen osittainen palauttaminen on siksi perustel-
tua. - - Työn pohjana on Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus. - - Suomenlin-
nan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelma on tehty perustaksi asemakaavan 
laatimiselle, rakennusten kunnostamiselle ja ympäristön järjestelylle. Tavoitteena 
on lisätä asuntojen määrää ja parantaa asumistasoa.”

Suunnitelman alueita kuvaavissa teksteissä mainitaan, että linnoituksen 
rakentamisen myötä kauppiaat ja käsityöläiset asettuivat asumaan saarille 
ja rakensivat puutalojaan. Silloinen asutus keskittyi Ison Mustasaaren ja Su-
sisaaren linnoituslaitteiden ulkopuolelle, eikä puutaloalueiden rakentamista 
ohjattu lainkaan. Tuolloin Viaporin asukasluku kasvoi Helsinkiä suurem-
maksi. Venäjän vallan aikana puutaloasutus väheni, vaikka saarilla rakennet-
tiin kirkkoa, valleja ja hyötyrakennuksia. Krimin sodan ja maailmansotien 
yhteydessä rakennuskantaa tuhoutui. Vanhaa puista rakennuskantaa oli 
säilynyt vain Ison Mustasaaren kauppiaskorttelin alueella. Muualla saarilla 
sijaitsi yksittäisiä eri-ikäisiä puurakennuksia, sekä uudempaa rakennuskan-
taa Susisaaren kaakkoisosassa.

Linnoitusalueen historiallinen puutalokanta oli luonteeltaan tilapäistä, sillä 
rakennukset oli varauduttava purkamaan sodan uhatessa. Valtaosa puuta-
loista oli yksityisten rakentamia ja omistamia.

Pientaloalueet rakentuivat alueelle vähitellen ilman kaavoitusta, ja vapaiden 
alueiden ollessa suppeita rakennetuista vyöhykkeistä muodostui tiiviitä. 
Pientaloalueiden muutos oli ollut jatkuvaa, ja jo vuoden 1982 tiivistä-
missuunnitelmassa todetaan, ettei alueiden alkuperäinen tilarakenne 
ollut säilynyt. Tiivistämissuunnitelmassa kerrotaan myös, että eri saarten 
pientaloalueet olivat kehittyneet eri tavoin saarten toiminnoista ja luon-
ne-eroista sekä erilaisesta rakennuskannan hoidosta johtuen. Vuonna 1919 
Susisaari, Särkkä ja Kustaanmiekka julistettiin säilytettäviksi historiallisina 
muistomerkkeinä, kun taas telakan ja muiden alueiden kohdalla kehitys sai 
jatkua vapaammin. Vuoden 1982 tiivistämissuunnitelmassa mainitaan, että 
alueiden rajaus oli epäselvä, eivätkä ne jäsentyneet julkisuudeltaan erilai-
siksi tiloiksi käyttöään vastaavasti. Ulkotilojen julkisuusastetta kuvaavassa 
kartassa kauppiaskorttelin alueelle on osoitettu melko laajoja julkisuus-
asteeltaan epäselviksi tulkittuja alueita. Toimintojen lomittaisuus nähtiin 
tyypillisenä Suomenlinnalle.

Tiivistämissuunnitelmassa pohdittiin Suomenlinnan sisäistä maisemaku-
vaa. Kauppiaskorttelin alueella kerrotaan olevan merkittäviä näkymiä ja 
näkymäsarjoja, koska kortteli sijoittuu keskeisten kulkuväylien varrelle. 
Toisaalta kauppiaskorttelin alueelle oli merkitty paikoin myös epäselviä 
tilarajauksia.

Tiivistämissuunnitelmassa esiteltyjen vaihtoehtojen alueellisessa yhteen-
vedossa kauppiaskorttelin alueelle luonnosteltiin neljä erilaista ehdotusta 
korttelin tiivistämisestä. Näiden neljän luonnoksen pohjalta tehtiin viides 
ehdotus, joka vahvistettiin tarkemman suunnittelun pohjaksi. Luonnosten 
perusratkaisuja kuvaillaan tiivistämissuunnitelmassa seuraavasti: ”Kaup-
pakorttelissa on säilynyt vanhaa pientalorakennetta. Luonnoksissa aluetta on 
täydennetty tätä rakennetta jatkamalla, samankaltaisia rakennuksia ja saman-
kaltaista rakennusten sijoitusta käyttäen. Puolitoistakerroksisten paritalojen 
ohella on käytetty yksikerroksisia pieniä rakennuksia alueelle ominaisen vaihte-
levuuden säilyttämiseksi. Tehokkuudeltaan erilaisia vaihtoehtoja on saatu näiden 
osuutta vaihtelemalla.”

Lopputulemana suunnittelu- ja rakennusjaosto päätti, että vain tietyt 
alueet, kauppiaskortteli mukaan lukien, suunnitellaan yksityiskohtaisesti. 
Tarkempien suunnitelmien tarkoituksena oli havainnollistaa tavoitteita ja 
keinoja, joilla täydennysrakentaminen voitiin liittää ympäristöönsä, eikä 
niitä ollut tarkoitettu toteutettaviksi sellaisenaan. Aiemmassa luonnosvai-
heessa oli tarkasteltu alueiden yleisilmettä, mutta tarkemmissa suunni-
telmissa pääpaino oli ympäristön muokkaamisen yksityiskohdissa. Uusien 
rakennusten periaatteesta on sanottu seuraavaa: ”Lähes kaikki uudet 
rakennukset ovat entisillä rakennuspaikoilla. Paikoin ne palauttavat vallinneen 
tilanteen, paikoin tukevat olevia rakennuksia.”

Kauppiaskorttelin tiivistämissuunnitelman mukaisessa ratkaisussa korttelin 
laajuus palautettiin vastaamaan edellisen vuosisadan vaihteen tilannet-
ta. Suunnitelman selostuksessa kauppiaskorttelin täydennystä kuvataan 
seuraavasti: ”Kruunulinnan vastaisella sivulla rakennukset on asetettu vanhan 
valokuvan viitteiden mukaan louhoksen suuntaisiksi. Säleaidat ja vaja sitovat 
ne yhteen. Äärimmäinen talo on sijoitettu siten, ettei pirunkirkon pääty peity. 
Alueen pienuuden vuoksi piha on ajateltu yhteiseksi. Se voidaan kuitenkin jakaa 
erillisiksi vuokra-alueiksi. | Linnanportin ja Pirunkirkon välistä kujaa rajaavat 
rakennukset, säleaidat ja pensaat. Rakennusten päädyt suuntautuvat kujalle. C 
11 tapaan sen paikalle rakennettava uusi talo työntyy kujalle jäsentäen sitä.”

Rakennuksen C8 tuhoutunut pää ehdotettiin rakennettavaksi uudelleen 
ilman aiempaa siipeä, ja uuteen päätyyn sijoitettavaksi asuntoja mukaillen 
alkuperäistä huonejakoa. Vanhan siiven tilalle ehdotettiin terassialuetta. 
Pihan eteläsivulle osoitettiin vajarivi ja sauna, sekä palaneen vajan paikalle 
paritalo. Pihasta ehdotettiin puolijulkista tai asukkaiden yhteistä tilaa, sillä 
piha oli laaja ja siltä avautui merkittävä näköala. Piha-alue haluttiin liittää 
portain louhoksen alle tulevaan puistokaistaan.

Rakennus C9 ehdotettiin sisustettavaksi asunnoiksi, ja rakennuksen keski-
käytävä asuntojen yhteistilaksi. Uusilla 3-4 huoneen ja keittiön asunnoilla 
pyrittiin luomaan vaihtelevia rakennusryhmiä yhdistellen niitä eri tavoin 
toisiinsa sekä varastotiloihin. Korttelin takaosan täydennysrakentamisen ei 
haluttu kilpailevan korttelin liikerakennusten kanssa, joten niihin osoitet-
tiin yksikerroksisia rakennuksia kylmällä ullakkotilalla.

Tiivistämissuunnitelmassa on annettu laajalti ohjeita tiivistämisen toteutta-
miseksi. Kauppiaskorttelin osalta on mielenkiintoisella tavalla myös listattu 
suunnitelman tekoaikaan vallinneessa tilanteessa vanhojen rakennusten 
piirteitä, sekä ohjattu uusien rakennusten luonnetta. Ohjeita on annettu 
myös asemakaavan laadintaa varten, vaikka kaavaa ei ole vieläkään olemas-
sa.64

Venäläisen kauppiaskorttelin lounaisosaan rakennettiin vuosina 1990-1991 
kuusi uudisrakennusta piharakennuksineen Helsingin kaupungin työnte-
kijöiden työsuhdeasunnoiksi. Täydennysrakentamisessa nojattiin vuoden 
1982 pientaloalueiden tiivistämissuunnitelmaan. Rakennusten arkkiteh-
tisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas, ja 
rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto.65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72

Kuva 25. Pientaloalueiden tiivistämissuunnitelmaan liittyvä pienoismalli. Kuva: A-Konsultit 
Arkkitehtitoimisto 1987. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto 0005-0013.

Kuva 26. Kauppiaskorttelin täydennystä rakennetaan syyskuussa 1990. 
Kuva: Timo Soppela, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto 0011-0082.
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Kuva 27. Vuoden 1982 Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelman 
havainnekuva kauppiaskorttelin alueelta. Kuva: Suomenlinnan hoitokunta ja A-Konsultit 
Arkkitehtitoimisto. Suomenlinnan pintaloalueiden tiivistämissuunnitelma, Suomenlinnan 
hoitokunta, Helsinki 1982, s. 32-33.

Nykyistä kantakarttaa ja vuoden 1982 tiivistämissuunnitelman asemakaa-
vaesimerkkiä vertaillessa voidaan havaita joitakin eroavaisuuksia. Raken-
nuksen C8 ehdotettua laajennusta sekä pihavajojen ja saunan kokonai-
suutta ei ole toteutettu. Toteuttamatta ovat jääneet myös rakennuksen C9 
talousrakennus, rakennuksen C16 laajennus sekä joitakin pieniä lisäyksiä 
eri puolilla aluetta. Rakennus C9 toimii nykyään majoitustilana, vaikka 
siihen vuoden 1982 tiivistämissuunnitelmassa ehdotettiin asuntoja. Vuoden 
1982 jälkeen rakennuksen C21 taloussiipi on poistunut kokonaan. Asema-
kaavaesimerkistä selvästi poiketen on toteutunut rakennus C12, joka alun 
perin suositeltiin sijoitettavaksi rakennuksen pääty, eikä pitkä sivu kadun 
suuntaisesti. Myös rakennuksen C10 laajennuksen ja C11 uudisrakennuk-
sen muodostama kokonaisuus poikkeaa tiivistämissuunnitelman esimer-
kistä, jossa rakennus C10 olisi säilynyt enemmän silloista tilannetta vastaa-
vana ja C11 olisi ollut huomattavasti suurempi kuin toteutunut rakennus. 
Muilta osin kauppiaskorttelissa tapahtuneet viimeisimmät muutokset 
noudattelevat vuoden 1982 tiivistämissuunnitelman päälinjoja ja ohjeita.64

__________________________________________________

64 Suomenlinnan hoitokunta ja A-Konsultit Arkkitehtitoimisto. Suomenlinnan pien-
taloalueiden tiivistämissuunnitelma, Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 1982, s. 6, 
16-17, 22, 31, 32, 52-56.

65 Seija Linnanmäki, ”Iso Mustasaari”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten historia, 
Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

66 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 11”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

67 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 12”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

68 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 17”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

69 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 22”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

70 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 23”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

71 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 29”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.

72 Seija Linnanmäki, ”Asuinrakennus C 30”, teoksessa Suomenlinnan rakennusten 
historia, Pekka Kärki, toim., Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997.
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Kuva 28. Ote Suomenlinnan kohdalta voimassa olevien maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartasta vuodelta 2017. Kuva: Uudenmaan liitto.

SUOMENLINNAN SUOJELUTILANNE 
VUONNA 2019

Suomenlinna on yksi maamme huomattavimmista ja arvokkaimmista kult-
tuuriympäristöistä, joka tulee säilyttää. Suomenlinna on niin maakunnalli-
sesti, valtakunnallisesti kuin maailmanlaajuisestikin merkittävä kokonaisuus. 
Säilyminen voidaan turvata kohteen suojelulla. Suomenlinnan suojelutilan-
ne on edelleen osittain ratkaisematon, vaikka valtio ja Helsingin kaupunki 
ovat sitoutuneet alueen suojeluun ja kehittämiseen. Suomenlinnan linnoi-
tuksen arkeologinen perintö on suojeltu muinaismuistolain (295/1963) 
nojalla. Muinaismuistolaki kattaa myös vesialueiden kiinteät vedenalaiset 
muinaisjäännökset. Suomenlinnan suojelun tavoitteena on ainutlaatuisen 
ja poikkeuksellisen rakennusmuistomerkin muinaismuiston säilyttäminen 
ja vaaliminen jälkipolville. Suomenlinnan arvot on tunnistettu ja tunnus-
tettu heti Suomen itsenäistyttyä. Suomenlinnan merkitys monumenttina 
on tunnistettu jo vuonna 1919, kun Kustaanmiekka ja Susisaari julistettiin 
valtioneuvoston päätöksellä alueeksi, joka tulee säilyttää historiallisena 
muistona.73

Suomenlinna on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä historiallinen 
muistomerkki. Suomenlinna liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon 
vuonna 1991 ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Rati-
fioimalla maailmanperintösopimuksen Suomen valtio on sitoutunut hoita-
maan sekä vaalimaan maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjä kohteitaan 
niin, että niiden yleismaailmalliset arvot säilyvät. Maailmanperintökohtei-
den säilyminen tulee turvata kansallisin toimenpitein, kuten kaavoituksen 
keinoin. Maailmanperintöstatus ei siis takaa suojelua, vaan suojelu on 
järjestettävä sopimuksen jäsenvaltion toimesta.73

Suomenlinna sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen luetteloon (RKY2009). Valtakunnallisia alueidenkäyttö-
tavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueiden käytössä 
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot säilyvät.73 

Suomenlinna on nimetty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi 
vuonna 1995. Ympäristöministeriö juhlisti Suomen 75-vuotista itsenäisyyt-
tä nimeämällä 27 kansallismaisemaa vuonna 1994. Helsingistä kansallis-
maisemaksi luokiteltiin Merellinen Helsinki, jonka keskeisenä osana toimii 
Suomenlinnan maisema. Merilinnoitus edustaa Helsingin vanhinta vaihetta. 
Kansallismaisema on huomioitu Helsingin yleiskaavassa vuonna 2002 ja sil-
lä on voimakas symboliarvo, mutta hallinnollista merkitystä sillä ei ole.73, 74

Suomessa rakentamista ohjataan pääsääntöisesti kolmella eri kaavatasolla: 
maakuntakaavalla, yleiskaavalla ja asemakaavalla. Uudenmaan maakunta-
kaavassa 2006 Suomenlinna on osoitettu merkinnällä ”kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä 
(RKY2009)”. Tämän lisäksi maakuntakaavassa Suomenlinna on merkitty 
merkinnällä ”Unesco:n maailmanperintökohde”. Helsingin yleiskaavassa 2002 
Suomenlinna on saanut seuraavat merkinnät: “maailmanperintökohde” sekä 
“kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittävä alue”. Helsingin uuden yleiskaavan 2050 ehdotuksessa Suo-
menlinna on merkitty kaavassa omaksi aluekokonaisuudekseen sisältäen 
määräyksen maailmanperintöarvon säilyttämisestä.73, 74

Vireillä oleva asemakaava ja suojeluehdotus

Suomenlinnassa ei ole asemakaavaa. Asemakaavan tehtävänä on luoda 
edellytykset valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten kulttuu-
riympäristöjen arvojen säilyttämiselle. Helsingin kaupunki on laatimassa 
Suomenlinnaan asemakaavaa ja se on parhaillaan vireillä. Asemakaavaluon-
noksessa Suomenlinnan alue kirkon tonttia lukuun ottamatta on merkitty 
suojelualueeksi (S). Suomenlinnan maapohja on kaikkialla muualla Suomen 
valtion omistamaa, paitsi kirkon tontin osalta. Kirkon tontin omistaa Hel-
singin seurakuntayhtymä. Suomenlinnan kirkko, kellotapuli ja kirkkopiha 
aitoineen on jo suojeltu kirkkolailla (1054/1993). Asemakaavaehdotukses-
sa linnoituksen osia on merkitty muinaismuiston osoittavalla merkinnällä 
(sm). Tällä hetkellä asemakaavaprosessi on kuitenkin pysähdyksissä. Tavoit-
teena on ollut myös Suomenlinnan suojelu rakennusperintölain nojalla.75

Museovirasto on esittänyt Suomenlinnan suojelemista rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain nojalla. Suojelun tavoitteena on Suomen-
linnan linnoituksen yleismaailmallisten arvojen turvaaminen siten, kuin 
maailmanperintökomitea on päätöksessään todennut. Suojeluesitys kattaa 
Suomenlinnan linnoitukset sekä siihen kuuluvat rakennukset ja linnoitus-
laitteet, telakan, maalinnoitukset ja linnoituspihat. Suojeltavaksi on esitetty 
myös rakennetut rannat, makeanveden keräilyjärjestelmät, aukiot ja väylät 
sekä puistot, puutarhat ja puurivistöt. Suojeltaviksi ehdotetut kohteet on 
jaettu kolmeen ryhmään (S1, S2 ja S3) kohteen luonteen ja säilyneisyyden 
mukaan. Suojeluehdotus ei kata venäläisen kauppiaskorttelin 1990-luvulla 
ja sen jälkeen rakennettuja rakennuksia. Asemakaavan valmistelu on jäänyt 

odottamaan rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaista suoje-
luesitystä ja suojelupäätöstä. Jos suojelupäätös tehdään, pystyy Helsingin 
kaupunki etenemään vireillä olevan Suomenlinnan asemakaavan edistämi-
seksi.73, 75

Museoviraston esityksessä Suomenlinnan suojelusta suojelun ulkopuolelle 
on jäämässä suuria avonaisia alueita niin bastionivyöhykkeiden sisäpuolella 
kuin bastionivyöhykkeiden ja venäläisen ajan puolustusvallien välissä. Edellä 
mainituilla alueilla on sekä maisemallisia että luonnonarvoja. Nämä alueet 
nähdään linnoituksen muusta tilarakenteesta erottamattomina, avoimi-
na alueina ja rakennetun kokonaisuuden osana merkityksensä puolesta. 
Museoviraston esityksessä kyseiset alueet eivät ole suojeltuja rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, joten asemakaavan merkitys 
kasvaa näiden alueiden osalta.75

Pohdinta

Suomenlinna on useilla eri laeilla ja kaavoilla sekä maailmanperintöstatuk-
sella tunnustettu. Maailmanperintöstatus ei takaa suojelua ja maailmanpe-
rintöstatuksen saaneiden kohteiden suojeluasioiden edellytetään olevan 
kunnossa. Suomenlinnaa on hoidettu pitkään kuin se olisi jo suojeltu. 
Suojeluehdotuksen mukaisella suojelulla voitaisiin kuitenkin hallinnollisesti 
virallistaa oleva tilanne. Voidaan pohtia, toisiko pitkään vireillä ollut ase-
makaavaehdotus lisäarvoa alueelle. Asiaan liittyen onkin havaittu eriäviä 
mielipiteitä. Suomenlinnaan valmisteilla oleva asemakaava sekä siihen liitty-
vä ratkaisematon suojeluehdotus ovat olleet prosesseina pitkiä ja hitaita. 
Niiden valmistelussa ovat olleet mukana useat eri tahot, joiden intressit 
kaavan suhteen ovat osin erilaiset. Suomenlinna on sekä kaupunginosa 
että maailmanperintökohde, ihmisten asuinpaikka ja matkailukohde. Millä 
tavoin ja kenen ehdoilla Suomenlinnaa tulisi hoitaa ja suojella? Eriävien 
mielipiteiden johdosta voidaan myös pohtia, onko nykyisen tasoinen suo-
jelutilanne Suomenlinnassa riittävä, vai onko järjestelmälliselle suojelulle 
tarvetta suojelukaavan keinoin. Liiallinen suojelu ei saa pysäyttää elämää ja 
kehitystä venäläisen kauppiaskorttelin alueella. Vuoden 1982 Suomenlinnan 
pientaloalueiden tiivistämissuunnitelmassa on todettu, etteivät pienta-
loalueiden tilarakenteet olleet silloisessa asussaan säilyneet alkuperäisinä.76 
Ympäristön- ja maisemanhoitoon tulisi kiinnittää huomiota.

Venäläisen kauppiaskorttelin rakennuksia on suojeluehdotuksessa mer-
kitty suojeluluokituksella S2. Ehdotuksen mukaan ”Luokan S2 rakennusten 
– – ulkoasu on säilytettävä. Toimenpiteiden on oltava säilyttäviä, palauttavia tai 
muuten kohteiden ominaispiirteisiin sopivia”.73 Suojeluluokitus S2 suojelee 
siis vain ulkoasultaan hyvin säilyneet rakennukset ulkoapäin, muttei niiden 
interiöörejä. Suojelun näkökulmasta suojelukaava toisi kauppiaskorttelille 
runsaan lisän, mutta 90-luvun rakennusten kannalta muutosta nykytilan-
teeseen ei suojeluehdotuksen mukaan tule. Kauppiaskortteli on poikkeava, 
omaleimainen kokonaisuus. Täytyisikin pohtia, halutaanko kauppiaskortteli 
suojella nimenomaan kokonaisuutena. Kulttuuriperinnön arvostus on 
aikaan sidonnaista. 90-luvun rakennukset ovat oman aikansa lisä kauppias-
kortteliin. Niiden arvo ja merkitys nähdään myöhemmin tulevaisuudessa 
osana Suomenlinnan historiaa ja kerroksellisuutta. Kokonaisuuden arvo 
tulisi nähdä kauemmaksikin, joten olisi syytä tarkastella, kuuluisivatko 
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Kuva 29. Näkymä rakennuksen C21 pihapiiriin. Taustalla näkyy kirkon torni nykyisessä 
asussaan. Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.

kauppiaskorttelin uudemmatkin rakennukset suojeluluokituksen alle. 
Kauppiaskorttelin kokonaisuuden kattava suojelukaava voisi mahdollistaa 
tulevaisuudessa tarvittavia, kohtuullisia muutostoimenpiteitä. Sen sijaan 
rakennussuojelulakiin nojaava alueen suojelu olisi muutostoimenpiteiden 
kannalta rajoittavampi instrumentti suojeluun. Yhteiskunnan kehittyessä 
rakennusten käyttäjien tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Ne tulisi 
pyrkiä huomioimaan suojelussa, jotta alueen pysyminen elinvoimaisena 
voidaan varmistaa. Rakennukset säilyvät parhaiten silloin, kun ne pystytään 
pitämään luontevassa käytössä.

__________________________________________________

73 Museovirasto, Esitys Suomenlinnan suojelusta 19.5.2017, MV/17/05.01.01/2017 
[online] [viitattu 23.10.2019]. Saatavilla www-muodossa: <URL:https://dev.
hel.fi/paatokset/media/att/a9/a90c2b5a34fd569621e03d0ba9c80a8a835908d9.
pdf>.

74 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin yleiskaava 2050 Kaupungin 
muutos ja kulttuuriympäristöt, 2014. [online] [viitattu 23.10.2019]. Saatavilla 
www-muodossa: <URL:https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf>.

75 Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan 
suojelemisesta, 38/30.10.2017, 2017. [online] [viitattu 23.10.2019]. Saatavilla 
www-muodossa <URL:https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2017-006085/khs-
2017-38/>.

76 Suomenlinnan hoitokunta ja A-Konsultit Arkkitehtitoimisto. Suomenlinnan 
pientaloalueiden tiivistämissuunnitelma, Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 1982, 
s. 16.
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Suomenlinna maailmanperinnön kulttuuriaarteena

Unesco (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization) on vuonna 1945 perustettu Yhdistyneiden Kansakuntien kasva-
tus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Järjestön tavoitteena on vaikuttaa rauhan 
ja turvallisuuden ylläpitämiseen edistämällä kansojen välistä yhteistyötä 
tieteen, kasvatuksen ja kulttuurin avulla. Unesco hyväksyi kansainvälisen 
yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi 
(nykyisin maailmanperintösopimus) vuonna 1972. Maailmanperintösopi-
muksen taustalla on huoli maailman uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonpe-
rinnön säilymisestä. Maailmanlaajuisena päätöksenä maailmanperintöso-
pimus edistää ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimista ja 
säilyttämistä tuleville sukupolville. Tavoitteena on eri kansakuntien ainut-
laatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä koskevan tiedon levittä-
minen. Lisäksi maailmanperintösopimus auttaa ymmärtämään kulttuuri- ja 
luonnonperinnön arvoja ja merkityksiä ihmiskunnalle, kulttuurille ja iden-
titeetille. Sopimus korostaa kokonaisvaltaista ja eettistä lähestymistapaa, 
jonka päämääränä on edistää kulttuurien välistä ymmärrystä ja rauhan 
aatetta. Maailmanperinnön suojelu on maailman kaikkien maiden yhteinen 
tehtävä, sillä maailmanperintö nähdään koko ihmiskunnan henkisenä omai-
suutena ja pääomana.77, 78

Suomi yhtyi sopimukseen vuonna 1987. Suomessa on tällä hetkellä seit-
semän Unescon maailmanperintökohdetta, joista yksi kulttuurikohde on 
Suomenlinna. Vuonna 1991 Suomenlinnan merilinnoitus lisättiin maailman-
perintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. 
Perusteena liittämiselle oli kriteeri IV, joka merkitsee nimeämisajankoh-
tanaan ainutlaatuista esimerkkiä rakennustyypistä tai arkkitehtonisesta 
kokonaisuudesta, joka ilmentää merkittävää historiallista vaihetta. Maa-
ilmanperintökomitea ei liittänyt nimeämispäätökseen erillistä lausuntoa 
perusteluista. Suomenlinnan on arvioitu edustavan sotilasarkkitehtuurin 
historiassa merkittävällä tavalla aikakautensa yleisiä linnoitusperiaatteita, 
joka sisältää erityispiirteitä. Linnoitusmallina on käytetty 1600- ja 1700-lu-
vun laajasti käytettyä bastionijärjestelmää, jota Suomenlinnassa on sovel-
lettu paikallisiin olosuhteisiin. 1800-luvulla linnoitusta kehitettiin edelleen 
ajanmukaisin linnoituslaittein. Maailmanperintöalueeseen kuuluu kuusi 
saarta, joille 80 hehtaarin suuruinen, 200 rakennusta ja 6 kilometriä puo-
lustusmuuria käsittävä linnoitus on rakennettu.78

Maailmanperintökohteen tulee ainutlaatuisten yleismaailmallisten arvojen 
lisäksi täyttää maailmanperintökohteiden hoitoperiaatteiden mukaiset 
vaatimukset eheydestä ja autenttisuudesta. Suomenlinnan arkkitehtoninen 
ja maisemallinen kokonaisuus on rakentunut nykyiseen muotoonsa his-
toriallisten vaiheiden summana, Ruotsin kuningaskunnan, Venäjän keisari-
kunnan sekä Suomen tasavallan puolustusjärjestelmänä. Ruotsin ja Venäjän 
vallan aikaiset linnoitteet ja hyötyrakennukset ovat pääasiassa säilyneet. 
Kerrostumaan tuovat oman lisänsä suomalaisen kauden aikana rakennetut 
rakennukset. Merilinnoituksella on myös erityismerkitys edelleen asutet-
tuna ja hoidettuna, monipuolisena kaupunginosana. Suomenlinna maail-
manperintökohteena sisältää kaikki alkuperäiseen linnoitukseen kuuluneet 

saaret ja on riittävän laaja muodostamaan ehjän, kohteen arvot sisältävän 
kokonaisuuden. Merilinnoituskokonaisuuden autenttisuus tulee ilmi raken-
tamisessa käytetyistä materiaaleista, rakennustavoista ja arkkitehtuurista, 
jotka ovat säilyttäneet hyvin ominaispiirteensä. Suomenlinnassa on näh-
tävillä linnoitustekniikan lisäksi merkittäviä telakkarakentamiseen liittyviä 
historiallisia kehitysvaiheita.78

Maailmanperintösopimuksen osapuolena Suomi on sitoutunut hoitamaan, 
vaalimaan ja säilyttämään maailmanperintökohteensa tuleville sukupolville 
niin, etteivät kohteen yleismaailmalliset erityisarvot heikkene. Tämän lisäk-
si sopimukseen kuuluu kohteiden esittelystä huolehtiminen ja maailman-
perintötiedon välittäminen. Säilyttäminen tuleville sukupolville turvataan 
esimerkillisen suojelun, hoidon sekä restauroinnin avulla. Maailmanperin-
töstatus ei takaa suojelua, vaan se on jäsenmaan omalla vastuulla. Tämä 
tarkoittaa kohteen suojelua lainsäädännön avulla ja suojelun sisällyttämistä 
kaavoitustyöhön sekä aluekehittämiseen. Suomenlinnan ylläpito ja hoito 
on taattu kansallisella lainsäädännöllä. Unesco edellyttää kaikilta kohteilta 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joissa on linjattu, kuinka kohteita suojellaan 
ja kehitetään.78

Suomenlinnan hoitokunta on vastuussa Suomenlinnan restauroinnista, 
ylläpidosta, esittelemisestä sekä hallinnoimisesta. Suojelutyötä ohjaavat 

Suomenlinnan hoito -ja käyttösuunnitelma sekä kestävän matkailun strate-
gia. Hoitokunnan työn taustalla ovat vuonna 1974 laadittu Suomenlinnan 
käyttösuunnitelma sekä vuonna 2014 valmistunut maailmanperintökoh-
teen hoitosuunnitelma. Hoidon käsitys on viime vuosina muuttunut. Kult-
tuuriperintö on kaikkien ihmisten oikeus, joten sen hoito koskettaa koko 
ihmiskuntaa. Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma pohjautuu osallistavaan ja 
vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Vuonna 2018 Suomenlinnalle alettiin 
laatia uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka tehtävänä on säilyttää 
hyvinvoiva Suomenlinna jälkipolville. Suomenlinna on pysyvä, mutta elävä 
kulttuurikohde. Tätä samaa ideologiaa käytetään myös hoito- ja käyttö-
suunnitelman pohjana. Hoito- ja käyttösuunnitelma on dynaaminen, pysyy 
liikkeessä ja etenee koko ajan ilman päätepistettä. Suunnitelman tärkeänä 
tavoitteena on vastuun ja resurssien hallittu jakaminen Suomenlinnasta 
vastaavien toimijoiden kesken. Hoito- ja käyttösuunnitelma luo raamit, 
joiden mukaan maailmanperintökohdetta hoidetaan tulevien vuosikym-
menten aikana. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu neljästä osasta: 
historian ja nykytilan kartoitus, tulevaisuuden suuntaviivojen linjaus ja 
niihin perustuvan toimenpideohjelman laadinta ja käyttö, sekä seuranta ja 
kehittäminen.79

Vuonna 2015 Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksellään Opetus- ja 
kulttuuriministeriön valmisteleman kansallisen maailmanperintöstrate-

Kuva 30. Näkymä kauppiaskortteliin. Oikealla rakennus C28 ja taustalla 90-luvun rakennuksia. Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.
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gian 2015-2025. Strategian näkökulmien mukaan Suomi on vastuullinen 
maailmanperintövaikuttaja, jonka maailmanperintökohteet toimivat suo-
jelun, ylläpidon ja esittelyn mallina muille maille. Strategian tavoitteena 
on kansallisen maailmanperintöpolitiikan ja maailmanperintösopimuksen 
toimeenpanon linjaaminen siten, että siinä huomioidaan kulttuuri- ja 
luonnonperinnön kokonaisvaltainen tarkastelu sekä suomalaisten maail-
maperintökohteiden suojelu ja hoito kestävällä ja esimerkillisellä tavalla 
niin, että kohteet säilyvät tuleville sukupolville. Kansallisen maailmanpe-
rintöstrategian toimeenpanosuunnitelmassa konkretisoidaan strategian 
tavoitteet ja toimenpiteet. Toimeenpanosuunnitelma jakautuu strategian 
mukaisesti viiteen päälinjaukseen: Suomen maailmanperintöpolitiikka, maa-
ilmanperintökohteiden säilyttäminen, voimavarat ja osaaminen, maailman-
perintötietoisuus ja kohteiden esittely sekä yhteisöt. Nämä päälinjaukset 
pitävät sisällään 14 erilaista tavoitetta.80

Maailmanperintökohteen hoitoperiaatteiden nojalla jokaisella maailman-
perintökohteella tulee olla riittävän kokoinen suoja-alue. Suoja-alue on 
kohdetta ympäröivä alue, jonka kehittämiseen on asetettu laillisin keinoin 
rakentamisen rajoituksia, jotta maailmanperintökohteen arvot säilyisivät. 
Meri ja saaristo toimivat luonnollisena suojavyöhykkeenä Suomenlinnalle. 
Kun Suomenlinna liitettiin maailmanperintöluetteloon, suoja-alueen käsite 
oli vasta vakiintumassa. Suomenlinnan suoja-alueen rajoiksi määriteltiin 
tuolloin pohjoisessa Helsingin kantakaupunki sekä idässä ja etelässä soti-
laspiiri. Suoja-alueen uudelleenmäärittely aloitettiin vuonna 2011, mutta 
ehdotusta ei hyväksytty. Muuttuneen ilmaston aiheuttamat sään ääri-ilmiöt 

sekä merenpinnan kohoaminen asettavat Suomenlinnan maailmanperin-
töarvolle ja -kohteelle merkittävän uhan. Myös jatkuvasti kasvavan kävijä-
määrän aiheuttama eroosio on todellinen ja ajankohtainen uhka. Näiden 
tekijöiden yhteisvaikutus kuluttaa linnoitusrakenteita ja -maisemaa. Myös 
matkailusesonkien tasapainottomuus aiheuttaa taloudellisia haasteita. Ra-
hoituksen pirstaloituneisuus sekä resurssien puute ovat suurimpia uhkia 
hoitokunnalle ja sen toiminnalle. Vaikka uhkakuvat ovat olemassa, ne on 
tiedostettu ja niiden toteutumisen välttämiseksi tehdään aktiivisesti töitä. 
Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman sekä vireillä olevan suojeluehdotuk-
sen myötä Suomenlinnan keskeisistä arvoista ja maailmanperintöstatuk-
sesta pyritään pitämään huolta.78

Kuva 31. Linnoitusrakenteita. Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.
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suomenlinnan-hoito-ja-kayttosuunnitelma/>.
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TULEVAISUUDEN VISIOT JA POHDINTA

Kuva 32. Viereisellä sivulla vasemmalla näkymä Kustaanmiekalta. Kuva: Hanna-Kaisa 
Karppinen 2019.

tystavoitteiden välille. Siksi on tärkeää pohtia, mikä on kaupungin visio ja 
kuinka Suomenlinnaa tulisi kehittää. 

 Suomenlinnan toimiminen kaupunginosana sekä kasvava matkailu alueel-
la aiheuttavat painetta palvelujen lisäämiselle. Palvelujen tarve on tullut 
esille myös hoito- ja käyttösuunnitelman työpajoissa. Monipuolinen, ajan 
hengen mukainen ja muuttuva palvelutarjonta voisi lisätä asukkaiden ja 
matkailijoiden viihtyvyyttä sekä Suomenlinnan elävyyttä ja vetovoimaisuut-
ta asuinalueena. Matkailun kasvu aiheuttaa omat haasteensa historiallisten 
rakenteiden säilymiselle ja asukkaiden elämään Suomenlinnassa. Tulevai-
suuden kannalta olisi tärkeää pohtia asumisen ja matkailun tarpeiden yh-
teensovittamista esimerkiksi palveluiden ja toiminnallisuuden kautta. Myös 
asukkaiden yksityisyyden ja kotirauhan parantamiseksi tulisi etsiä nykyistä 
tehokkaampia keinoja.

Jo vuoden 1974 käyttösuunnitelmassa ilmeni tahtotila ottaa käyttöön 
Suomenlinnan vajaakäyttöiset tilat.82 Myöhemmin edellä mainittu tavoite 
on toteutunut asuinkäyttöön soveltuvien tilojen osalta. Olisiko Suomenlin-
nassa kuitenkin edelleen jäljellä hyödynnettävissä olevia tiloja? Näitä tiloja 
voitaisiin hyödyntää hienovaraisin muutoksin erilaisiin käyttötarkoituksiin 
asukkaiden ja matkailun tarpeisiin. Pienimittakaavaiset, elämykselliset ja 
vaihtelevat palvelut ja tapahtumat voisivat toimia Suomenlinnassa houkut-
televina tekijöinä ympäri vuoden.

Suomenlinnan kokonaisuuden säilyttäminen ja historian vaaliminen on 
tärkeää. Saarten ainutlaatuinen tunnelma syntyy vanhoista linnoitusalueista 
sekä uudempien aikakausien rakennuksista ja niiden yhdessä muodos-
tamasta kerroksellisuudesta. Saarten kehitystä ja kerroksellisuutta tulisi 
vaalia myös tulevaisuudessa alueen historiallista perintöä unohtamatta. 
Suojelun ei kuitenkaan tulisi mennä saarelaisten elämän edelle, vaan alueen 
kehittämisessä olisi hyvä ottaa huomioon saarten vetovoimaisuus ja vireys 
niin asuinalueena kuin matkailukohteenakin. 

Merilinnoituksen säilyminen edelleen asutettuna, hoidettuna ja moni-
puolisena kaupunginosana on erityinen arvo. Helsingin matkailu kasvaa 
koko ajan, samoin Suomenlinnassa vierailevien matkailijoiden määrä. Jotta 
Suomenlinna säilyisi vetovoimaisena asuinpaikkana ja matkailukohteena, 
tulee Suomenlinnan suojelun ja kehityksen olla tasapainossa. Maailmanpe-
rintöstatus ja sen edellyttämä suojelu eivät saisi näyttäytyä esteenä elämän 
jatkumolle, tulevalle kerroksellisuudelle tai rakennuskannan tarvittaville 
muutoksille. Harkitut, vähäiset ja Suomenlinnan historiaa kunnioittavat 
muutokset voitaisiin nähdä Suomenlinnan arvoja voimistavina tekijöinä 
sekä jatkumona alueen kehitykselle.

Suomenlinnan Hoitokunnan, Helsingin kaupungin ja saarten asukkaiden 
yhteistyöllä varmistetaan Suomenlinnan tulevaisuuden suunnittelu, yhteiset 
tavoitteet sekä tulevaisuuden päämäärät. Saarilla on Unescon maailmanpe-
rintöstatuksen ja pitkän historiansa vuoksi vaatimuksia suojelulle, mikä te-
kee päätöksenteosta haastavaa ja hitaampaa. Päätöksentekoa mutkistavat 
lisäksi resurssien vaihteleva riittävyys ja eri toimintojen, kuten asumisen, 
matkailun ja suojelun yhteensovittaminen. Taloudellisten resurssien ollessa 
niukemmat rahankäyttöä kohdennetaan pääosin maailmanperintökohteen 
ylläpitoon.81

Hoito- ja käyttösuunnitelma on Unescon edellyttämä suunnitelma maa-
ilmanperintökohteen säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi sekä turvaamiseksi 
tuleville sukupolville. Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman taustalla huo-
mioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat 
sekä yhteiskunnan jatkuva muutos. Suomenlinnan hoidon käsityksen 
muuttuminen on vaikuttanut hoito- ja käyttösuunnitelman uusimiseen. 
Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma nähdään jatkuvasti käynnissä olevana 
prosessina, jonka kehittymistä ja toteutumista seurataan jatkuvasti. Pää-
töksentekijöiden, hoitokunnan sekä asukkaiden väliseen kommunikaatioon 
on kiinnitetty erityistä huomiota osallistavin toimenpitein, esimerkiksi 
työpajojen ja osapuolten välisen yhteistyön avulla. Osallistavilla toimilla 
mahdollistetaan eri sidosryhmien äänten kuuluminen päätöksenteossa.81

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 valmisteilla olevalle hoito- ja käyt-
tösuunnitelmalle luotiin pohja kartoittamalla Suomenlinnan historiaa ja 
nykypäivän ilmiöitä ja tarpeita. Merkittäviksi teemoiksi nousivat muun 
muassa Suomenlinnan merkitys kaupunginosana ja alueen kestävä matkai-
lu. Tämän taustatyön pohjalta työpajoissa laadittiin Suomenlinnan hoidon 
tulevaisuuden suuntaviivat. Vuonna 2019 suunnitelman toimenpideoh-
jelmaa on työstetty sidosryhmien välillä avoimissa verkostotyöpajoissa. 
Suunnitelman neljäs vaihe, seuranta ja kehittäminen, on ajoitettu vuodelle 
2020. Seurannalla ja uudelleenkehittämisellä pidetään huolta suunnitelman 
ajantasaisuudesta sekä siitä, että hoidon ja kehittämisen suunta pysyy sel-
keänä ja suunnitelmallisena. Suunnitelman pyrkimykset ja laadintaprosessi 
sekä suunnittelun aikainen laaja vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä 
luovat vankan perustan Suomenlinnan säilyttämiseksi.81

Tällä hetkellä Suomenlinnaa koskettavat hoito- ja käyttösuunnitelman 
lisäksi Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma 
vuoteen 2025, Suomenlinnan kestävän matkailun strategia sekä Helsingin 
kaupunkistrategia 2017-2021 ja Helsingin merellinen strategia 2030.

Suomenlinnan status historiallisena ympäristönä, matkailu- ja virkistyskoh-
teena sekä Helsingin kaupunginosana luovat ristiriitoja erilaisten kehi-

Kuva 33. Viereisellä sivulla oikealla näkymä Susisaaresta merelle. Kuva: Hanna-Kaisa 
Karppinen 2019.

__________________________________________________

81 Suomenlinnan hoitokunta, Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma. [online] 
[viitattu 26.11.2019] Saatavilla www-muodossa <URL:https://www.slhk.fi/
suomenlinnan-hoito-ja-kayttosuunnitelma/>.

82 Suomenlinnan käyttösuunnitelman työryhmä, Suomenlinnan    
käyttösuunnitelmaehdotus, Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1974, s. 13.
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ARVOTTAMINEN

Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli on osa Suomenlinnan historial-
lista kokonaisuutta. Se sijaitsee Iso Mustasaarella linnoitusalueen lomassa 
muodostaen yleisvaikutelmaltaan yhtenäisen alueen. Alue muodostuu eri 
aikoina rakennetuista puurakenteisista asuin- ja liikerakennuksista. Kortte-
lialueen rakennukset ovat Suomenlinnan alueella poikkeuksellisia, sillä osa 
vanhasta rakennuskannasta on säilynyt yksityisomistuksessa. Lisäksi kort-
telissa sijaitsevat kaupparakennukset ovat Suomen vanhimpia. 

1860-luvulla linnoitusalueelta osoitettiin linnoituksen sotilasjohdon taholta 
paikka kaupankäynnin keskukselle ja kauppiaiden asunnoille. Luonteeltaan 
väliaikaisiksi ja tarvittaessa siirrettäviksi tarkoitetut rakennukset muo-
dostivat Iso Mustasaareen tiiviin kokonaisuuden. Kortteli rakentui alueen 
sisällä vapaasti ja rakennukset sijoittuivat joko kiinni tai lähes kiinni toisiin-
sa. Aluekokonaisuus on säilynyt täydennysosineen puurakenteisena sekä 
käyttötarkoituksiltaan toimitila- ja asuinkäytössä nykypäivään saakka.

Historiallisesti venäläinen kauppiaskortteli on ollut osa linnoitusalueen 
toiminnallista ja sosiaalista kokonaisuutta ja nykyään se nähdään osana 
Suomenlinnan ainutlaatuista ympäristöä. Kortteli kertoo venäläisen ajan 
rakentamisesta, elämäntyylistä ja elinkeinoista alueella. Kortteli sijaitsee 
näkyvällä paikalla nykyisten pääasiallisten kulkureittien varrella ja sen ilme 
sekä tunnelma väylien suuntaan on säilynyt nykypäivään. Korttelissa voi-
daan nähdä ajallista kerroksisuutta rakentamisen, korjaustoimenpiteiden, 
käyttötarkoitusten muutosten sekä tuhoutuneiden osien uudelleenraken-
tamisen myötä.

Kulttuurihistorialliset arvot

Suomenlinnan venäläisellä kauppiaskorttelilla on historiallista ja kulttuuris-
ta merkitystä osana Suomenlinnan maailmanperintökohdetta. Kauppiaat 
ja käsityöläiset ovat harjoittaneet elinkeinojaan linnoitustöiden alusta 
saakka eri puolilla linnoitusaluetta. Venäläinen kauppiaskortteli muodosti 
Iso Mustasaarella sosiaalisen keskittymän, jossa yhdistyivät kaupankäynti ja 
asuminen. Nykyisin korttelin alueella toimii yhä kahviloita ja kauppa. Kort-
telin asuminen jakautuu omistus- ja vuokra-asumiseen. Kauppiaskorttelin 
nykyiset palvelut ja asumismuodot ilmentävät linnoitusalueen sosiaalista 
jatkumoa.

Arkkitehtoniset arvot

Venäläinen kauppiaskortteli rajoittuu etelästä ja pohjoisesta historialliseen 
linnoituslaitteeseen, lännestä mereen, sekä idästä puistoon ja kirkkoon. 
Korttelia sivuavat saaren pääasialliset kulkuväylät. Vanhat toisarvoiset kul-
kureitit ja väylät korttelin sisällä ovat säilyneet, mutta osasta perinteisiksi 
muodostuneita kulkuväyliä on tullut ajan saatossa suljetumpia.

Kuva 1. xxxx Kuva:  xx

Kuva 34. Rakennuksen C18 julkisivu niin kutsutun sinisen reitin varrelta. Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.

Kauppiaskorttelin kokonaisuuden kannalta alueen ja rakennusten historial-
linen kerroksisuus voidaan nähdä kohteen keskeisenä arvona. 1800-luvun 
jälkipuoliskon rakennuskanta edustaa venäläisen linnoitusajan puutalo-
rakentamista Suomenlinnassa. Vanhempi rakennuskanta on säilynyt alku-
peräistä vastaavassa käytössä asuin- ja liiketiloina. Rakennuksiin on tehty 
aikojen saatossa käyttötarpeiden muutoksista johtuvia toimenpiteitä.

1990-luvulla rakennettu korttelin täydennysosa edustaa 90-luvun laa-
dukasta puurakenteista pientalorakentamista. Täydennysrakentamisen 
muotokielessä on otettu vaikutteita ympäröivien linnoituslaitteiden auko-
tuksista ja muurimaisista massoista, sekä olemassa olevan rakennuskannan 
ja maaston piirteistä. Täydennysrakentamisen sovittaminen ympäristöönsä 
on toteutettu 90-luvun tyylipiirtein, värein ja materiaalein. 1990-luvun täy-
dennysrakentaminen on alkuperäisessä asussaan, laadukkaasti toteutettu 
sekä sopeutettu hyvin paikalleen vanhemman rakennuskannan yhteyteen 
luontevaksi osaksi maisemaa.

Vanha rakennuskanta on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena. Uusi ra-
kennuskanta täydentää vanhaa kokonaisuutta erillisen arkkitehtuurisuun-
nitelman mukaan. Rakennusten mittakaava, alueen tiivis rakenne, käytetyt 
materiaalit ja värit luovat yleisvaikutelmasta yhtenäisen. Korttelialue on 
esteettisesti monimuotoinen ja omaleimainen puutalokokonaisuus Suo-
menlinnassa.

Integriteetti

Venäläinen kauppiaskortteli on merkityksellinen osa Suomenlinnan näky-
miä saavuttaessa saarelle. Nykyinen kauppiaskortteli on kokonaisuutena 
eheä ja selkeä, vaikka kortteli koostuu eri-ikäisistä ja -tyylisistä osista. 
Kauppiaskortteli on edelleen elävä, ajan myötä kehittynyt kokonaisuus, 
joka on kuitenkin säilyttänyt eheytensä. 

Kortteli on osittain yleisilmeeltään hoitamaton, mikä heikentää kortte-
lin arvoa maailmanperintökontekstissa. Suojelulla ja ylläpidolla voidaan 
mahdollistaa korttelin säilyminen ja luontainen kehitys. Rakennuksia on 
restauroitu tarpeen mukaan. Tulevaisuudessa yhteiskunnallinen kehitys ja 
käyttäjien tarpeet voivat aiheuttaa uusia muutostarpeita rakennuksissa. 
Nykyinen ja tuleva kerroksisuus tulisi nähdä arvokkaana osana historialli-
sen kerroksellisuuden kokonaisuutta ja jatkumoa. Tarvittavat toimenpiteet 
tulisi suunnitella ja toteuttaa hienovaraisesti, harkitusti sekä alueen histo-
riaa kunnioittaen.

Kuva 35. Viereisellä sivulla näkymä kauppiaskorttelin sisältä kohti linnoituksen muuria, 
oikealla 90-luvun rakennus C17. Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.
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Kuva 37. Korttelin rakennuksessa CX toimii nykyisin kahvila. Kuva: Anna Kupila 2019.
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RYHMÄ II

Päärakennusten kuvaus ja typologia
Rakennuksen käyttötarkoitus nykyään ja alun perin, luonne, kerrosluvut ja mittasuhteet, 
suunnittelija, materiaalit ja värit, muut yksityiskohdat
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Viaporin insinöörihallinto kaavoitti Suomenlinnaan korttelin kauppiaiden 
käyttöön vuonna 1866. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli on 
rakennettu vuosien 1868 ja 1909 välillä ja sitä on edelleen täydennysra-
kennettu 1990-luvulla.  Korttelirakenteen muoto on ajalleen tyypillinen. 
Päärakennukset sijaitsevat korttelin laidoilla, apurakennukset sisempänä. 
Rakennukset ovat pääasiassa puurakenteisia. Rakennusten tuli olla tarvit-
taessa purettavissa aluetta hallinnoivan tahon niin määrätessä. Väliaikaisuu-
den uhan takia rakennuksiin ei tehty runsaasti koristeita. 

Alkuperäinen rakennuskanta edustaa ajanmukaista venäläistä rakentamis-
tapaa, jossa ilmenee myös piirteitä uusrenessanssista ja uusklassismista. 
Korttelin katuja tahdittavat kadunpuolelle suunnatut talojen päädyt. Sok-
kelit ovat korkeat ja usein laudoitetut. Sinisen reitin varrelta nousevat 
portaat kaupparakennusten pylväskuisteille, joilla asiakkaat pystyivät viet-
tämään aikaa keskenään. Koristeellisempaa venäläistä rakennusperinnettä 
edusti jo 1920-luvulla purettu Sinebrychoffin kapakka ja viinakonttori.   

Rakennuskannalle on ollut ominaista kerroksellisuus, joka on syntynyt 
vapaudesta korjata ja uudistaa rakennuksia. Muutokset tehtiin vastaamaan 
omistajan käyttötarpeita ja monet niistä on tehty modernisoiden vanhoja 
rakennuksen osia. Myöhemmin muutostöitä alettiin kontrolloimaan tar-
kemmin. Rakennuskannasta voi nykyään löytää ratkaisuja useista eri aika-
kausien rakennustyypeistä, kuten esimerkiksi rintamamiestaloista.  

Suomenlinnassa ei ole varsinaista tonttijakoa, lukuun ottamatta Suomen-
linnan kirkon tonttia, joka on Helsingin seurakunnan omistuksessa. Yksi-
tyisomistuksessa olevien rakennusten kohdalla - kuten kauppiaskorttelissa 
- maa on jaettu vuokra-alueisiin. Maan vuokraaja on valtio ja sitä hallinnoi 
kaupunki sekä edelleen Suomenlinnan hoitokunta. 

Kauppiaskorttelin rakennukset on nimetty Suomenlinnassa käytetyn 
numerointijärjestelmän mukaisesti. Järjestelmässä jokaisella Suomenlin-
nan saarella on oma kirjain. Rakennukset, joiden tunnus alkaa kirjaimella 
A sijaitsevat Kustaanmiekalla, B sijaitsevat Susisaarella ja C sijaitsevat Iso 
Mustasaarella. Kirjaimella D osoitetaan Pikku Mustasaaressa ja E:llä Län-
si-Mustasaaressa sijaitsevat rakennukset. Kirjaimen jälkeen on saarikohtai-
sella juoksevalla numerolla rakennuksen numero. Kauppiaskorttelin raken-
nukset sijaitsevat Iso Mustasaarella ja ne ovat numeroitu välillä C7 ja C30. 

 Yleisten alueiden kunnostus on Helsingin kaupungin vastuulla, joka tilaa 
alihankintana kiinteistöhuollon Suomenlinnan hoitokunnalta. Vuokra-
tonttien ylläpito on asukkaiden vastuulla, mutta epäselvien tonttirajojen 
myötä myös vastuualueiden rajat ovat paikoin epäselviä. Maa-aines Suo-
menlinnassa on kauttaaltaan täynnä erilaisia haitta-aineita, tiilensirpaleita 
ja ammuksia saaren historian vuoksi, joten ylimääräinen pihojen maa-aines 
on kuljetettava hävitettäväksi. Aluetta koskee muinaisaluetta koskevat 
kaivausäännöt, jolloin suurempia kaivuita ei saa tehdä ilman viranomaisen 
valvontaa. 

Rakennusten sisätilojen käyttötarkoituksen muutoksien kautta julkisivuihin 
puhkottiin uusia ikkunoita ja ovia. Alkuperäiset ikkunat, ovet ja julkisivun 
maalit eivät ole välttämättä säilyneet, vaan tilalle on hankittu varallisuuden 
ja ajan puitteissa se, mitä on ollut tarjolla tai helposti saatavilla. Rakennus-
perinnön sijaan tärkeämmäksi arvoksi on noussut rakennuksen kunnos-
sapito ja tilan hyödyntäminen käyttöön asumisen tarpeiden muuttuessa. 
Viimeisemmät muutokset julkisivuihin ovat erilaiset eteisten ja terassien 
laajennukset tai yksityisyyttä parantavat, tilaa rajaavat aidat. 

Rakennusten kuvauksissa esittelemme lyhyesti kohteiden historiaa, niiden 
ominaisuuksia, omistussuhteita ja muutostöitä. Rakennusten ja rakennus-
osien värit on dokumentoitu NSC-värikartalla 4.11.2019. Värit koodit 
kuvaavat ajankohdalla näkyviä värejä. Alkuperäiset värit ovat olleet kylläi-
sempiä.

II PÄÄRAKENNUSTEN TYPOLOGIA
Kuva 1.
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C8

C11
C

13

C9

C10

C15

C18

C22

C29
C30

C7

C12

C
23

LÄNSI MUSTASAARI

VENÄLÄINEN KAUPPIASKORTTELI

PIKKU MUSTASAARI

SUSISAARI

KUSTAANMIEKKA

ISO MUSTASAARI

C14

C16

C17 C20

C19

C21

Rakeisuuskaavio 1:1000 (vasemalla), 1:6000 (oikealla)
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C7 LAVRENTJEVIN TALO

Rappaus- ja maalarimestari Aleksander Ivanovits Lavrentjev rakennutti ta-
lon itselleen ja perheelleen työskenneltyään Suomenlinnassa yli 20 vuot-
ta. Vuonna 1923 rakennus myytiin silloiselle metsähallituksen kamreerille 
Hugo Öhmanille, jonka omistuksessa talo vaurioitui pahoin, kun Helsinkiä 
pommitettiin vuonna 1944. Jatkosodan jälkeen rakennuksen osti Kaarlo 
Soininen. Tämän jälkeen taloa on kunnostettu ja se on yksityisomistuksessa.

Talon tienpuoleisella sivulla oli alun perin myymälähuoneita ja pihan puolel-
la asuinhuoneita. Nykyisin talo on asuinkäytössä.

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuin- ja myymälärakennus 
Kortteli 
00 
Rakennusvuosi 
1911 
Suunnittelija 
Ei tiedossa

Etunimi Sukunimi

Kerrosluku 
2+kellarikerros 
Mittasuhteet 
11,9 m x 7,5 m. Suorakaiteenmallinen runko, jonka päässä on krenelointi-
päätteinen erkkeri.  
Materiaali 
Hirsirunko, joka on osittain uudistettu. 
Julkisivu 
Pääasiallinen julkisivumateriaali on keltaiseksi maalattu vaakapaneeli ja 
valkoiseksi maalatut vuorilaudat. Erkkerin pilasterit ovat valkoiseksi maa-
latut. Päädyn kellarikerroksen julkisivun pystyverhous on vaaleanruskeaksi 
maalattu (NCS S 2010-Y20R).  
Sokkeli 
Tiilimuurattu sivuseinien osalta, osittain vahvistettu betonivaluin. Päädyn 
sokkeli on betonia.  

Ikkunat 
Kellarin ikkunat ovat yksiruutuiset. Ensimmäisen kerroksen ikkunat kolmi-
ruutuiset, yläosa yksiruutuinen vaakaikkuna ja alaosa pystyjaettu. Erkkerin 
ikkunat ovat pystyikkunoita vaakapuitteella kahteen osaan jaettuna. Yläosa 
on alaosaa matalampi. Toisessa kerroksessa on myös kellarin tavoin yksi-
ruutuisia ikkunoita. Kaikki ikkunoiden puitteet ovat valkoiseksi maalattuja. 
Ikkunat on uusittu, mutta alkuperäisistä ikkunoista ei ole tietoa.  
Ovet 
Kellarin ovi on pystypaneloitu ja valkoiseksi maalattu sekä siinä on lan-
kavedin. Uudempi, kaakkoisella julkisivulla oleva käyntiovi on naamioitu 
julkisivuun ja se on verhottu samalla laudoituksella kuin erkkerin alaosa. 
Ovessa ei ole vetimiä eikä painikkeita. Ensimmäisen kerroksen sisään-
käyntiovi on myös pystypaneloitu ja ovessa on lasiosa puoleen väliin asti. 
Ovessa on moderni kromattu painike ja lukitus. Ovet ovat ikkunoiden 
tapaan uusittu ja alkuperäisistä ei ole tietoa. 
Kuistit ja katokset 
Pääsisäänkäynnin katos on katettu mustalla, saumatulla peltikatteella ja 
räystään otsapinta sekä katoksen umpilaudoitettu alapinta on valkoiseksi 
maalattu. Katos sijaitsee luoteisella julkisivulla. 

Kuva 2. C7 Rakennus talvella 1956
Bonin Volker Von 1956

Kuva 3. Lavrentjevin talo pohjapiirustus 1.krs
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto



55451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 SALOMÄKI | KOISTINEN | PÄTYNEN | PALONIEMI | IHALAINENRAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 5ERIKA SALOMÄKI | JASMIN KOISTINEN | HETA PÄTYNEN | PAULIINA PALONIEMI | JAAKKO IHALAINEN 

PÄÄOTSIKKO(16pt) 

Kate 
Musta, saumattu peltikate.  
Erityispiireet 
Rakennuksen tyylipiirteet: Rakennuksen katto on harjakatto. Vesikattoa on 
nostettu alkuperäisestä 400mm. Erkkeri sekä sen pilasterit ja katto ovat 
keskiaikaisvaikutteisia julkisivuaiheita, joita ei rakennuksessa ole alun perin 
ollut. Pihan puolella on ollut kahdeksan kulmainen torni.

Muutostyöt 
1988 Lisärakentaminen / Rakennuksen laajennus ja saunan poistaminen 
piharakennuksesta. Lämmönjakohuoneen lisäys kellarikerrokseen. 
1991 Toimenpidelupa / Julkisivu- rakenne- ja huonetilajärjestelyjen muu-
toksia

Etunimi Sukunimi

Muuta 
Kokonaisala   183,0 m² 
Kerrosala   183,0 m² 
Huoneistoala   160,0 m² 
Tilavuus   510,0 m² 
Kerrosluku  2 
Kellarikerroksia  1 
Asuntoja  1

Viitteet
Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
Arska Helsinki. Helsingin kaupungin sähköinen arkisto. https://asiointi.hel.fi/arska/ 
Helsinki kuvia. Helsingin kaupunginmuseo. https://helsinkikuvia.fi
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. Skannatut alkuperäispiirustukset

Kuva 4. Lavrentjevin talo Pikku-Mustasta katsottuna
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

Kuva 5. Lavrentjevin talo lokakuussa 2019
Jasmin Koistinen 
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C8 KASARMI

Vuonna 1892 jalkaväen komppanialle rakennettu kasarmirakennus, jossa 
toimi myös koulu. Vuosina 1918-1919 rakennus toimi sisällissodan sota-
vankileirin naisvankilana ja sen jälkeen vuodesta 1926 aliupseerikerhon 
klubiravintolana. Vuonna 2002 rakennus siirtyi puolustusvoimilta Suomen-
linnan hoitokunnan omistukseen. 

Rakennuksella on pitkä historia ravintolana ja nykyisin rakennuksessa 
toimii ravintola Bastion Bistro.

Käyttötarkoitus 
Ravintola ja kokoontumispaikka 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Jalkaväen komppanian kasarmirakennus ja koulu 
Kortteli 
00 
Rakennusvuosi 
1892 
Suunnittelija 
Ei tiedossa. 
 
 

Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet 
28,7 m x 14,5 m Räystäs- ja harjakorkeus 
Materiaali 
Rakennuksessa on osittain alkuperäinen pyöröhirsirunko. 
Julkisivu 
Julkisivut on verhoiltu vaakalaudoituksella. Laudoitus on keltamultamaalilla 
maalattu (NCS S 2040-Y20R) ja vuorilaudat ovat valkoiset.  
Sokkeli 
Sokkeli on rakennettu isoista graniittilohkareista, jotka on lohkottu suora-
kaiteen muotoisiksi.  
Ikkunat 
Rakennuksen ikkunat ovat kahdeksan ruutuiset, joista kaksi alimmaista 
ruutua ovat avattavia. Ikkunoiden puitteet on maalattu vaaleanharmaiksi. 
Nykyiset ikkunat ovat alkuperäiset ja ne kunnostettiin 2006-2007 perus-
korjauksen yhteydessä.  
Ovet 
Nykyiset ovet ovat alkuperäiset ja ne kunnostettiin 2006-2007 peruskor-
jauksen yhteydessä. 
 

Kuva 6, C8 Kuva lokakuussa sisäpihalta 
Jasmin Koistinen 2019.

Kuistit ja katokset 
Rakennukseen on rakennettu kaksi uutta katosta, jotka molemmat sijait-
sevat lounaispuolen julkisivulla. Katokset rakennettiin vuoden 2006-2007 
peruskorjauksen yhteydessä. Katokset ovat kaarevaksi taivutettua peltiä ja 
ne ovat kannatettu ulkoseinästä. Luoteisjulkisivulla on avoin terassi pure-
tun osan tilalla. 
Kate 
Musta saumattu peltikate.   
Erityispiireet 
Rakennuksessa on loiva harjakatto ja sen päätyjulkisivuissa on koristelistat 
sekä sokkelissa vesilaudoitukset. Rakennus on muuten pyritty pitämään 
alkuperäisessä ulkomuodossaan pois lukien sisäänkäyntien uudet katokset. 
Myös talovarusteita on lisätty ja keittiön ulko-oven vasemmalla puolella 
on talotikkaat. Pääsisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu metallirakentei-
nen luiska julkisivun myötäisesti. 
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2

1

Muutostyöt 
1944 Rakennuksesta puretaan luoteispääty, joka on vaurioitunut pommi-
tuksissa. Luoteispäädyssä sijaitsivat varasto, keittiö, emännöitsijän huone, 
ruokasali ja kirjasto 
1961 Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkkoon 
1981 Piharakennus palaa ja uusi rakennetaan vuonna 1982 
1987 Vesikatteen uusiminen 
1996 Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon 
2002 Syöksytorven pään pidentäminen, jotta vesi ei ohjaudu sokkelikiven 
päälle. Ikkunoiden vesilistojen kunnostaminen niin, ettei vesi pääse seinään. 
Sokkelin päällä olevien vesilautojen kunnostaminen. Julkisivujen maalaa-
minen keltamullalla, ikkunoiden verhouslistojen maalaaminen valkoisella 
öljymaalilla. 
2006 Rakennuksen peruskorjaus: Kaakkoispäädyn varastotilat muutetaan 
saunaosastoksi, rungon, alapohjan ja täydentävien rakennusosien kunnos-
taminen sekä LVIS-tekniikan ja rakennusautomatiikkajärjestelmän uusimi-
nen. Vesi- ja viemäriputkien sekä sähköasennusten ja ryhmäkeskusten uusi-
minen. Ravintolan keittiön ja asiakas-wc-tilojen uusiminen. Asiakastilojen 
yhteyteen lisätään liikuntaesteisten wc-tilat ja henkilökunnalle rakennetaan 
sosiaalitilat. Pääsisäänkäynnin portaita muokataan ja niiden yhteyteen 
rakennetaan metallirakenteinen luiska.  

2007 Aidan rakentaminen ja pihamuutokset 
2009 Uuden pihavaraston ja jäteaitauksen rakentaminen sekä vanhojen 
purkaminen 
2016 Maalaustyöt 
2017 Keittiömuutoksia

Kuva 7, Kasarmi, alkuperäispiirustukset
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

Kuva 8, Sotilasmestarit kasarmin edessä
Leo Tuomalan negatiivit

Viitteet
Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
Arska Helsinki. Helsingin kaupungin sähköinen arkisto. https://asiointi.hel.fi/arska/ 
Helsinki kuvia. Helsingin kaupunginmuseo. https://helsinkikuvia.fi
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. Skannatut alkuperäispiirustukset
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C22 ASUINRAKENNUS

Uusien rakennusten rakentamista kauppiaskortteliin ehdotettiin jo vuoden 
1974 käyttösuunnitelmassa. Rakennuspaikat ja suunnitteluohjeet määritel-
tiin vuonna 1982 valmistuneessa puutaloalueiden tiivistämissuunnitelmassa. 
Hankkeen taustalla oli tarve saada Suomenlinnassa työskenteleville kau-
pungin työntekijöille työsuhdeasuntoja, joten rakennuspaikat vuokrattiin 
kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiölle. Rakennuttamisen hoiti Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto.

Aiemmin rakennuksen C22 paikalla sijaitsi Päällystöyhdistyksen upseeri-
kerhon ulkokäymälärivistö, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1970. 
 
Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus 
Kortteli 
00 
Rakennusvuosi 
1990-1991 
Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas 

Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet 
19,0 m x 7,5 m Räystäs- ja harjakorkeus 
Materiaali 
Paikalla rakennettu puurunko. 
Julkisivu 
Pystyverhoiltu julkisivulaudoitus on maalattu öljymaalilla vaaleanvihreäksi 
(NCS S 0505-G30Y). 
Sokkeli 
Tasoitettu harkko 
Ikkunat 
Modernit yksi- ja kaksiruutuiset ikkunat valkoisin puittein. 
Ovet 
Pystypaneloitu puuovi pystylasituksin. Maalattu julkisivun sävyyn. Kromatut 
painikkeet ja lukot. Potkupelti oven alalaidassa. 
Kuistit ja katokset 
Puurakenteiset kaakkoon suunnatut lasiverannat. Puitteet valkoiseksi 
maalatut.  
Kate 
Musta, saumattu peltikate, jossa kattoturvatuotteet katon sävyyn. 

Kuva 9, C17 Kuva marraskuussa pihatieltä 
Jasmin Koistinen 2019.

Erityispiireet 
Harjakatto, jossa hieman keskiakselista sivussa kattolyhty kaakkoisjulkisi-
vussa. Lyhyet ja sirot räystäät. Osa ikkunoista on sijoitettu seinän sisäpin-
taan, jolloin muodostuu mielikuva ampuma-aukoista.  
Muutostyöt
Ei tiedossa tehtyjä muutoksia.
 
Muuta 
Kokonaisala   247,0 m² 
Kerrosala   247,0 m² 
Huoneistoala   211,0 m² 
Tilavuus   810,0 m² 
Kerrosluku  2 
Kellarikerroksia  0 
Asuntoja  3 (2h+k 69,0 m², 2h+k 73,0 m², 2h+k 69,0 m²)
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Viitteet
Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
Arska Helsinki. Helsingin kaupungin sähköinen arkisto. https://asiointi.hel.fi/arska/ 
Helsinki kuvia. Helsingin kaupunginmuseo. https://helsinkikuvia.fi
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. Skannatut alkuperäispiirustukset

Kuva 10. C22 Pohjapiirustukset ja leikkaukset
Helsingin kaupunginarkisto
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C9 KOULU / HELSINGIN PÄÄLLYSTÖYHDISTYKSEN KERHO

Rakennus rakennutettiin alun perin venäläisen hyväntekeväisyysyhdis-
tyksen toimesta vähävaraisille lapsille kansakouluksi. Uusi koulurakennus 
tarvittiin, sillä aikaisempi koulurakennus C 14 oli liian pieni. Myöhemmin 
rakennus toimi sotasaalisosaston konttorina ja komendantin- ja paikallis-
majurin kansliana. 1920-luvun alussa muutti rakennukseen suomalainen 
kansakoulu, joka toimi rakennuksessa aina uuden koulurakennuksen val-
mistumiseen asti (vuoteen 1959). Tämän jälkeen rakennus toimi vuoteen 
1972 asti sotilaskotina. Tuolloin Helsingin Aliupseerikerho (myöhemmin 
nimi muutettiin Helsingin Toimiupseerikerhoksi) sai rakennuksen tilapäi-
sesti kerhotilakseen. Vuoden 2002 remonttien jälkeen rakennus on toimi-
nut hostellina, jossa järjestetään leirikoulutoimintaa. 

Etunimi Sukunimi

Käyttötarkoitus 
Muut asuntolarakennukset 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Koulu 
Osoite 
Suomenlinna C9, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1909 
Suunnittelija 
Insinöörihallinnon päällikkö insinöörikapteeni Ivanov 
Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet 
Rakennuksen leveys on noin 17,6m ja syvyys noin 22,6m. Koillis- sivulla 
sisääntulo uloke, joka noin 4m leveä ja 4m syvä. Räystäskorkeus 4,6m ja 
harjakorkeus 8,6m ensimmäisen kerroksen lattiapinnasta mitattuna. 

Materiaali 
Tiili 
Julkisivu 
Punatiili 
Sokkeli 
Harmaa luonnonkivisokkeli  
Ikkunat 
Alkuperäiset viisiruutuiset T-malliset puuikkunat. Ikkunapuitteet ruskeat. 
Ikkunoiden yläosa avattavissa tuuletusta varten. Ullakolla puolikaaren 
muotoiset pystypuitteella ja kahdella vinopuitteella jaetut ikkunat. Pääoven 
yläpuolella kaksiruutuinen pystypuitteinen ikkuna. Sivuoven yläpuolella 
pystypuitteella jaettu neliruutuinen ikkuna. 
Ovet 
Ulko-ovina ruskea kaksilehtinen peiliovi sekä ruskea pystypaneeliovi.  
Kuistit ja katokset 
Musta peltinen sisääntulokatos koillis- julkisivulla. Katoksessa koristeelliset 
kannattimet.

Kuva 11, C9
Erika Salomäki 2019

Kuva 12, C9
Erika Salomäki 2019
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Kuva 13, C9, Bonin Volker von, 1954,
Helsingin kaupunginmuseo

 
Kate 
Musta konesaumattu peltikatto. 
Erityispiireet 
Aumakatto. Ikkuna-aukkojen yläpuolella muuratut tiiliaiheet. Kulmissa 
tiiliset pilasterit. Koko rakennuksen kiertää tiilinen korniisi. 

Muutostyöt
1912  Rakennuksen kylkeen puurakenteinen osa, johon käymälä   
 siirrettiin. Entisen käymälän tilalle luokkahuone.
1937  Kaksi uutta luokkahuonetta tehtiin opettajan asuinhuoneis  
 tosta. Entisten luokkien väliin sijoitettiin opettajan   
 huone. Rakennuksen sähkölaitteet uusittiin ja se varustettiin  
 keskuslämmityksellä. 
 Vesi ja viemärijohdot sotilaskoti aikana.
1980-luvulla Peltikaton uusiminen
1990-luvulla Ikkunoiden kunnostus
1996  Rakennuksen liittäminen kaukolämpöön

2002  Ullakon käyttöönotto, jonka yhteydessä kahden uuden ik  
 kunan rakentaminen ullakolle sekä uudet portaat. Lisäksi   
 viemärien ja vesijohtojen uusiminen sekä ilmanvaih   
 don uusiminen. Suomenlinnanhoitokunta

Kuva 14, C9
Erika Salomäki 2019

Kuva 15, C9
Erika Salomäki 2019

Viitteet
Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL. 1990
Hankesuunnitelma ja rakennustapaselostus C9. Suomenlinnan hoitokunta, 2000
Ove Enqvist ja Mikko Härö, Varuskunnasta maailmanperinnöksi, Suomenlinnaseu-

ra ry, 1998
Helsinki kuvia. Helsingin kaupunginmuseo. https://helsinkikuvia.fi
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Kuva 12. C9
Erika Salomäki 2019

C10 SEMENOVIN LEIPOMO / ELANTO

Alkujaan rakennus rakennettiin leipomoksi marketentti Semenovin toi-
mesta. Leipomo ja sen ulkorakennukset siirtyivät hänen perillisilleen, jotka 
myivät rakennuksen Osuusliike Elannolle 1923. Myöhempien yritysjärjes-
telyiden myötä kaupanpitäjäksi tuli Siwa. Rakennuksen siirryttyä yksityiso-
mistukseen vuonna 2002 jatkoi Siwa vuokralaisena aina vuoteen 2006, 
jolloin vuokrasopimus päättyi. Liiketilat olivat pitkään tyhjillään, kunnes ne 
remontoitiin asuin ja kahvila käyttöön. Rakennuksen alakerrassa on toimi-
nut kahvila vuodesta 2018. 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuin- ja talousrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C10, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1888 
Suunnittelija 
Tuntematon, Rakennuttaja Semenov 

Kuva 18, C10 
Erika Salomäki 2019.

isoin ikkunoin aukotettuja.  
Kuistit ja katokset 
Luoteis-sivun katoksen kaiteet sekä pilarit ovat valkoiset. Toinen ra-
kennuksen katoksista sijaitsee kaakkois- sivulla parvekkeen yhteydessä.
Parveke 
Rakennuksen luoteis- sivulla parveke, joka on sijoitettu katoksen päälle. 
Parvekkeella ei katosta. Kaakkois-sivun parveke on katoksen alla ja sijoit-
tuu kahden rakennusmassan väliin.  Parvekkeiden kaiteet julkisivun kanssa 
saman sävyistä pystylaudoitusta. Kaiteiden yläosan yksityiskohdat valkoiset.  
Kate 
Musta konesaumapeltikate. 
Erityispiireet 
Rakennus muodostuu alkuperäisestä osasta ja 1990-luvulla rakennetusta 
laajennuksesta. Tällä hetkellä eri aikoina rakennetut osat ovat erotettavista 
toisistaan julkisivuvärien perusteella. Katto muodostuu kahdesta harjaka-
tosta, joita yhdistää kolmas, niihin kohtisuorassa oleva harjakatto. Laajen-
nusosassa rimoitusaiheita. 

Kuva 17,. C10 
Erika Salomäki 2019.

Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet 
Rakennuksen leveys noin 16m ja syvyys 21m. Räystäskorkeus noin 3,3m ja 
harjakorkeus 5,7m rakennuksen lattiapinnasta mitattuna.  
Materiaali 
Hirsirunko        
Julkisivu 
Vaaleankeltainen (NCS S 0515-Y20R) vaakavuoraus ja uudisosassa vaale-
ansininen (NCS S 1510-R80B) vaakavuoraus. 
Sokkeli 
Luonnonkivisokkeli, uusiosassa betonisokkeli. 
Ikkunat 
Kolmiruutuiset T-malliset ikkunat. Ullakolla yhdellä pystypuitteella jaetut 
ikkunat. ikkunoiden puitteet valkoiset. Ympäröivät koristeaiheet vaalean-
vihreät (NCS S 2005-G20Y) ja uudisosassa valkoiset. 
Ovet 
Ruskeat vaakaikkunoin aukotetut ovet pääjulkisivussa. Entiselle lastauslai-
turille johtava ovi on muuhun aitaan sulautuva. Uudisosan ovet valkoisia 

Kuva 16, C10 
Erika Salomäki 2019.



63451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 SALOMÄKI | KOISTINEN | PÄTYNEN | PALONIEMI | IHALAINENRAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 13ERIKA SALOMÄKI | JASMIN KOISTINEN | HETA PÄTYNEN | PAULIINA PALONIEMI | JAAKKO IHALAINEN 

Kuva 18,. C10 
1977

Kuva 19, C10, 
Erika Salomäki, 2019

 ulle laajennusosaan uusi parveke sekä sen yhteydessä ikkunamuu  
 tos. Vanhan portaan sekä lisäosan seinien purkaminen    
 uuden asunnon tieltä. Arkkitehtitoimisto Dekotex Oy 

2017  Käyttötarkoituksen muutos, entisen liiketilan muuttuessa osittain  
 asuintilaksi. Ikkunoiden lisääminen erityisesti entisten varastotilo  
 jen kohdalle sekä portin muutos. LAB Arkkitehdit Oy

Muutostyöt 
1945 T-puitteiset ikkunoiden tilalle vaihdettiin yksiruutuiset ikkunat. Vanha 
eteinen purettiin, pihan puolelle rakennettiin pieni uloke ja rakennukseen 
rakennettiin uudet portaat. Erilliset kattoikkunat muutettiin yhtenäiseksi 
ikkunariviksi. 

1953  Rakennukseen puhkaistiin toinen ulko-ovi.

1990  Elannon kauppaa laajennettiin ja yläkerran myymälänhoitajan   
 asunto kunnostettiin. Kunnostuksen yhteydessä kaksi    
 pienempää asuntoa muutettiin yhdeksi suuremmaksi. Lisäosaan   
 sijoitettiin sosiaali- ja varastotilat. Yksiruutuiset ikkunat vaihdet-  
 tiin takaisin T-puitteisiksi ikkunoiksi. Arkkitehtinä    
 toimi Suunnittelurengas OY Helsingin Studio Arkkitehdit.

2002  Koillis-julkisivun kattolyhdyn laajentaminen. Ark-Viapori Oy 

2005  Uuden portaan rakentaminen lastaustilaan ja sen yhteydessä   
 kattomuutoksia. Kattolappeen nosto lounais- sivulla. Luoteis-siv  

Viitteet
Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL. 1990
Helsingin rakennusvalvonnan arkisto
Yhteishyvä https://yhteishyva.fi/koti/elamaa-vanhassa-osuuskaupassa-saaren-suo-

jassa/article-793771 , 31.10.2019 
Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004804889.html , 

31.10.2019 
Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004440155.html , 

31.10.2019 
Arska Helsinki. Helsingin kaupungin sähköinen arkisto. https://asiointi.hel.fi/arska/ 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto
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Kuva 16. C10
Erika Salomäki 2019 Viitteet

1 Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL

C11 UUDISRAKENNUS

Rakennuksen tilalla oli ennen ns. Rumjantsevin vaja, jonka oli rakentanut 
marketentti Koslov. Myöhemmin aliluutnantti Rumjantsev muutti sen 
asuintaloksi. Semenov hankki rakennuksen omistukseensa, joten se siirtyi 
kiinteistökaupoissa Elannolle C10 yhteydessä. 1930-luvulla rakennus sai 
tunnuksen C11. Elannon aikana rakennus toimi kauppa-apulaisten asunto-
na aina 1970-luvulle asti. Rakennus purettiin 1988, jonka jälkeen maa-ala 
erotettiin Elannon alueesta ja se annettiin vuokralle Helsingin kaupungille. 
Paikalle rakennettiin pientaloalueiden tiivistämissuunnitelmaan perustuen 
uudisrakennus työsuhdeasunnoiksi Helsingin kaupungin työntekijöitä 
varten. 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus, kahden asunnon talot 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C11, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1991 

Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas    
Rakennuttajana Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto 
Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet 
Rakennuksen pituus on noin 4,3m ja syvyys 16,8m. Lounais- sivulla en-
simmäisessä kerroksessa olohuone on osittain sijoitettu muusta raken-
nusmassasta ulos tulevaan osaan, jonka syvyys on 2,2m ja leveys noin 8m. 
Räystäskorkeus on noin 4,7m ja harjakorkeus 6,2m ensimmäisen kerrok-
sen lattiapinnasta.  
Materiaali 
Rankarunko. 
Julkisivu 
Vaaleanvihreä (NCS S 0505-G30Y) pystyvuoraus.  
Sokkeli 
Harmaa betonisokkeli 
Ikkunat 
Yhdellä pystypuitteella jaetut ikkunat. Yksiruutuisia ikkunoita, jotka sijoit-
tuvat syvälle julkisivuun. Pihan puolella kolmiruutuiset pystypuitteilla jaetut 
ikkunat. Ikkunoiden puitteet ja pellitykset valkoisia.  
Ovet 
Ruskea pystypaneeliovi, jossa pysty ikkunoita.  
Kuistit ja katokset 
Olohuone ulokkeen sivuilla sisäänkäyntikatokset, joiden katemateriaali 
muun katteen kanssa yhtenevä. Kaiteet umpinaiset ja julkisivun kanssa 
samaa sävyä.  

Kuva 21, C11
Erika Salomäki 2019

Kuva 20, C11 
Erika Salomäki 2019

Kate 
Musta konesaumapeltikate. 
Erityispiireet 
Rakennuksen koillissivulla muun julkisivun kanssa saman sävyisiä pystyri-
moitus aiheita. 

Kuva 22, C11
Jasmin Koistinen 2019
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C12 ASUINRAKENNUS

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto rakennutti venäläiseen 
kauppias korttelin viisi uudisrakennusta vuonna 1990-1991. 
Korttelin täydentämistä uusilla rakennuksilla ehdotettiin jo vuoden 1974 
käyttösuunnitelmassa. Hankkeen taustalla oli tarve saada Suomenlinnassa  
työskenteleville kaupungin työntekijöille työsuhdeasuntoja, joten  
rakennuspaikat vuokrattiin kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiölle.  
Rakennuspaikat ja suunnitteluohjeet määriteltiin vuonna 1982, puutalo -
alueiden tiivistämissuunnitelmassa. ¹ 
Rakennuksen C12 paikalla sijaitsi ennen Putankinin talo, jonka julkisuvu oli 
hyvin samankaltainen Petroffin talon ja Sinebrychoffin kapakan kanssa.  
Rakennuksen erityispiirre oli sen tapa seurata korttelia sivuavan kadun   
muotoa; pääjulkisivu teki keskellä loivan mutkan tien mukaisesti.  
Pääjulkisivulla oli myös venäläistyyliselle puurakentamiselle tyypillinen  
pylväsveranta. Rakennus oli lautarakenteinen ja huopakattoinen. 
1910-luvun alussa marketentti Putanikilta rakakennuksen ostanut  
maketentti Kozlov teetätytti rakennukseen 100m² laajennuksen, mikä teki 
rakennuksesta todella syvän. Runkosyvyys oli 17 metriä, minkä vuoksi  
harja kohosi hyvin korkealle.  
Kozlov myi rakennuksen 1913  Viaporin linnoitustykistön koulutus-
joukkueen aliluutnantti Bogdanoffille. 
Rakennus oli erittäin huonossa kunnossa jo 1920-luvulla ja purettiin  
käyttökelvottomana1950-luvulla. ²

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus

Osoite 
Suomenlinna C 12  
00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1990-1991 
Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas 
Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet 
15,5 m x 8,6 m 
Materiaali 
Puurunko 
Julkisivu 
Vaaleanpunainen pystylaudoitus.  NCS S 1010-Y90R 
Kapeat valkoiset vuorilaudat vain suuressa nurkkaikkunassa. 
Sokkeli 
Tas harkko, laudoitettu 
Ikkunat 
Osa valkokarmisista ikkunoista on sijoitettu seinän sisäpintaan. Syvennyk-
sessä oleva korkea ja kapea ikkuna imitoi ampuma-aukoa. 
Ovet 
Valkoinen, pystypaneeliovi. Kromin värinen kaarivedin. 
Kuistit ja katokset 
Kaksi sisennettyä katosta kaakkoisjulkisivulla, rakennuksen kummassakin 
päässä, sisäänkäyntien kohdalla.

Kuva 24,  Putanikin talo
Suomenlinnan rakennusten historia. 1997

Kuva 23, C12 Kuva lokakuussa tien puolelta 
Jasmin Koistinen 2019

Kate 
Pelti, maalattu, harmaa

Viitteet
¹Veijola, Ritva; Kärki, Pekka; Suomenlinnan hoitokunta. 
Suomenlinnan rakennusten historia, Museoviraston rakennushistorian osasto
1997
² Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL
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C13 PETROVIN VAJA

Kuva 25,. C13 saapumis-
suunnasta..  
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Kuva 26, C13 Asunnon 
tontin rajalta. 
Kuva: Pauliina Paloniemi 
2019.

Rakennettu talon C14 varastoksi vuonna 1868. Päärakennuksen C14 toi-
miessa apteekkina Tshernynovin omistuksessa ja 1890-1908 kansakouluna, 
ei vajan käyttötarkoituksesta ole tietoa. Ylikersantti Johannes Tuutti raken-
tanut omistajuutensa aikana vuonna 1936 taloon kolme huoneistoa. Hjal-
mar ja Fanny Törrönen saivat vajan päärakennuksen mukana 1900-luvun 
alussa, ja he käyttivät sitä varastona ja pesulana. Ylikersantti Tuutti osti ta-
lon ja vajan ja vuonna 1936 rakennutti taloon 3 pientä huoneistoa. Kesällä 
1992 eteläpäädyn huoneisto peruskorjattiin ja talo yhdistettiin yhdeksi 
huoneistoksi Seija Linnanmäen ja Markku Kallion omistuksen aikana.1

Käyttötarkoitus  
asumisrakennus 
Alkuperäinen    
varastorakennus  
Rakennusvuosi    
1860 
Rakennuttaja    
Aleksei Petrov 
Kerrosluku    
2 
Mittasuhteet    
18m x 4,5m 
Materiaali    
Puurunko 

Julkisivu     
Vaakasuuntainen puupaneeli 
Väri     
Vihertävän harmaa, S 2005-G80Y, S 4005-G80Y 
Sokkeli     
Luonnongraniitti, harmaa 
Ikkunat     
Kaksiruutuiset ja neliruutuiset pystyjaolliset ikkunat 
Ovet    
Tammiootraus 
Kuistit ja katokset 
Katos toisen sisäänkäynnin yhteydessä 
Kate    
Konesaumattu peltikate 
Erityispiireet 
Kadun puoleinen päätyösa hirsirakenteinen, muut rakenteen venäläistä 
lankku- ja turverakennetta 
Aikaisemmat rakennusnumerot 
Vuonna 1927 C IV 123

Muutostyöt 
1936  Ylikersantti Johannes Tuutti Taloon rakennettu 3 pientä 
huoneistoa, kolme piippua talon länsiseinälle kuudelle uudelle tulisijalle, 
entinen itäseinämällä 

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
2Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

1992 Markku Kallio  Eteläpäädyn huoneisto peruskorjattu, talo muu-
tettu yhdeksi huoneistoksi
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C14 PETROVIN TALO

Talo rakennettiin vuonna 1868 Aleksei Petrovin toimesta. Talo saattoi 
näihin aikoihin toimia puotina. Petrovin jälkeen kauppaneuvos Tshernysov 
osti talon ja vuokrasi tilat siviiliapteekille. Myöhemmin hän lahjoitti talon 
myöhemmin sen venäläisen hyväntekeväisyysyhdistyksen Viaporin osastol-
le, joka järjesti rakennuksessa vähävaraisten lasten koulua vuosina 1890-
1907. Vuonna 1908 talo siirtyi makkarakauppias Urbanovitsin käyttöön, ja 
1910-luvulla talo myytiin Hjalmar Törröselle. Talossa toimi näihin aikoihin 
kahvila. Fanny Törrönen myi talon Gustav Poppiukselle 1936, ja samana 
vuonna se myytiin eteenpäin ylikersantti Johannes Tuutille. Johannes Tuutin 
poika möi rakennukset 1988 Seija Linnamäelle ja Markku Kalliolle. Raken-
nusta on peruskorjattu vuosina 2013-2019. 1  

Käyttötarkoitus  
asuinrakennus 
Alkuperäinen 
vuokratalo, puoti, koulu, apteekki 
Rakennusvuosi 
1860 
Rakennuttaja   
Aleksei Petrov 
Arkkitehti 
Seija Linnanmäki (1988-)  
Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet 
10,5m x 12m 

Materiaali 
Puurunko 
Julkisivu  
Vaakasuuntainen puupaneeli 
Väri 
Vaaleanharmaa S 3502-Y, S 4502-Y 
Sokkeli 
Luonnongraniitti tuettuna betonisella anturalla 
Ikkunat  
Kuusiruutuinen ikkuna tuuletusikkunoilla 
Ovet 
Puukarminen lasitettu ovi potkupellillä 
Kuistit ja katokset 
Uusi katos pääsisäänkäynnille 
Kate 
Konesaumattu peltikate 
Aikaisemmat rakennusnumerot  
Vuonna 1927 C IV 124 
Muutostyöt 
1890-1907   Purettu pylväskuisti 
1936 Johannes Tuutti  Taloa madallettu n. 80cm Taloon raken-
nettu neljä asuntoa. Toinen rakennuksen savupiipuista purettu, yläkerran 
portaat siirretty ulkopuolelle. Uudet ulko-ovet pihan puolelle, vanha 
ulko-ovi muutettu ikkunaksi 
1988  Paavo Juhani Tuutti maalaus 
2013 Markku Kallio  Alapohjan purku, sokkelin valu  

Kuva 27, C14 Saapumissuunnasta.  
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

2015 Markku Kallio Hirsirakenteen nosto 600mm 
2016 Markku Kallio Vesikaton nosto kahdessa osassa 
2017 Markku Kallio Lattioiden ja seinien uusittu runkorakenne 
2018  Markku Kallio Kaukolämpökaivuu, ikkunoiden, sähköputkitusten  
   ja lattialautojen asennus 
2019 Markku Kallio Pintarakenteet, LVI-työt, kylpyhuoneet 
Muuta 
Edelliset ovet pystypaneloidut, todennäköisesti 1950-luvulta 
Edelliset ikkunat kaksiruutuiset pitkäsalvat 1880-90-luvulta, kierrätetty 
rakennukseen 1936

Kuva 28, C14 ns. Kännikujan puolelta.  
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Viitteet
1 Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL
2Suomenlinnan hoitokunnan arkisto
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C15 SEMENOVIN TALO / LINNANPORTTI

Rakennuksen omisti alun perin Nikolai Semenov, joka Suomenlinnassa 
venäläisaikana toiminut leipomona. Marketentti Andrian Kozlov osti huu-
tokaupassa rakennuksen, ja 1910-luvun aikana toinen kerros muutettiin 
valokuva-ateljeeksi. Kozlov myi talon veljelleen Nikon Mihailovits Kozlovil-
le, joka myi rakennuksen vuonnna 1922 majurinrouva Henny Poppiukselle. 
Osa talosta oli tällöin vuokrattuna ja yläkerrassa ylläpidettiin valokuvaa-
moa Vääpeli Sarvilahden toimesta. Rakennuksessa sijaitsi saaren lastentar-
ha 1924-1932. Lastentarhan jälkeen Maanviljelijäin Maitokeskus oli vuokra-
laisena talossa asukkaiden lisäksi. Kahvila perustettiin Poppiuksen toimesta 
rakennukseen ennen Suomen sotia, ja eri omistajien alla rakennuksessa 
toimi ”Linnanportin kahvila”. Vuonna 1983 kahvilatoiminta lopetettiin ja 
ja kiinteistöön muodostui As Oy Svartö 15. Rakennusinsinööri Paavola ja 
valokuvaaja Nuutinen kunnostivat rakennuksen molemmat kerrokset. 1

Rakennusvuosi   
1868 
Rakennuttaja   
Nikolai Semenov 
Kerrosluku   
2 
Mittasuhteet   
26m x 16m 
Rungon materiaali  
Puurunko 
Julkisivu    
Vaaka- ja pystysuuntainen puupaneeli 

Väri    
Vaaleansininen S 1015-R90B 
sokkeli harmaa S 3005-R80B 
Sokkeli    
Kivisokkeli, betonivalu 
Ikkunat 
Kolmeruutuinen puuikkuna, t-malli 
Ovet 
Kaksilehtinen puuovi, sisäpihalla valkoinen puuovi     
kuusiruutuisella ikkunalla 
Kuistit ja katokset 
Etukuisti, sisäpihalla sisääntulokuistit 
Kate 
Konesaumattu pelti 
Aikaisemmat rakennusnumerot 
Vuonna 1927 C IV 125 
Muutostyöt 
1909 Andrian Kozlov Uusi muurattu uuni, rakennuksen uuneja ja liesiä 
korjattu, veranta pohjoisen kuistin puolelle rakennettu 
1980 Perusteellinen välipohjapalkkien korjaus vaihtoineen 
2014 Huoneistoissa muutoksia, huoneistoja jaoteltu uudelleen, seinä- ja 
välipohjarakenteet paloeristetty. Huoneistosta no. 3 erotettu saunasiipi, 
hirsirakenteita purettu osittain ja rakennettu väliseiniä wc-kylpyhuonee-
seen.   
2015 Pihakunnostus 
2019 Julkisivukunnostus, maalaus ja villiviinin puhdistus

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
2Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

Kuva 29, C15.  
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Kuva 30, C15
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.
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Kuva 33,  C15.  
Kuva: Bonin Volker von 1955, Helsingin kaupunginmuseo, 
Helsinkikuvia.fi

Kuva 31,C15 
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Kuva 34, C15 
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Kuva 32,  C15 
Kuva: Bonin Volker von 
1955, Helsingin kaupun-
ginmuseo, Helsinkikuvia.fi
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C16 SINEBRYCHOFFIN LEIVINTUPA

Sinebrychoffin leivintupa sijaitsee kauppiaskorttelin keskellä loivassa 
syvänteessä. Rakennus on selkeästi erillään muista pihapiirin rakennuksista, 
eikä sillä ole suoraan kadulle aukeavaa julkisivua.  
C 16 rakennettiin Sinebrychoffin palveluskunnan taloksi vuonna 1868. Se 
on Sinebrychoffin Viaporin taloista ainoa nykypäiviin asti säilynyt, ellei ote-
ta lukuun todistamattoman perimätiedon mukaan vuonna 1823 Viaporista 
Hietalahteen siirrettyä empiretyylistä puista asuinrakennusta. Ullakolla 
savupiipun rappauksessa on näkyvissä vuosiluku 1868. Rakennuksessa oli 
leivintupa, mankelihuone ja kaksi renginkamaria. Kellarissa olivat viina- ja 
talouskellarit sekä lasienpesuhuone, joka palveli läheistä Sinebrychoffin 
kapakkaa.   
Sinebrychoffin kauppiaskorttelin talot siirrettiin 1/13.6.1896 Aktiebola-
get Sinebrychoffilta Sörnäs Aktie Bryggerin omistukseen. Sinebrychoffin 
rengin- ja leivintupa myytiin yhdessä viinakonttorin päärakennuksen 
kanssa insinöörihallinnolle, jolta seppä Nikolai Nygren sen osti vuosien 
1909-1913 välisenä aikana. Sinebrychoffin leivintupa kirkon tornista nähty-
nä lokakuussa 2011. Harvoista omistajavaihdoksista johtuen talon pohja-
ratkaisu on pääpiirteissään sama kuin Sinebrychoffin aikana, leivintupa on 
keittiönä.1 Kristian Pentti on ostanut rakennuksen vuonna 2018 Nygrenin 
suvulta.2 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuin- ja talousrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C16, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1868 
Suunnittelija 
Tuntematon 
Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet    
6.00 x 9.00 metriä 
Materiaali 
Hirsirunko

Julkisivu 
Keltamulta (NCS S 3040-Y10R), leveä vaakalaudoitus. Valkoiset vuorilau-
dat.  

Kuva 35 (vasemmalla), C16 
Kuva 36 (oikealla), C16 marraskuussa, Jaakko Ihalainen 11/2019

Sokkeli 
Harmaaksi rapattu luonnonkivisokkeli  
Ikkunat 
Kaksiruutuiset pystyjaolliset ikkunat ensimmäisessä kerroksessa. Neliruu-
tuiset ikkunat ullakolla ja kaksiruutuiset pystyjaolliset ikkunat sokkelissa. 
Ikkunakarmit ovat valkoiset, puitteet punaiset. Vuonna 1964 uusitut ikku-
nat ovat rintamamiestaloloille tyypillistä mallia. Ikkunat ovat siis rakennuk-
sen varsinaiseen rakennusajan kohtaan nähden modernit. 
Ovet 
Rakennuksen sisäänkäynti sijaitsee pohjoisella julkisivulla. Ulko-ovi pu-
nainen (NCS S 4050-Y80R), pystypaneloitu. Karmit ovat valkoiset. Lukko 
ja postiluukku ovat kromattua metallia. Rakennuksen eteläjulkisivulla on 
matalat puiset pariovet puuliiteriin ja pohjoispuolella kellariin. Ovilehdet 
ovat punaisia pystypaneloituja ovia, helat ja saranat ovat rautaiset. 
Kate 
Musta konesaumapeltikate.
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Kuva 37 (vasemmalla), C16 julkisivu etelään  
Kuva 38 (oikealla), C16 julkisivu itään

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma HY THL, 1990
2 Henri Raitio, C16_2018.16_2018_korjaukset ja muutokset -muistio, Suomenlin-

nan hoitokunta, 21.9.2018

Erityispiireet 
Rakennus on yksilaivainen harjakatollinen talo, jossa on korkea sivulaiva 
sisäänkäynnille ja ullakonportaille. Kellari on noin puolitoistametrinen 
ja siihen kulku tapahtuu ulkokautta. Rakennuksella on huonokuntoinen 
piharakennus. Eteläjulkisivulla on matala puuliiteri. Harvoista omistajavaih-
doksista johtuen talon pohjaratkaisu on pääpiirteissään sama kuin Sine-
brychoffin aikana, leivintupa on keittiönä. 

Muutostyöt 
2018  Ullakolle on rakennettu kaksi vinttihuonetta. Ei ole tässä   
  vaiheessa tietoa onko kyseisille tiloille haettu tarvittavat   
  luvat.2

 
6.4.1999 Toimenpidelupa, rakennuksen eteläpäätyyn tehdään uusi   
  ikkuna   
11.11.1997 Pientalon muutostyö ja lisärakentaminen  
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C17 ASUINRAKENNUS

Rakennuksen C17 kohdalla sijaitsi aiemmin vuonna 1868 rakennettu  
Sinebrycoffin kapakka, jossa nikolai Sinebrychoff harjoitti ravintola-
toimintaa, palvellen saarella asunutta upseeristoa. Rakennuksen  
pääty oli venäläisen rakennusperinteen mukaisesti kadulle päin, ja oli hyvin  
saman tyylinen viinakonttorin kaksiharjaisen julkisivun kanssa. Pää-
julkisivulla oli pylväskuisti, jolla asiakkaat seurustelivat keskenään.  
Katon harjaa koristavat koniskat, hevosen pään muotoiset kattoratsastajat,  
joiden uskottiin ajavan tiehensä pahoja henkiä ja suojaavan tulipaloilta. ¹,³ 
1800-luvun lopulla, kun panimoiden anniskeluoikeuksia yksityishenkilöille  
rajoitettiin merkittävästi, vuokrasi rakennuksen silloinen omistaja:  
Sörnäs Aktie Bryggeri tilat ruotsalaiselle kansakoululle. 

Tämän jälkeen toimi rakennus myös jonkin aikaa kirkkona, ja myöhemmin  
kansakouluna, vuoteen 1905 asti, jolloin rakennus sai purkutuomion.  
Rakennusta ei kuitenkaan purettu heti, vaan Linnoituksen saarnaaja  
Lindell lunasti talon jumalanpalveluskäyttöön.

Sinebrychoffin kapakka purettiin lopulta 1920-luvulla. ² 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C17 
00190 HELSINKI 

Rakennusvuosi 
1990-1991 
Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas 
Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet 
15,5 m x 8,6 m 
Materiaali 
Puurunko 
Julkisivu 
Vaaleansininen pystylaudoitus. NCS S 0520-R80B 
Kapeat valkoiset vuorilaudat vain suuressa nurkkaikkunassa. 
Sokkeli 
Tas harkko tai betoni 
Ikkunat 
Osa valkokarmisista ikkunoista on sijoitettu seinän sisäpintaan. Syvennyk-
sessä oleva korkea ja kapea ikkuna antaa illuusion ampuma-aukosta. 
Ovet 
Harmaa, pystypaneeliovi, jossa kaksi ikkunaa. Kromin värinen kaarivedin. 
Kuistit ja katokset 
Katos sisäänkäynnin kohdalla, rakennuksen itäjulkisivulla, pohjoiseen päin. 
Kate 
Pelti, maalattu, harmaa 
Muutostyöt 

Uudisrakennuksessa ei tiedossa olevia muutostöitä

Kuva 40, Sinebrychoffin kapakka
Suomenlinnan rakennusten historia. 1997

Kuva 39, C17 Kuva lokakuussa piha-
tieltä 

Jasmin Koistinen 2019

Viitteet
1Veijola, Ritva; Kärki, Pekka; Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnan rakennusten 

historia. 1997
2Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
868. Pro gradu -tutkielma. HY THL
3 http://suomenlinna.fi/krepostsveaborg/kauppiaskortteli.html
4https://sinebrychoff.fi/200/historia/
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Marketentti Ivan Petrovits Nedonoskov rakennutti rakennuksen 1860-lu-
vulla. Rakennuttajan poika Alexander Ivanovits Nedonoskov lopetti 
kaupan pidon 1920-luvulla ja talo sekä sen varastohuoneet vuokrattiin 
Helsingin Osuuskaupalle. HOKn elintarvikeliike avattiin 1923. Samoissa ti-
loissa oli aiemmin toiminut sekatavarakauppa, jota ylläpiti Ravintoyhdistys. 
1950 talo myytiin Harabroveille, jonka aikana rakennukseen sisustettiin 
parturi-kampaamoliike, joka myöhemmin muutettiin Kahvila Viaporin kah-
vihuoneeksi. 1960 Maria Harabrov myi talon vuokralla olleelle Helsingin 
Osuuskaupalle. 1980-luvulla kaupankäynnin loputtua talo myytiin kahden 
perheen asunnoksi - Erkki ja Kaija Helolle sekä Anu ja Yrjö Klipille.1 Ra-
kennuksessa on tänä päivänä Päivi Siekkisen pitämä Kahvila Vanille.2

Käyttötarkoitus 
asuinrakennus, kahvila 
Alkuperäinen 
vuokratalo, kauppa 
Rakennusvuosi 
1868 
Rakennuttaja 
Ivan Petrovits Nedonoskov 
Kerrosluku   
2 
Mittasuhteet 
14,7m x 22,5m 
Materiaali 
Puurunko 

Julkisivu  
1. kerros vaakasuuntainen puupaneeli 
2. kerros pystysuuntainen puupaneeli tai pellitys 
Väri    
1515-Y90R haalistuneena 
Sokkeli   
Kivisokkeli, laudoitettu kadulta päin 
Ikkunat 
Kolmijakoiset ikkunat 
Ovet 
Ovet neliruutuisin ikkunoin, etujulkisivulla vaakajaossa ja takana rivitettynä 
Kuistit ja katokset 
Julkisivumittainen etukuisti, pihan puolella erilliset puolikylmät kuistit 
Kate 
Konesaumattu peltikate 
Aikaisemmat rakennusnumerot:  
Vuonna 1927 C IV 127 
Muutostyöt 
1889 Ivan Petrovits Nedonoskov Asuin- ja kauppahuoneiden jär-
jestyksen muutos, oven siirto keskilinjasta  
1909 Ivan Petrovits Nedonoskov Rakennuksen laajennus kolmipää-
tyiseksi  
1950 Harabrov Julkisivuun puhkaistu ovi ja sivuikkunat, toiset 
ulkoportaat  
1980 Helo, Klippi Pohjoisen päädyn asunnon yläkerta otettu asuin-
käyttöön, seinän suoristus 

Kuva 41, C18.  
Kuva: Pauliina Palonimi 2019.

Kuva 42, C18  
Kuva: Pauliina Paloniemi 
2019.C18 NEDONOVSKOVIN TALO

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL, 1990
2Suomenlinnan hoitokunnan arkisto
Anu jaYrjö Klippi, Kaija Tuomisto, haastattelu 5.11.2019

2007-2009 Helo, Klippi, Eero Kotkas Kahvilan ja asuintilojen 
alapohja rakennettu uudelleen , kahvilan väliseinien ja alakaton purku – si-
säkatto maalattu liimamaali, Lim&Handtryck tapetit, lattia maalattua pont-
tilautaa, seinän alaosa puupaneeli – ilmanvaihdon uusinta ja ponttikaton 
kipsilevytys  
2019 Kuistin laajennus 
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Kuva 44, C18.  
Kuva: Risto Simo SER 1970, Helsingin 
kaupunginmuseo, Helsinkikuvia.fi

Kuva 45 C18. 
Kuva: Risto Simo SER 1970, 
Helsingin kaupunginmuseo, Hel-
sinkikuvia.fi

Kuva 43 C18.  
Kuva: Pauliina Paloniemi 
2019.

Kuva 46 C18. 
Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.
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C30 ASUINRAKENNUS

Sinebrychoffin viinakonttori ulottui myös rakennuksen C30 kohdalle. 
1800-luvun lopulla voimaan tulleiden panimoteollisuuden rajoitusten  
seurauksena jouduttiin Viinakonttorin rakennukset muuntamaan vuokra- 
asunnoiksi. “Vähävaraisille virkamiehille” hyväntekeväisyysaikeissa 
suunnatut tilat joutuivat kuitenkin jälleenpalvelemaan uutta käyttö-
tarkoitusta ensimmäisen maailmasodan puhjettua, jolloin vanha viina-    
konttori siirtyi Viiaporin komendantin hallintaan.  Lopulta tilat lahjoitettiin  
RT: 1. aliupseeriklubille kerhohuoneistoksi. Rakennus jouduttiin kuitenkin  
purkamaan vuonna 1927 huonokuntoisena, aliupseeriklubin löydettyä  
itselleen uudet tilat. ² 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C30 
00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1990-1991 
Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas 
Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet 

17,7 m x 8,2 m 
 
Materiaali 
Puurunko 
Julkisivu 
Vaaleanvihreä pystylaudoitus NCS S 0505-G30Y 
Kapeat valkoiset vuorilaudat vain suuressa nurkkaikkunassa. 
Sokkeli 
Betoni 
Ikkunat 
Osa valkokarmisista ikkunoista on sijoitettu seinän sisäpintaan. Syvennyk-
sessä oleva korkea ja kapea ikkuna imitoi ampuma-aukkoa. 
Ovet 
Oliivinvihreät pystypaneloidut ovet, jossa kaksi ikkunaa ja L-muotoinen  
harmaa potkulevy. Lounaisjulkisivun ovi valkoinen. 
Kuistit ja katokset 
Kolme katosta sisäänkäyntien kohdalla. Kaksi koillisjulkisivulla ja yksi  
lounaisjulkisivulla. 
Kate 
Pelti, maalattu, harmaa 
Muutostyöt

Uudisrakennuksessa ei tiedossa olevia muutostöitä

Viitteet
¹Veijola, Ritva; Kärki, Pekka; Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnan rakennusten
 historia. 1997
²  Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
 1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL

Kuva 48, Sinebrychoffin viinakonttori ja liiterivi
Suomenlinnan rakennusten historia. 1997

Kuva 47, C30 Kuva lokakuussa tien puolelta
Jasmin Koistinen 2019
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C20 GALOTSHKININ PIHARAKENNUS

Piharakennuksen paikalla oli aikanaan Nikanor Galotshkinin 1876 raken-
nuttama hirsinen tarvikevaja, joka paloi 1909. Nykyisen rakennuksen C20 
eteläpää rakennettiin vuoden 1909 tulipalon jälkeen kaupan varastoksi ja 
vierastaloksi. Vajassa oli erikseen tilat elintarvikkeille sekä halkovaja ja talli. 
Rakennus otettiin 1920-luvulla kokonaan asuinkäyttöön, siinä oli kahden 
hellahuoneen lisäksi huoneen ja keittiön käsittävä asunto. Hellahuoneis-
sa asui 1930-luvulla omistajan sukulaisperheitä. Hirsirunkoista vajaa on 
monista erilaisesta ulkoseinän rakennetyypeistä päätellen rakennettu 
vaiheittain. Galotshkinit myivät talon C21 vuonna 1971 Reijo Lahtiselle, 
jonka mukana piharakennuksen omistajuus myös siirtyi.1 1997 C20 kun-
nostuksen myötä rakennuksen omistajuus siirtyi Lahtisen pojalle Kustaa 
Lahtiselle ja hänen vaimolleen Virpi Kumpulaiselle.

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Kaupan varastorakennus ja vierastalo.  
Osoite 
Suomenlinna C20, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1909 

Suunnittelija 
Tuntematon, Rakennuttaja Marketentti Nikanor Galotshkin

 
Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet    
10.00 x 12.80 metriä  
Materiaali 
Hirsirunko (pohjoispääty) ja rankarunko (eteläpääty). 
Julkisivu 
Vaaleansininen pystylaudoitus (NCS S 1515-R90B) 
Sokkeli 
Harmaa rapattu betoniharkko 
Ikkunat 
Neljä- ja kuusiruutuisia ikkunoita valkoisilla karmeilla ja puitteilla. 
Ovet 
Rakennuksen pääovi sijaitsee länsijulkisivulla. Ovi on valkoinen pariovi, 
jossa kullakin lehdellä on kaksi ruutuinen ikkuna vaakajaolla ja metallinen 
potkupelti. Lukko ja painike ovat kromatut.Eteläjulkisivulla on yksittäinen 
sivuovi vastaavalla ovilehdellä. 

Kuva 49 (vasemmalla), C20 Lokakuussa sisäpihalta. Jaakko Ihalainen 10/2019. 
Kuva  50 (oikealla), C20 marraskuussa pihatieltä, Jaakko Ihalainen 11/2019

 Kuistit ja katokset 
Kuisti sijaitsee rakennuksen lounasnurkalla. Kuisti on lasitettu kolmella 
kuusiruutuisella ikkunalla. Karmit ja puitteet on maalattu valkoisiksi. Pää- ja 
sivuovet sijaitsevat kuistin yhteydessä.  
Kate 
Harmaa konesaumapeltikate.

 
Erityispiireet 
Vajassa on ainoa Suomenlinnassa nähtävissä oleva itäeurooppalaistyyli-
nen pääty, jossa päätykolmion alla on lyhyt, päädyn levyinen katonlape. 
Lape lienee kuitenkin lisätty päätyyn käytännön pakosta myöhemmin, kun 
rakennusta on laajennettu tai ulkoseinää paksunnettu, mutta ei ole haluttu 
koskea vesikattoon. 1
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Kuva 51 (vasemmalla) Vanha C20,  syyskuussa 1997, Kustaa Lahtinen 
Kuva 52 (keskellä) C20 lisäsiipi, syyskuussa 1997, Kustaa Lahtinen 
Kuva 53 (oikealla) C20 lisäsiipi sivulta, syyskuussa 1997, Kustaa Lahtinen

 

Muutostyöt 
1997   Pientalon muutostyö ja lisärakentaminen. Rakennuksen   
  länsijulkisivulle on rakennettu märkätila ja sauna sekä   
  niiden taukotila / eteinen. Rakennus maalattiin takaisin 
  alkuperäiseen väriinsä siniseksi (aikaisemmin keltainen).

 
1920   Rakennus siirtyy kokonaan asuinkäyttöön. Eteläpääty   
  rakennetaan rankarunkoiseksi.     

Muuta 
Rakennus kuuluu C21 kanssa asunto-osakeyhtiöön. C20 on yksi kolmesta 
yhtiön asunnosta. 

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma HY THL, 1990

Kustaa Lahtinen, Virpi Kumpulainen ja Reijo Lahtinen, Haastattelu, 5.11.2019
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C21 GALOTSHKININ TALO

Marketentti Nikanor Galotshkin osti 1847 talon Isolta Mustasaarelta ja 
kunnosti sen kauppiaskorttelin kokonaisrakentamisen yhteydessä 1860-lu-
vulla julkisivuiltaan silloisen muodin mukaiseksi. Siinä oli kaksi vierekkäis-
tä päätyä kadulle päin ja päätyjen levyinen pylväskuisti kuten muissakin 
kauppiaskorttelin taloissa. Vuonna 1876 Galotshkin rakensi tontille suuren 
hirsisen tarvikevajan.Vuonna 1909 Galotskinin talo ja vaja tuhoutuivat 
tulipalossa. Palo sai alkunsa naapuritalosta C 18, joka ei kuitenkaan pala-
nut kokonaan, mutta tuli levisi Galotshkinin taloon, joka tuhoutui korja-
uskelvottomaksi. Uuden rakennuksen arkkitehtuuri poikkesi edellisestä 
huonejärjestyksen suhteen ja siinä, että rakennuk-sen harja käännettiin 
tien suuntaiseksi. Pylväskuisti sitoi talon kauppiaskujan muuhun rakennus-
kantaan. Pihalle rakennettiin uusi vaja, jossa oli tilat elintarvikevarastolle, 
halkovajalle ja tallille. Tonttien rajalle muurattiin palon jälkeen tiilinen 
palomuuri. Vuonna 1914 marketentti Galotshkin halusi räjäyttää tontil-leen 
jääkellarin, ja sai siihen luvankin, mutta hanke jäi jostain syystä toteut-
tamatta.Galotshkinin talo marraskuussa 2017.Rakentajan poika Nikolai 
Galotshkin avioitui Semenovien tyttären Marian kanssa. Perhe asettui 
asumaan Galotshkinien uuteen taloon ja Marian kotitalo myytiin Osuuslii-
ke Elannolle. 1920-luvulla Nikolai Galotshkinin perheen lisäksi talossa oli 
lihakauppa, kemikaalikauppa ja suutarin verstas. Samalla tontilla oli vajan 
lisäksi vierastalo C 20, palomuurin vierellä puuseerivi ja vierastalon takana 

pieni, monikulmainen huvimaja. Galotshkinit myivät talonsa vuonna 1971 
Reijo Lahtiselle, joka peruskorjasi rakennuksen 1972-73. Entinen kylmä 
ullakko otettiin asuinkäyttöön. Vesikattoon puhkaistiin parveke, ikkunat ja 
ovet uusittiin ja pohjoisen puoleisen kivirakenteisen huoneen sisäänkäynti 
ja portaat purettiin. Talossa on kaikki mukavuudet, lämmönjakohuone on 
yhteinen rakennuksen C 18 kanssa.1 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Lihakauppa, kemikaalikauppa ja suutarin verstas. 
Osoite 
Suomenlinna C21, 00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1909 
Suunnittelija 
Tuntematon, Rakennuttaja Marketentti Nikanor Galotshkin 
Kerrosluku 
2 
Mittasuhteet    
10.70 x 12.30 metriä 

Kuva 54 (vasemmalla) C21pääjulkisivu, Jaakko Ihalainen 10/2019. 
Kuva 55 (oikealla) C21 sisäpihalta Jaakko Ihalainen 10/2019

Materiaali 
Hirsirunko ja rankarunko 
Julkisivu 
Keltamulta, pystylaudoitus (NCS S 2040-Y10R) 
Sokkeli 
Harmaaksi rapattu luonnonkivi 
Ikkunat 
Valkoiset kolmiruutuiset ikkunat T-karmilla, joissa isot jaottomat ikkuna-
ruudut. Erillinen tuuletusikkuna eli fortuska on erotettu kahdesta ala-
ruudusta vaakajaolla. Ikkunat ovat saranoidut ja ne voidaan avata. Kadun 
puoleisen julkisivun ikkunoiden karmit on koristeltu ja tyylitelty Uusre-
nessanssin tapaan kun taas sisäpihan puoleiset ikkunat ovat pelkistetym-
mät.  
Ovet 
Pääovi rakennuksen itäpuolella on punainen (NCS S 4050-Y80R) pariovi 
valkoisilla karmeilla. Karmit on tyylitelty ikkunoiden tapaan ja oven yllä on 
nelijaollinen leveä, matala ikkuna. Puiset ovilehdet on jaettu kahteen osaan, 
alapaneeliin sekä ikkunaan vaakajaolla. Alapaneeli on kolmasosa ovi lehden 
korkeudesta. Pääjulkisivulla on lisäksi vastaavanlainen yksilehtinen sivuovi.
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Kuva 56 (vasemmalla) Iso Mustasaari,  09.1970, Tekijä: Rista Simo SER. Helsingin kaupunginmuseo, Helsinkikuvia.fi 
Kuva 57 (oikealla) C21

Kuistit ja katokset 
Korotettu pylväskuisti rakennuksen pääjulkisivulla. Kuisti on katutasosta 
korotettu ja sen alus on vaakapaneloitu. Kaiteen tolpat, ylä- ja alajuoksut 
ovat punaiset. Kaidepinnat ovat korstellut valkoiset. Katoksen puiset, val-
koiset pylväät on jaksotettu kuistin kaidetolppien mukaan. Kuistin nurkilta 
on tuotu mustat teräksiset sadekourut katutasoon. Ränneissä on ränni-
kruunut.  
Rakennuksen sisäpihalla on katos ja talvipuutarha. Pohjoisjulkisivulla sijat-
seva talvipuutarha on lasinen valkoisilla puitteilla koristeltu kasvihuone, 
joka rajautuu rakennuksen ja palomuurin väliin. Länsijulkisivua koristaa 
köynnöksien peittämä katettu pergola. 
Parveke 
Vesikattoon puhkaistu parveke, johon on käynti ullakolta. Läntinen julkisi-
vu. 
Kate 
Harmaa konesaumapeltikate. 

Muutostyöt 
1999   Toimenpidelupa, rakennuksen eteläpäädyn uusi ikkuna. 

1998   Rakennuksen pohjoispäätyyn rakennettiin talvipuutarha 
1972-1973 Peruskorjaus. Ullakon muuttaminen asuinkäyttöön. Vesi  
  kattoon puhkaistiin parveke. Ikkunat ja ovet uusittiin. Poh 
  joisen puoleisen kivirakenteisen huoneen sisäänkäynti ja   
  portaat purettiin.    
Muuta 
Rakennus kuuluu C21 kanssa asunto-osakeyhtiöön. C20 on yksi kolmesta 
yhtiön asunnosta. 

Viitteet
1 Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma HY THL, 1990

Kustaa Lahtinen, Virpi Kumpulainen ja Reijo Lahtinen, Haastattelu, 5.11.2019
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C29 ASUINRAKENNUS 
Rakennuksen C29 kohdalla oli aiemmin Sinebrychoffin viinakonttori,  
johon kauppaneuvos Pavel Sinebrychoff sai rakennusluvan 1860-luvulla.  
Rakennuksen tunnuksen omaisin piire oli sen kaksi poikkiharjaa  
sekä runsaat lehtisahakuvioidut koristeaiheet fasadissaan.
Rakennuksen pitkä sivu sijoittui korttelin pohjoiskujan mukaisesti,  
ja sen länsi päädyssä sijaitsivat liiketilat viinan ja oluen myyntiä varten.   
Vastakkaisessa päädyssä olivat omistajan asuintilat. Koko rakennuksen 
pohjoispuolen pituudella oli pylväsveranta, jossa oli sekä julkinen, että  
yksityinen puoli.
Tontilla oli useita ulkorakennuksia, kuten pakari- ja renkitupa, paloviinima-
kasiini, olutkellari, talli, vaunuliiterit, puuliiterit sekä heinäsuoja. 
Vuonna 1896 joutui Aktiebolag Paul Sinebrychoff myymään  
viinakonttorinsa henkilöstöineen ja ulkorakennuksineen pahimmalle  
kilpailijalleen,  Aktie Bryggerille. Kauppa oli kuitenkin vain nimellinen, sillä 
Sinebrychoffista tuli Sörnäs Aktie Bryggerin suurin osakkeenomistaja. ² 

Käyttötarkoitus 
Asuinrakennus 
Alkuperäinen käyttötarkoitus  
Asuinrakennus 
Osoite 
Suomenlinna C29 
00190 HELSINKI 
Rakennusvuosi 
1990-1991 
Suunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas 
 

Kerrosluku 
1 
Mittasuhteet 
13,4 m x 8,3 m 
Materiaali 
Puurunko 
Julkisivu 
Vaaleansininen pystylaudoitus. NCS S 0520-R80B 
Kapeat valkoiset vuorilaudat vain suuressa nurkkaikkunassa. 
Sokkeli 
Betonisokkeli 
Ikkunat 
Osa valkokarmisista ikkunoista on sijoitettu seinän sisäpintaan. Syvennyk-
sessä oleva korkea ja kapea ikkuna imitoi ampuma-aukkoa. 
Ovet 
Valkoiset, pystypaneloidut ovet, joissa kaksi ikkunaa ja kromin väriset 
kaarivetimet. 
Kuistit ja katokset 
Kaksi katosta rakennuksen koillis julkisivulla, sisäänkäyntien kohdalla. 
Kate 
Pelti, maalattu, harmaa 

Muutostyöt

Uudisrakennuksessa ei tiedossa olevia muutostöitä

Viitteet
¹Veijola, Ritva; Kärki, Pekka; Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnan rakennusten
historia. 1997
² Seija Linnanmäki 1990. Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli
1868. Pro gradu -tutkielma. HY THL

Kuva 57 Sinebrychoffin viinakonttori ja liiterivi
Suomenlinnan rakennusten historia. 1997 [1]

Kuva 58. C29 Kuva lokakuussa tien puolelta 
Jasmin Koistinen 2019



81451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 SALOMÄKI | KOISTINEN | PÄTYNEN | PALONIEMI | IHALAINENRAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 31ERIKA SALOMÄKI | JASMIN KOISTINEN | HETA PÄTYNEN | PAULIINA PALONIEMI | JAAKKO IHALAINEN 

Historialliset arvot  

Venäläiskorttelissa kaupankäynnin sekä asumisen perinne on säilynyt kat-
keamattomana. Kortteli on näkyvä merkki Iso-Mustasaaressa tapahtunees-
ta kehityksestä, korvaten kylämäisen puurakennusten rykelmän selkeällä 
korttelirakenteella. Kortteli on kuin pala venäläistä kaupunkia linnoituksen 
muurien sisällä, joka osaltaan lisää sen historiallista todistusvoimaisuutta 
Suomen eri hallinnollisista vaiheista.  Korttelin säilyminen on merkittävää, 
sillä se on säästynyt suurimmalta osin pommituksilta ja tulipaloilta maan-
puolustuksellisesti keskeisestä sijainnistaan huolimatta. 

Kauppiaskorttelin tärkeimpiä erityispiirteitä alkuperäisyyden ja autentti-
suuden näkökulmasta ovat sinne ominainen pientaloasuminen, kauppa ja 
yksityisomistajuus. Alueella sijaitsee Suomen vanhimpia kaupparakennuksia. 
Keskeisen sijaintinsa ansiosta tarve kivijalkakaupoille on säilynyt. Alkupe-
räistä käyttötarkoitusta vastaava käyttö on ylläpitänyt alueelle ominaista 
tapaa kehittyä ja muuttua.  Käyttötarkoitusten autenttisuus edesauttaa 
rakennuskannan ylläpitoa, säilyvyyttä, alueen elovoimaisuutta sekä erottaa 
kauppiaskorttelin elottomista museomaisista kulissikylistä. 

Rakennuskannan alkuperäinen käyttöarvo on syntynyt Venäläisen aika-
kauden palvelu- ja asumistarpeeseen - upseeristoa ja kasarmia varten 
on rakennettu kauppakortteli, jolla heidät on voitu sitouttaa alueeseen 
paremmin tarjoamalla heille etu asua ja tehdä töitä saarella. Upseeriper-
heiden asumisen aikana yhteisöllisyys on ollut yksi alueen tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Yhteisön hyvinvointia parannettiin tarjoamalla erilaisia 
palveluita ja hyväntekeväisyyttä.  

Yhteisöllisyys on pysynyt alueella vahvana. Asumisessa korostuu mahdol-
lisuus "maaseutumaiseen" asumiseen ydinkeskustan läheisyydessä omalei-
maisella alueella. Asukkaille korttelissa asuminen on osa oman identiteetin 
ja arvomaailmansa ilmaisua. 

Rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot 

Alueen alkuperäinen rakennuskanta edustaa tyypillistä Venäläistä puuarkki-
tehtuuria. Rakennusten tuli olla tarvittaessa purettavissa aluetta hallinnoi-
van tahon niin määrätessä. Väliaikaisuuden uhan takia rakennuksiin ei tehty 
runsaasti koristeita. Rakennuksia on muutettu, korjattu ja kunnostettu 
käyttötarkoituksen mukaan vuosien saatossa. Kunnostaminen ja muut-
taminen on tapahtunut eri aikakausilla verrattain vapaasti materiaaleilla, 
joita on sillä hetkellä ollut saatavilla. Kerroksellisuutta on edelleen lisännyt 
rakennusten yksityisomisteisuus.  

Korttelirakenne on pysynyt samana, vaikka osa vanhoista rakennuksista 
onkin korvattu uudisrakennuksilla. Vanhemmat rakennukset ovat säilyt-
täneet muotonsa ja julkisivunsa tunnistettavina muutoksista huolimatta. 
Korttelirakenteen muoto on ajalleen ja alkuperäiselle käyttötarkoituksel-
leen tyypillinen. Päärakennukset sijaitsevat korttelin laidoilla ja apuraken-
nukset sisemmällä. Kortteli on helposti tunnistettava osa Iso-Mustasaaren 
maisemaa, joka vaikuttaa sijaintinsa puolesta oleellisesti ihmisten käsityk-
seen Suomenlinnasta kokonaisuutena. Sijainti on Suomenlinnan toimintaan 
nähden keskeinen ja sen yhteyteen kytkeytyy runsaasti palveluita sekä 
kulkureittejä. 

ARVOTTAMINEN

 

 

Kuva 59
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LÄHTEET

Arska Helsinki. Helsingin kaupungin sähköinen arkisto. https://asiointi.hel.
fi/arska/  

Hankesuunnitelma ja rakennustapaselostus C9. Suomenlinnan hoitokunta, 
2000 

Seija Linnanmäki, Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli 1868. Pro 
gradu -tutkielma. HY THL. 1990 

Ove Enqvist ja Mikko Härö, Varuskunnasta maailmanperinnöksi, Suomen-
linnaseura ry, 1998 

Yhteishyvä https://yhteishyva.fi/koti/elamaa-vanhassa-osuuskaupassa-saa-
ren-suojassa/article-793771 , 31.10.2019 

Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004804889.html , 
31.10.2019 

Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004440155.html , 
31.10.2019 

Suomenlinnan hoitokunnan arkisto 

Henri Raitio, C16_2018.16_2018_korjaukset ja muutokset -muistio, Suo-
menlinnan hoitokunta, 21.9.2018 

Kustaa Lahtinen, Virpi Kumpulainen ja Reijo Lahtinen, Haastattelu, 
5.11.2019 

KUVALÄHTEET

Veijola, Ritva; Kärki, Pekka; Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnan ra-
kennusten historia, Museoviraston rakennushistorian osasto 1997

Helsinki kuvia. Helsingin kaupunginmuseo. https://helsinkikuvia.fi

Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. Kuvat ja skannatut alkuperäispiirus-
tukset 

Kuva 1, 2015-07-10-[9005-8625]-Nkym_kirkontornista_C43ses  
ta_Venlisen_kauppiaskort_ArttuKokkonen.jpg  

Kuva 18, 1977-00-00-[9002-0759]-Elanto_elintarvikekauppa_  
myyml.jpg  

Kuva 35, 0000-00-00-[9008-0439]-c16_asuntokuva_esittely_keit  
ti.jpg  

Kuvat 37 ja 38, 1977-00-00-[0186-0027]-Puutalojen_mittauspii 
rustukset_IHO_IkheimonenHeinm.jpg  

Kuva 57, 2010-01-12-[9002-1863]-kirkontornista_huurre_sumu_ 
kauppiaskortteli_jalanj_JoonasParviainen.JPG 

Kuva 59, 2016-01-05-[9006-2147]-Iso_Mustasaari_Talvi_Laut  
ta_Kauppa_Usva_Silta_ArttuKokkonen.jpg

Kuva 60, 2019-01-09-[9007-7624]-Talvi_esittely_Kauppiaskortte  
li_linnoituksen_joulu_AinoHeininen

Kuva 60

Kuva oikealla: Anna Kupila 2019
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RYHMÄ III
Piharakennusten kuvaus ja typologia
Rakennuksen käyttötarkoitus nykyään ja alun perin, luonne, kerrosluvut ja mittasuhteet, 
suunnittelija, materiaalit ja värit, muut yksityiskohdat
Koko alueen pää- ja piharakkennusten rakennusosien inventointi (ovet, ikkunat, julkisivut, 
katteet, aidat, portit)

Johanna Hietala, Laura Pikkusaari,
Anni Salminen, Aino Valtavaara, Seppo Väyrynen 

TARKASTELUALUE

SUUNNITTELUALUE

Kuva vasemmalla: Özlem Özer-Kemppainen2019
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JOHDANTO - PIHARAKENNUKSET

Suomenlinnan venäläisen kauppiaskorttelin alueella sijaitsee 13 piharaken-
nusta. Vanhimmat piharakennukset ovat luultavasti Venäjän vallan ajalta, kun 
taas nuorimmat on rakennettu 2000-luvulla. Piharakennukset voivat vai-
kuttaa tarkasteltavana kohteena vähäpätöiseltä, mitä ne eivät kuitenkaan 
ole. Käytännöllisen funktionsa lisäksi ne ovat luomassa pihapiiriä, jonka 
rajaamisessa ovat osallisena myös päärakennus, aidat, portit ja kasvillisuus. 
Muodostuva pihapiiri on välillä yllättäväkin kirjava kokonaisuus. 

Piharakennuksissa yhteneväisyyttä löytyi puun käytöstä, sillä harkkoraken-
teista lämmönjakohuonetta lukuun ottamatta kaikki piharakennukset oli 
tehty puusta. Lisäksi kaikki alueen piharakennukset olivat yksikerroksisia. 
Vaihtelevuutta löytyi piharakennuksien katoissa, käyttötarkoituksissa ja 
kunnossa. Selkeimmin pää- ja piharakennuksen välinen yhteenkuuluvuus 
välittyi töistä, jotka oli suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & 
Timo Airas. Niissä oli samanlainen julkisivuverhous ja värimaailma sekä 
pää- että piharakennuksissa. 

Myös vuodenaika vaikuttaa kokemukseen tilasta. Syyskuisella kenttäkäyn-
nillä oli havaittavissa kesäkauden kasvillisuuden vehreys, josta jäi jopa 
villiintynyt vaikutelma. Näin ollen useat piharakennukset olivat piilossa 
kasvillisuuden alla, minkä vuoksi niitä oli haastavaa tarkastella. Tilanne oli 
erilainen marraskuun kenttäkäynnillä, jolloin lehdet olivat jo tippuneet 
puista ja pensaista. Tällöin piharakennusten hahmottaminen osana pihako-
konaisuutta oli helpompaa. 

Työssämme jokaisen piharakennuksen kuvauksen yhteydessä on rakei-
suuskaavio, johon on merkitty tarkasteltava piharakennus punaisella sekä 
sen päärakennus vaaleanpunaisella. Piharakennusten yhteydessä oleva 
kirjain- ja numeroyhdistelmä on ensisijaisesti piharakennuksen virallinen 
tunnus, mikäli sillä sellainen on. Muussa tapauksessa piharakennukseen on 
viitattu päärakennuksen virallisella tunnuksella. 

Toivomme, että piharakennusten esittely syventää lukijan käsitystä venäläi-
sestä kauppiaskorttelista ja sen luonteesta. Haluamme välittää kiitoksem-
me Suomenlinnan hoitokunnalle, jonka arkisto toimi työmme tärkeänä 
lähteenä. Lisäksi kiitämme venäläisen kauppiaskorttelin asukkaita arvok-
kaista huomioista ja tiedoista. 
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C29

C30

C16

C17 C20
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8

C8b
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C6

Kartassa näkyy venäläisen kauppiaskorttelin rakennukset tummennettuina, ja niiden yhteyteen on merkitty rakennuksien tunnukset.

Kuvat vasemmalla: Seppo Väyrynen 2019
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C6 Talousrakennus

Käyttötarkoitus:  talousrakennus

Rakennusvuosi:  1946-1956 välillä1, 2

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  4450x2450mm

Yleisilmeeltään ränsistynyt talousrakennus, jonka päärakennus on C7, si-
jaitsee rinteessä tiheän kasvillisuuden saartamana. Julkisivumateriaalina on 
peiterimalaudoitus, joka on maalattu vaaleanpunaisella ja keltaisella. Detal-
jirikkaassa ulko-ovessa on saranoita ja vaijereita. Rakennuksesta puuttuu 
toinen ovi, jonka oviaukkoa peittää pressu. Aaltopeltikatto on ruostunut. 
Rakennuksessa on savupiippu. 

Rakennus on ollut alun perin mahdollisesti kesämaja, jossa on ollut keit-
tiö. Talousrakennus on ollut saunana 1970-luvulta 1980-luvun puoliväliin 
saakka, minkä jälkeen se on toiminut varastona. Vuodelle 1988 on päivätty 
saunan muutospiirustukset, muttei ole varmaa, onko niitä toteutettu (ks. 
kuva 3). Vuonna 2011 Museovirasto on antanut lausunnon rakennuksen 
peruskorjauksesta ja laajennuksesta (ks. kuva 4), mutta toistaiseksi muu-
tostöitä ei ole toteutettu.3

Kuva 1. Talousrakennus valokuvattuna pihalta päin. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 2. Talousrakennus kuvattuna pohjoisesta päin. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 3. Muutospiirustus vuodelta 1988, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Ky. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 4. Laajennusehdotus vuodelta 2010, RI-opiskelija Johanna Mäkelä. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.
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C8b Roskakatos ja varasto

Käyttötarkoitus:  roskakatos ja varasto4

Rakennusvuosi:  20095

Suunnittelija:  Suomenlinnan hoitokunta / Arkkitehti Tiina  
   Koskenniemi6

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  6170x4900mm

Piharakennus toimii ravintolan (C8) varastona ja jätekatoksena. Sen pai-
kalla sijaitsi aikaisemmin vanha vaja ja jäteaitaus, jotka purettiin uuden 
piharakennuksen tieltä.7 Nykyisen piharakennuksen julkisivu on keltaiseksi 
maalattua puupanelointia. Yksilappeinen katto on päällystetty konesauma-
tulla kattopellillä. Vuonna 2018 jätekatos jaettiin uudella väliseinällä (ks. 
kuva 7).

Kuva 5. Roskakatos kuvattuna edestäpäin.  
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 8. Asemapiirustus vuodelta 2009, arkkitehti Tiina Koskenniemi. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 7. Muutospiirustus vuodelta 2018, arkkitehti Tiina Koskenniemi. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 6. Roskakatos näkyy kuvassa oikealla, ja edessä on sen päärakennus C8 . 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.
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C108 Sauna ja toimisto

Käyttötarkoitus:  sauna ja toimisto8

Rakennusvuosi:  20009

Suunnittelija:  Arkkitehti Seppo Häkli10

Kerrosluku:  1

Nykyisen piharakennuksen paikalla on ollut alun perin 7 halkovajaa ja 4 
ulkokäymälää.11 Piharakennus muodostaa tiiviin pihapiirin päärakennusten 
C13 ja C14 kanssa, joiden piha on toistaiseksi rakennustyömaana. Piha-
rakennuksen takana nousee jyrkkä rinne, jonka valumavedet kulkeutuvat 
pihalle, minkä vuoksi piharakennus on tehty pilariperusteisena.12 

Runkosyvyydeltään piharakennus on pieni, ja sen ilmeessä on tavoiteltu 
arkkitehdin mukaan aitamaista keveyttä. Julkisivussa on käytetty leveää 
männystä tehtyä vaakapanelointia13, jonka vaalea maalipinta on kulunut. Yk-
silappeisen katon katemateriaali on käsittelemätöntä kattopeltiä.14 Katto 
ja ulkoseinät on palosuojattu kalsiumsilikaattilevyllä.15

Rakennuksen päädyissä on näkösuojana ritiläseinä ja -ovet, joiden ritilät 
on tehty kuullotetusta tiheäsyisestä Lapin männystä.16 Pohjoispäädyssä on 
sauna, jonka pukuhuoneessa on huonekasveja. Eteläpäädyssä on Insinöö-
ritoimisto Akvedukti Oy:n toimisto.17 Rakennuksen sisäpinnat ovat käsit-
telemätöntä tervaleppää lukuun ottamatta pukuhuoneen lattiaa, joka on 
öljyttyä lämpökäsiteltyä koivua.18 

Kuva 9. Edestäpäin kuvattuna sauna (sisäänkäynti vasemmalla) ja toimisto (sisään-
käynti oikealla). 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.
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Kuva 12. Leikkaus ja pohjapiirustus, arkkitehti Seppo Häkli. 
Arkkitehti 1/2001, s. 78.

Kuva 11. Asemapiirustus vuodelta 2017, Arkkitehtitoimisto Seppo Häkli Ky. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 10. Oikealla näkyvä sauna muodostaa tiiviin pihapiirin päärakennuksien C14 
(kuvassa vasemmalla) ja C13 kanssa. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.
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C15 Varasto ja jätteenkeräys

Käyttötarkoitus:  varastot ja jätteenkeräys19

Rakennusvuosi:  1988-1991 välillä20,21

Suunnittelija:  RI Antti Paavola22

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  4000x4210mm

Alun perin paikalla on sijainnut suurempi varastorakennus, joka on puret-
tu.23 Nykyinen piharakennus rajaa yhdessä aidan kanssa pienen suljetun 
pihapiirin, joka on päärakennuksen C15 käytössä. Piharakennuksessa on 
harjakatto, joka on päällystetty tummalla pellillä. Lisäksi rakennuksessa on 
sadeveden poisohjausta varten vesikourut ja syöksytorvet. Julkisivussa on 
käytetty vaaleansiniseksi maalattua vaakapanelointia. Ovet sekä räystäs- ja 
nurkkalaudat ovat valkoisia.

Kuva 13. Varastot ja jätteenkeräys kuvattuna sisäpihalta päin. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 16. Piharakennus vuodelta 1991. 
Timo Soppela, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto, 0272-0020.

Kuva 14. Vanha piharakennus kuvattuna kirkon tornista, kuvausajankohta ei ole tiedos-
sa. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto, 0065-0067.

Kuva 15. Pohjapiirustus, arkkitehti SAFA Suvi Huttunen 2014.
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.
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C16 Varasto

Käyttötarkoitus:  varasto

Rakennusvuosi:  ennen 197024

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  3850x3070mm

Huonokuntoinen piharakennus sijaitsee rinteessä, joka viettää kohti pää-
rakennusta (C16). Yksilappeisen katon katemateriaalina on tumma pelti. 
Piharakennuksen julkisivuverhous on pystysuuntaista peiterimalaudoitusta, 
jonka maali on kulunut.

Piharakennus on maalattu violetilla värillä, missä lienee tapahtunut sekaan-
nus. Asukkaan mukaan kyseessä oli Museoviraston ohjestama luumunpu-
nainen sävy. Museovirasto lienee tarkoittanut, että varasto maalattaisiin 
punamullan väriseksi.25

Suomenlinnan hoitokunnan muistio vuodelta 2018 suosittelee piharaken-
nuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella, jonne sijoitettaisiin 
kiinteistön omistajan toivomat märkätilat.26

Kuva 17. Varasto edestäpäin valokuvattuna. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 20. Piharakennus vuodelta 1977, jolloin varaston edessä kasvoi myös puu. 
Kuva: Ikäheimo-Heinämies-Osara, Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto, 9002-0758.

Kuva 18. Varasto valokuvattuna takaapäin, ja taustalla näkyy päärakennus. Varaston 
katon vesikouru on jo osittain irronnut. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 19. Varaston sokkeli on rapistunut. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.



93451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 HIETALA | PIKKUSAARI | SALMINEN | VALTAVAARA | VÄYRYNEN

C9 Roskakatos

Käyttötarkoitus:  roskakatos

Rakennusvuosi:  200127

Suunnittelija:  Suomenlinnan hoitokunta / Arkkitehti Tiina  
   Koskenniemi28

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  4465x5740mm

Piharakennus toimii hostellin (C9) roskakatoksena. Sen seinämät ovat vaa-
kalaudoitusta, joka on maalattu ruskeaksi. Saumattu peltikatto on käsitelty 
grafiittimaalilla.29 Vuonna 2006 katosta kunnostettiin: murtuneet saranat 
korjattiin, irronneet laudat kiinnitettiin uudelleen sekä irrotettu ovilehti 
asennettiin takaisin paikoilleen.30 Vuonna 2015 roskakatoksen viereen 
rakennettiin aita, joka nousee kohti rakennusta C7.31 Roskakatos ja aita 
rajaavat yhdessä suljetun takapihan.

Kuva 21. Roskakatos pihaltapäin. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 24. Pohjapiirustus vuodelta 2001, arkkitehti Tiina Koskenniemi. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 23. Aidan rakentamista vuonna 2015. 
Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto, 9005-7830. Kuva: Arttu Kokkonen 2015.

Kuva 22. Edessä roskakatos ja taustalla näkyy punatiilinen hostelli. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.
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C17 ja C30 Irtainvarastot

Käyttötarkoitus:  irtainvarasto32

Rakennusvuosi:  199133

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas34

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  5590x1540mm

Piharakennus sijaitsee kalliolla samassa tasossa päärakennusteten C17 ja 
C30 kanssa. Piharakennuksen eteläinen sivu on samassa linjassa kallion-
seinämän kanssa, mikä rajaa tehokkaasti tilaa kadun puolelta. Julkisivussa 
on käytetty pystylaudoitusta, joka on maalattu vaaleansiniseksi pellavaöljy-
maalilla. Yksilappeinen katto on päällystetty tummalla pellillä. Länsipäädyn 
seinään on kiinnitetty linnunpönttö.

Kuva 25. Irtainvarastot valokuvattuna pihan puolelta. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 27. Leikkaus vuodelta 1989, Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 28. Pohjapiirustus vuodelta 1989, Arkkitehtiritoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 26. Irtainvarastot rajaavat päärakennusten C30 (kuvassa vasemmalla) ja C17 
(kuvassa oikealla) sekä aidan kanssa korkean seinämän kalliolle. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 29. Irtainvarastot kuvattuna sivusta päin. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.
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C18 ja C21 Lämmönjakohuone

Käyttötarkoitus:  lämmönjakohuone35

Rakennusvuosi:  197236

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  4500x4800mm

Lämmönjakohuone, joka on tiheän köynnöskasvillisuuden peittämä, sijait-
see rakennuksen C18 pihan perällä. Lämmönjakohuone on tehty kevyt-
soraharkoista37, joiden keltainen maalipinta on kulunut. Rakennuksessa on 
kaksi ovea, joissa on vaakapuupanelointi. Oikeanpuoleisen oven alaosassa 
on ympyränmallinen aukko, ja ovien punainen maali on rapistunut. Tasakat-
to on tehty huovasta. Katon ja seinän liittymäkohdassa on käytetty peltiä.

Piharakennus rakennettiin vuonna 1972 rakennuksien C18 ja C21 lämpö-
keskukseksi, mitä varten vajan C19 itäisestä päädystä purettiin osa pois. 
Vuonna 1982 lämpökeskuksen lämmitysmuoto vaihtui öljystä kaukoläm-
möksi. Tällöin öljysäiliö purettiin, ja kattilahuoneesta tuli lämmönjakohuo-
ne.38 Vuosina 2015-2016 lämmönjakohuoneen vieressä kulkevan vaaleansi-
nisen aidan tukimuuria kunnostettiin.39

Kuva 30. Lämmönjakohuone sisäpihalta kuvattuna, ja vieressä näkyy punatiilinen palo-
muuri. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 33. Lämmönjakohuoneen oven maalipinta on kulunut. 
Kuva: Anni Salminen 2019.

Kuva 31. Lämmönjakohuoneen seinässä aikaisemmin olleet aukoitukset on sittemmin 
muurattu umpeen. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 32. Lämmönjakohuone kuvattuna siniseltä reitiltä vuonna 2015, jolloin viereisen 
aidan tukimuurin kunnostus alkoi.  
Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto, 9006-5148. Kuva: Tuija Lind 2015.
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C20 Vaja

Käyttötarkoitus:  puutarhavaja ja komposti

Rakennusvuosi:  2000-luvulla

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  2450x1920mm

Vaja sijaitsee rinteellä tiheän kasvillisuuden peittämänä lähellä pääraken-
nuksen C20 pohjoiskulmaa sekä vastapäätä maakellaria, joka on rakennet-
tu vuonna 1994.40 Puutarhavajan julkisivu on keltaiseksi maalattua pysty- ja 
vaakapanelointia. Vaja on päällystetty tummalla kattohuovalla, eikä siinä ole 
ovea. Vajan eteläisellä sivulla sijaitsee avonainen komposti, jonka seinämät 
ovat käsittelemätöntä vaakalautaa. Vajan ympärillä kasvaa sahalinintatarta, 
joka on vieraslaji. Asukkaat ovat yrittäneet kitkeä kasvia pois, mutta se ei 
ole onnistunut.41

Kuva 34. Vaja valokuvattuna edestäpäin. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 35. Vajan vieressä oikella näkyy maakellari. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 36. Vajan vierestä kulkee kulkuväylä kohti rakennusta C18. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 37. Vajan komposti on kattamaton. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.
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C21 Varasto

Käyttötarkoitus:  varasto42

Rakennusvuosi:  sininen osa 1900-luvun alku43, keltainen osa   
   199844

Suunnittelija:  keltainen osa Arkkitehtuuritoimisto Reijo  
   Lahtinen Ky45

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  sininen osa n. 7850x3400mm, keltainen osa   
   2400x4200mm

Piharakennus, jonka päärakennus on C21, rajautuu pohjoiselta sivultaan 
vasten tiilistä palomuuria. Piharakennus on kaksiosainen, ja keltainen 
laajennusosa vuodelta 1998 on Arkkitehtuuritoimisto Reijo Lahtinen Ky:n 
suunnittelema. Sen julkisivu on keltaiseksi maalattua pystylaudoitusta, ja 
länsipäädyssä on lunetti-ikkuna. Katto on yksilappeinen, ja katemateriaalina 
on käytetty tummaa kattohuopaa.

Vanhemman osan julkisivu on siniseksi maalattua pystylaudoitusta, jonka 
maalipinta on rapistunut. Sen yksilappeinen katto on päällystetty tummalla 
kattohuovalla, ja siinä on vesikouru. Eteläisellä pitkällä sivulla on kiinni-
tettynä lunetti-aiheinen koriste oikeanpuolimmaisten pariovien ylle. Sekä 
keltaiseen että siniseen osaan on kiinnitetty useampia linnunpönttöjä.

Kuva 39. Varaston sininen osa. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 38. Varaston keltainen osa. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 42. Piharakennus vuodelta 1974. Vasemmalla näkyy käymälät, joka on sittemmin 
purettu. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto, 0190-0075.

Kuva 43. Varasto rajaa pihapiirin päärakennusten C20 (kuvassa vasemmalla) ja C21 
(kuvassa oikealla) kanssa. Molemmat talot ovat saman suvun omistuksessa. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 40. Pohjapiirustus vuodelta 1998, Arkkitehtuuritoimisto Reijo Lahtinen Ky. Piirus-
tuksista poiketen keltaiseen laajennusosaan on tehty vain yksi sisäänkäynti. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 41. Leikkaus vuodelta 1998, Arkkitehtuuritoimisto Reijo Lahtinen Ky. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.
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C19 Vaja

Käyttötarkoitus:  ei käytössä, pääsy kielletty46

Rakennusvuosi:  osittain Venäjän vallan aikainen47

Kerrosluku:  1

Piharakennus sijaitsee kallioisella rinteellä, joka viettää kohti päärakennus-
ta C18. Piharakennus on erittäin huonossa kunnossa, eikä se ole käytössä. 
Katto on romahtanut ja puuperustukset lahonneet. Julkisivu on pystysuun-
taista puulaudoitusta, jonka maali on kulunut. Idänpuoleisessa päädyssä on 
käytetty aaltopeltiä, joka repsottaa.

Piharakennus rajautuu etelänpuoleiselta sivulta tiiliseen palomuuriin, joka 
on rakennettu vuoden 1909 palon jälkeen. Vuonna 1972 osa vajan idän-
puolesta päädystä purettiin, ja tilalle rakennetiin erillinen lämpökeskus.48 
1990-luvun alun myrskyssä tuhoutuneen harjakaton tilalle rakennettiin 
yksilappeinen huopakatto, jonka suunnitteli insinööri Hannu Piirainen.49

Kuva 44. Vaja edestä kuvattuna. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 46. Vajan vanha harjakatto vuodelta 1987. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto, 0011-0077.

Kuva 47. Vaja vuodelta 1991, jolloin katto ei ollut vielä romahtanut. 
Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto, 0272-0028. Kuva: Timo Soppela 1991.

Kuva 45. Vajan itäpäädyssä on peltiverhous. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.



99451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 HIETALA | PIKKUSAARI | SALMINEN | VALTAVAARA | VÄYRYNEN

C22 Irtainvarasto

Käyttötarkoitus:  irtainvarasto50

Rakennusvuosi:  199151

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas52

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  5590x1540mm

Piharakennus toimii rivitalon C22 varastotiloina. Yhdessä aidan kanssa va-
rastorakennus rajaa suojatun pihapiirin rivitalon taakse. Varaston julkisivu 
pihalle päin on vaaleanvihreäksi maalattua pystylaudoitusta, kun taas taka-
seinä on maalattu vaaleansiniseksi. Katemateriaalina on käytetty tummaa 
kattopeltiä, ja pihanpuoleisella seinustalla on vesikouru. Sokkeli on betonia.

Kuva 48. Irtainvarasto edestäpäin kuvattuna. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 49. Irtainvaraston takaseinä on maalattu vaaleansiniseksi ja siinä on havaittavissa 
tummempi alue. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 51. Julkisivut ja pohjapiirustus vuodelta 1989, Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & 
Timo Airas. Piirustuksista poiketen varaston lattia on valettu yhteen tasoon. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 50. Leikkaus vuodelta 1989, Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.
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C23 Pesutupa ja tekninen tila

Käyttötarkoitus:  sähköpääkeskus, lämmönjakohuone ja pesutupa53

Rakennusvuosi:  199154

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas55

Kerrosluku:  1

Mittasuhteet:  4800x6100mm

Alun perin piharakennuksen paikalla on ollut Sinebrychoffin viinakonttori, 
joka on purettu 1920-luvulla. Nykyistä piharakennusta käytetään pesutu-
pana, joka on päärakennusten C11, C12, C17, C22, C29 ja C30 käytössä. 
Ne kaikki ovat Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoja. Pesutupaan on 
vedetty vesijohdot ja viemäröinti.56

Piharakennuksen julkisivu on pystylaudoitusta, joka on maalattu vaaleanpu-
naiseksi pellavaöljymaalilla.57 Ovissa on käytetty tummemman vaaleanpu-
naista sävyä kuin julkisivussa, mikä saa aikaan kontrastieron. Yksilappeisen 
katon katemateriaalina on käytetty tummaa peltiä, ja pihan puoleisella 
seinustalla on vesikouru.  

Kuva 52. Piharakennus sisäpihalta kuvattuna. 
Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 53. Lämmönjakohuoneen sisäänkäynti tien puolelta. 
Kuva: Aino Valtavaara 2019.

Kuva 55. Pohjapiirustus vuodelta 1989, Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.

Kuva 54. Leikkaus vuodelta 1989, Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkisto.
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Kuva 57. Rakennukset C10 ja C15. Seppo Väyrynen 2019.

Kuva 58. Rakennus C10. Laura Pikkusaari 2019.

Kuva 59. Rakennus C21. Laura Pikkusaari 2019.
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Kartassa näkyy venäläisen kauppiaskorttelin rakennukset tummennettuina, ja niiden yhteyteen on merkitty rakennuksien tunnukset.
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JOHDANTO - RAKENNUSOSAT

Venäläinen kauppiaskortteli on puutalovaltainen monikerroksinen alue, 
jossa rakennuskanta on kerrostuma Venäjän vallan aikaisista rakennuksista 
aivan viime vuosien rakennuksiin. Ajallista monenkirjavuutta lisää myös  
tehdyt korjaukset, joissa rakennukset ovat kokeneet enemmän tai vähem-
män muutoksia. 

Tutkimalla erikseen alueen rakennusten rakennusosia ja materiaaleja voi-
daan saada katsaus alueelle tyypillisistä piirteistä tai monenkirjavuudesta.  
Tarkastelussa nähdään tämänhetkinen tilanne alueella, jonka perusteella 
voidaan arvioida esimerkiksi eri aikakausina tehtyjen korjausten jättämiä 
jälkiä, uudemman rakennuskannan sopivuutta alueelle tai sopivia ratkaisu-
ja uusia korjaus- ja kunnostustöitä suunniteltaessa.  Työssämme olemme 
koonneet kuvia alueen rakennusten julkisivuista, katoista, ovista, ikkunois-
ta, sisäänkäynneistä, aidoista ja porteista kuvastoksi. Se osoittaa rakennus-
osien kunnon, värien ja materiaalien vaihtelevuuden alueella. 

Julkisivujen, kattojen, ikkunoiden, ovien ja sisäänkäyntien sekä porttien 
koonneissa aukeaman vasemmalla sivulla on alueen kartta, johon kuvien 
numerot viittaavat.

Kuva 60.  Tutkimusalueen rakennusten julkisivujen väritystä. Sävyt viitteelliset. Koonnut: Laura Pikkusaari 2019.

Kuvat: Seppo Väyrynen,  Anni Salminen ja Laura Pikkusaari 2019.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT 

Tutkimusalueella Suomenlinnan venäläisessä kauppiaskorttelissa julkisivut 
ovat pääosin puuverhoiltuja lukuun ottamatta Hostellia C9 (kartalla 4.), 
joka on tiilinen. Myös piharakennusten julkisivumateriaalina on pääosin 
puu, pieniltä osin kuitenkin myös harkko-, lasi-, teräslevyjulkisivupinto-
ja. Alueen eteläosassa kahta pihapiiriä jakaa korkea punatiilinen muuri. 
Alueella on vaihtelua rakennusten julkisivujen detaljoinnissa. Koristelis-
tat, kaiteet, hammastukset, säleiköt ja vuoroin pysty- ja vaakalaudoitus 
vaihtelevat alueen rakennusten julkisivuissa. Rakennusten detaljiikka on 
rakennusaikansa mukaista, jossa on kuitenkin havaittavissa detaljoinnin 
runsauden vähäisyyttä. Tähän on mahdollisesti ollut syynä Suomenlinnan 
puolustustarkoitus, jonka vuoksi kauppiaat saivat rakentaa talojaan alueelle 
sillä varauksella, että tulevaisuudessa ne saatettaisiin joutua purkamaan tai 
siirtämään varuskunnan tarpeiden tieltä.  Väritykseltään alueen julkisivut 
ovat varsin vaihtelevia, siniharmaan sävyistä keltaiseen ja erilaisiin vaalean-
punaisiin. Aika tuo omia kerrostumiaan alueen julkisivuihin. Rakennusten 
julkisivut näyttävät edustavimman puolensa kadulle, sisäpihojen julkisivujen 
ollessa heikommassa kunnossa. Runsas kasvillisuus peittää osaa julkisivuis-
ta ainakin niiden alaosasta ja on saattanut osaltaan vaurioittaa julkisivuja. 

I. Kujan pohjoispuoli

Julkisivujen materiaalina I-alueella eli ns. Kännikujan pohjoispuolella on 
puuverhous ja tiili. Alueen piharakennusten värit on valittu päärakennuk-
sen mukaan. Julkisivujen värit alueella ovat vaaleansininen, vaaleanvihreä, 
keltaisen eri sävyt ja punatiili, niin tiilenä kuin sitä mukailevaan sävyyn maa-
lattuna puuverhouksena. 

Kuva 61. Korttelijulkisivu kaakkoon. Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas 1989. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
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Kuvat: Laura Pikkusaari ja Seppo Väyrynen 2019.
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II. Kujan eteläpuolen länsiosa

II-alueen rakennukset ovat kaikki 1990-luvun taitteen alueen täydennysra-
kentamista. Niiden julkisivut ovat pystylaudoitettu, maalattu pastellisävyin 
ja detaljiikka on aikansa tyylille uskollista. Julkisivulaudoitusten sävyinä ovat 
vaaleanvihreä, vaaleansininen ja vaaleanpunainen, jonka lisänä on tummem-
pi vaaleanpunainen. Ikkunakulmauksien yhteydessä on valkoista vaakasuun-
taista verhouspaneelia. 

Kuva 62. Korttelijulkisivu lounaaseen. Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas 1989. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
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Kuvat: Laura Pikkusaari ja Seppo Väyrynen 2019.
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III. Kujan eteläpuolen itäosa

Yksityisessä omistuksessa olevat III-alueen rakennukset muodostavat 
alueen itäosassa Suomenlinnan siniselle reitille rajautuvan julkisivusarjan. 
Alue on ulospäin melko suljettu, mutta rakennusten väliin, korttelin sisälle 
muodostuu asukkaiden turisteilta suojaisat piha-alueet. Alueen julkisivujen 
kunnossa ja ympäristössä on huomattavaa eroa kadun ja pihan puolten 
välillä. Alueen rakennukset ovat väritykseltään ja kunnoltaan vaihtelevia. 
Julkisivujen väritys vaihtelee keltaisista, sinisistä, vaaleanpunaisesta ja liilasta 
Petrovin pihan (kartalla 1-5) harmaansävyihin. III-aluetta jakaa etelässä 
korkea punatiilinen muuri, ilmeisesti palomuuri (kartalla 13), joka erottaa 
Galotshkinin ja Nedonoskovin talojen pihapiirejä toisistaan. 

Kuva 63. Korttelijulkisivu luoteeseen. Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo Airas 1989. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 

Viereisen sivun kuvat: Laura Pikkusaari ja Seppo Väyrynen 2019.
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KATEMATERIAALIT JA -VÄRIT 

aaltopelti, ruostunut

huopakate

konesaumattu peltikate, sinkitty

lasikatto

konesaumattu peltikate, tumma

Kuva 64. C15 ja sen talousrakennuksen kattoja. Laura Pikkusaari 2019.

Päärakennukset Piharakennukset

Sivun kuvat: Laura Pikkusaari 2019.

Tutkimusalueen katot ovat päärakennuksissa poikkeuksetta tummaa 
konesaumattua peltikatetta. Ne ovat todennäköisesti sinkittyä peltiä, joka 
on maalattu mustaksi tai tumman harmaaksi. Entisen kasarmirakennuk-
sen roskakatoksen katto on vielä sinkityn pellin värinen, todennäköisesti 
se odottaa vielä maalausta. Lavrentjevin talon piharakennuksen katto on 
ruostunutta aaltopeltiä. Muut alueen piharakennukset ovat joko pääraken-
nusten tapaan tummaa konesaumattua peltiä tai tummaa huopaa. Galotsh-
kinin taloon liittyvässä talvipuutarhassa on lasikatto. 

Katot ja niihin liittyvät rännit ja syöksytorvet ovat vaihtelevassa kunnossa. 
Osassa rakennuksista on perinteiset jalkarännit, jotka liittyvät suppilopäi-
siin syöksytorviin. Toisissa rakennuksissa on nykyaikaisemmat sadevesikou-
rut syöksytorvineen. Alueella on kuitenkin osin puutteita kattojen ve-
denpoistossa, mikä saattaa olla uhkana joidenkin rakennusten säilymiselle 
kattojen puutteellisen ylläpidon ohella. Piharakennus C19 on ränsistynyt, 
mahdollisesti puutteellisesta katon kunnossapidosta ja huollosta johtuen. 
Alueen kasvillisuuden runsaudesta ja eritoten suurien lehtipuiden suuresta 
määrästä johtuen lehdet kertyvät katoille, kouruihin ja syöksytorviin. 
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Kuva 65. Kuva kirkon tornista kohti kauppiaskorttelia. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto, 9007-5030. Kuva: Aino Heininen, 27.03.2018. 
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9.

OVET

Kauppiaskorttelin ovet muodostavat monenlaisen kirjon erilaisia puuovia. 
Tyypillinen ulko-ovi alueella on peiliovi yksittäisenä tai pariovena. Peilien ja 
lasien määrä ovissa vaihtelee ikkunattomista moniaukkoisiin oviin.  Toinen 
tyypillinen ovityyppi alueella on pystypaneloitu umpiovi. Myös uudemman 
rakennuskannan ovet ovat pystypaneloituja ovia lisättynä kapeilla lasiau-
koilla. Monissa ovissa on lisäksi käytetty yläikkunoita oviaukon yläpuolella. 

Ovien kunto vaihtelee hyväkuntoisista jo pikaista huoltomaalausta ja kun-
nostusta vailla oleviin oviin. Osassa taloista vanhemman mallin puuovet on 
korvattu uudemman aikaisilla valmisovilla, jotka eivät oikein istu vanhojen 
puutalojen ilmeeseen.   
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Kuvat: Seppo Väyrynen 2019.
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IKKUNAT

Kauppiaskorttelin ikkunat muodostavat monipuolisen kirjon perinteisiä 
puuikkunoita. Tyypillinen puitejako alueen ikkunoissa on T-mallin puitteet 
sekä erilaiset ruutuikkunajaot.  Alueen uudemmassa rakennuskannassa on  
käytetty modernimpia yksiruutuisia tai keskipuitteellisia kahden ruudun 
ikkunoita. Uudemmissa ikkunoissa on kuitenkin huomioitu vanhojen 
ikkunajakojen mittasuhteita ja sovitettu niitä uusiin ikkunoihin. 1990-luvun 
rakennuksissa ikkunoiden ilmeessä on havaittavissa vaikutteita linnoitusten 
ampuma-aukoista.

Ikkunoiden tyylissä ja koristelussa on havaittavissa selvää hierarkiaa. Katu-
julkisivujen ikkunat ovat selvästi koristeellisempia kuin sisäpihojen ikkunat.  
Erottelu näkyy myös pää- ja piharakennusten välillä, sillä piharakennus-
ten ikkunat ovat yksinkertaisemmin toteutettuja yksi- tai kaksiaukkosia 
ikkunoita.  Ajallinen kerrostuma näkyy ikkunakirjon monipuolisuudessa; 
alkuperäiset ikkumallit ovat saattaneet vaihtua ajan saatossa asukkaiden 
tekemien kunnostustöiden yhteydessä. 
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Kuvat: Seppo Väyrynen 2019.
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2.1.
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1. Hostellin C9 sisäänkäynti

2. Kahvilan C10 sisäänkäynti

Kauppiaskorttelin eri sisäänkäyntejä on merkitty numeroiden yläpuoliseen 
karttaan ja numeroita vastaavat kuvat ovat sijoitettu aukeaman oikean-
puoleiselle sivulle. Kauppiaskorttelin sisäänkäynnit ovat joko yksityisiä 
asukkaiden käyttöön tai yleisiä asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja. Kuvissa 
4-17 esiintyvät sisäänkäynnit johtavat kaikki asukkaiden yksityisiin asun-
toihin. Kuvien1, 2 ja 3 sisäänkäynnit ovat hostellin, ravintolan ja kahvilan 
yleisiä sisäänkäyntejä.

Kuvissa 4, 5 ja 6 esiintyvät sisäänkäynnit sijaitsevat kauppiaskorttelin sini-
sen kävelylinjan varrella. Niihin kaikkiin on asetettu portaiden alapäähän 
köysi ja merkki, joka kertoo, että sisäänkäynti johtaa asukkaiden yksityis-
alueelle. 

Tonttien sisäpihojen puolella sijaitsee asukkaiden yksityisiä sisäänkäyntejä. 
Niitä esittävät kuvat 7-17 ja ne ovat kaikki suojassa muilta alueella vierai-
levilta ihmisiltä rakennusten sisäpihojen puolella.

Kauppiaskorttelin eri sisäänkäynneissä huomaa ajallisen kerrostuneisuu-
den. Vanhemmat 1860-luvun sisäänkäynnit ovat koristeellisia nelipylväisillä 
verannoilla ja korkeilla ulkoportailla sekä kivijaloilla. Niiden räystäslistat ja 
ikkunakehät ovat usein myös koristeltuja. Uudemmat vuoden 1990-luvun 
sisäänkäynnit ovat enemmän pelkistettyjä ja yksinkertaisempia sekä tois-
tuvat alueella samantyylisinä. 1990-luvun sisäänkäyntejä ovat muun muassa 
kuvissa 7, 12 ja 14-16 esiintyvät sisäänkäynnit. Kaikki muut kuvat esittävät 
aikaisempaa 1860-luvun rakennuskantaa.

SISÄÄNKÄYNNIT
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3. Ravintolan C8 sisäänkäynti
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AIDAT JA PORTIT 

Kauppiaskorttelissa on monia erityylisiä ja moneen eri käyttötarkoituk-
seen rakennettuja aitoja sekä portteja. Osa aidoista rajaa yksityisaluetta, 
pihapiiriä tai huoltoajoa ja osa toimii taas näköesteenä. 

Yläpuolisella kartalla sijaitsevat numeroin merkityt aidat ja portit. Nu-
meroita vastaavat kuvat löytyvät aukeaman oikeanpuolimmaiselta sivulta. 
Kuvissa 1, 2, 4, 5, 7, 8,10, 11,13 ja 15 esitetyt aidat rajaavat asukkaiden 
yksityisalueelle pääsyä ja toimivat samalla asukkaiden pihapiirille sisään-
käynnin porttina.  Aidoista esitetyt kuvat 4, 11 ja 13 toimivat sisäänkäynnin 
lisäksi näköesteenä kadun puolella. Näköesteenä toimivat aidat suojaavat 
korkeudellaan rakennusten yksityisiä sisäpihoja ihmisiltä, jotka kävelevät 
kauppiaskorttelin sinistä reittiä pitkin. Sinisen linjan varrella kuvissa 4 ja 13 
esiintyvät aidat ovat sijoitettu kahden eri pihapiirin rakennusten välille, ja 
molemmissa tapauksissa niiden väritys on eri kuin viereisten rakennusten. 
Tyypillisesti kauppiaskorttelin rakennusten piha-aluetta rajaavien aitojen ja 
porttien väritys noudattaa samaa värimaailmaa päärakennuksen kanssa.

2.

5.

7.
8.

10.
9.

11.

12.

15.

1.

3.

4.

13.

16.

14.

6.

Aita numero 2 toimii alueella huoltoajoa rajaavana aitana. Se sijaitsee 
kauppiaskorttelin hostellin takapihalla roskakatoksen vieressä ja ylettyy 
viereiseen pihapiiriin.  Väritykseltään se on sovitettu yhteen hostellin ja 
viereisen roskakatoksen kanssa. Rakennusten piha-alueita rajaavia aitoja 
esittävät kuvat 3, 6, 9, 12 ja 16. Ne sijoittuvat heti rakennusten piha-aluei-
den rajoille ja erottavat asukkaiden yksityiset alueet yleisistä alueista tai 
naapurin piha-alueesta. Kuvassa 14 esiintyvä aita toimii alueella palomuu-
rina. Se sijoittuu useamman eri piharakennuksen väliin ja nousee korkealle 
toimien samalla myös näkösuojana naapurin pihalle.

Kuvia tarkastellessa huomaa, miten erilainen materiaalien ja värityksien 
kirjo alueen aitojen välille syntyy. Jokainen aita on omalaatuinen eikä toista 
yhtä samaa kaavaa tai käyttötarkoitusta.

1.

2.

3.

4.
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Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli on osa Suomenlinnaa, joka on 
Unescon maailmanperintökohde. Suomenlinna on nimetty maailmanpe-
rintöluetteloon ainutlaatuisena esimerkkinä 1600 - 1700-lukujen sotila-
sarkkitehtuurista, josta erityisesti sen bastionijärjestelmä on merkittävä.58 
Tämä täyttää Unescon kriteerin iv: “merkittävää historiallista aikakautta 
edustava rakennustyyppi, arkkitehtoninen tai teknologinen kokonaisuus tai 
maisema”.59

Suomenlinnan erityispiirteenä on sen puolustusmerkitys kolmelle eri 
valtiolle: Ruotsille, Venäjälle ja Suomelle. Venäläinen kauppiaskortteli on 
rakentunut tukemaan merilinnoituksen puolustustarkoitusta ja täydentä-
mään sen palveluja. Osana Suomenlinnaa kauppiaskortteli kuuluu vanhim-
piin säilyneisiin kaupunkiympäristöihimme, mikä lisää kohteen harvinai-
suutta. 

Suomenlinna siirtyi puolustusvoimilta siviilihallintoon vuonna 1973, jolloin 
myös alkoivat Suomenlinnan kunnostustyöt.60 Venäläisessä kauppiaskort-
telissa rakennukset ovat pääosin yksityisessä omistuksessa, kuten aikai-
semminkin, mutta maa on valtion omistamaa. Nämä piirteet ilmentävät 
historiallista kerroksellisuutta: rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa 
sekä sen jatkuvuutta alueella. 

Arkkitehtoniset arvot

Venäläisessä kauppiaskorttelissa on havaittavissa ajallista kerroksellisuut-
ta, sillä vanhimmat rakennukset ovat 1860-luvulta. Sen sijaan uusimmat 
päärakennukset on rakennettu 1990-luvulla.  Vanhempien ja uudempien 
rakennusten välillä on huomattavaa ajallista vaihtelevuutta, mutta kuitenkin 
alueen rakennukset ovat materiaaleiltaan yhtenäisen näköisiä ja toistuvat 
tyypillisinä toisiinsa nähden. 

Tyylillisesti kauppiaskorttelin vanhimmat talot 1860-luvulta alkaen eroavat 
sekä Suomenlinnan että muun Suomen puutaloista. Vanhemmat rakennuk-
set ovat ulkonäöltään koristeellisia, edustavia ja niissä toistuu tietynlainen 
harmonia. Tyylillisesti omaleimaista ovat niiden nelipylväiset verannat sekä 
korkeat ulkoportaat ja kivijalat. Vanhemmat rakennukset ovat myös kor-
keampia ja niiden räystäslistat sekä ikkunakehät ovat koristeellisia. Venä-
läisten sotilassiirtokuntien kauppatorien rakentamistapa näkyy puolestaan 
siinä, että talojen päädyt on suunnattu kadulle päin. Uudemmat 1990-lu-
vun rakennukset ovat mittakaavaltaan yhteneväisiä korttelin vanhemman 
rakennuskannan kanssa, mutta eroavat modernimmalla ja hillitymmällä 
tyylillään selkeästi oman aikansa edustajiksi. Rakennusten pystylaudoitusta 
voi pitää viittauksena ruotsalaisen ajan rakennuksiin ja ikkuna-aukotuksissa 
on havaittavissa vaikutteita linnoitusten ampuma-aukoista.

Arvona alkuperäisyys näkyy kauppiaskorttelissa rakennusten arkkiteh-
tonisen tyylin ilmenemisenä ja jatkumisena sekä alueen yhtenäisenä 
rakentamistapana. Tärkeänä arvona on alueella myös sen historiallinen 
kerroksisuus ja rakennusten säilyminen alkuperäisen kaltaisina sekä tyylil-
tään yhtenäisinä. Venäläisen kauppiaskorttelin rakennusten korjausraken-
tamiseen ja suunnitteluun on siis varattava aikaa. Rakennusten säilymistä 
korostetaan ja alueella korjausrakentamisella on esikuvallinen asema.

Puuvartisten tulokaskasvien ohella ruotsalaisen kauden aikana alueelle 
tuotiin erilaisia koristekasveja puutarhakulttuurin kehittyessä. Venäläisen 
kauden aikana tulokaslajeja saapui alueelle myös saareen saapuvien laivo-
jen kuljetusten mukana.61 Nykyään saarelle tuotavia tulokaslajeja rajoite-
taan pyrkimyksenä estää haitallisten vieraslajien leviäminen alueelle. 

Valaistus on haluttu tietoisesti pitää himmeänä koko Suomenlinnan ja 
myös venäläisen kauppiaskorttelin alueella. Ilta-aikainen pimeys tuo esil-
le arvoristiriidan: toisaalta se hankaloittaa kotipihassa liikkumista, mutta 
toisaalta se on osa alueen rauhallista ja jopa ajatonta tunnelmaa. Koke-
mukseen ympäristöstä vaikuttaa myös autottomuus, joten liikennemelua 
ei alueella ole. Äänimaisemassa painottuu luonnon äänet, kuten tuulen 
suhina.

Esteettistä arvoa alueelle tuo sen sijainti meren läheisyydessä ja sen 
tuoma eristyneisyys Helsingin ydinkeskustasta. Eristyneisyys on osaltaan 
saattanut olla edellytys venäläisen kauppiaskorttelin säilymiselle ja autent-
tisuudelle. Toisaalla suurissa kaupungeissa on puukaupunkeja ja –kaupun- 
ginosia aikanaan tuhottu tehostamisen ja muiden uusien ihanteiden nojalla. 
Venäläiseen kauppiaskortteliin ei ole kohdistunut, ainakaan purkamiseen 
johtanutta, laajaa tehostamistarvetta.

Historialliset arvot

Venäläinen kauppiaskortteli on todiste venäläiskaudesta, jota on myöhem-
min suomalaiskaudella vastustettu. Tästä on esimerkkinä venäläisen kaup-
piaskorttelin viereisen kirkon muuttaminen ortodoksisesta luterilaiseksi 
vuonna 1928.62 Toisaalta kauppiaskorttelin säilyminen autenttisessa asus-
saan lienee ollut kytköksissä sen arvostuksen puutteeseen: venäläisraken-
tamista ei ole osattu arvostaa eikä sitä myöten aina ylläpitää tai korjata.

Rakennushistorian pysyvyys on merkittävä arvo ja toisaalta historialliset 
kerrostumat aina tähän päivään asti rikastuttavat aluetta. Ajan saatossa 
kortteliin on rakennettu uusia piharakennuksia ja olemassa olevia on 
muutettu asuinkäyttöön ja osalle taloista on tehty suuriakin muutostöitä. 
Korttelia on myös täydennysrakennettu 1990-luvulla. Myös maaperän 
kerrostumat muistuttavat alueen historiasta; muun muassa voimakkaat 
metallipitoisuudet kertovat kortteliin kohdistuneista pommituksista. 

Kulttuurilliset ja sosiaaliset arvot

Venäläinen kauppiaskorttelilla on aina ollut käyttöarvoa. Alun perin siellä 
on ollut muun muassa apteekki, leivintupa, kauppoja, kapakka ja viinakont-
tori. Nykyisin siellä on ennen kaikkea asuntoja, mutta myös hostelli, ravin-
tola, kahviloita ja insinööritoimisto. Voidaankin sanoa, että korttelissa on 
aina käyty kauppaa ja palveltu ihmisiä. Tosin nykyiset palvelut on suunnattu 
ennemmin turisteille kuin paikallisille asukkaille. Näin ollen venäläiseen 
kauppiaskortteliin kytkeytyy matkailuarvoa, mikä toisaalta muodostaa 
arvoristiriidan korttelin ollessa pääosin asuinkäytössä.

Maisemalliset arvot

Kauppiaskorttelilla on keskeinen sijainti Suomenlinnan keskustassa ja 
niin kutsutun sinisen reitin eli pääväylän varrella. Kauppiaskortteli on osa 
elävää Suomenlinnaa, joka on yksi Helsingin kaupunginosista ja vain laut-
tamatkan päässä keskustasta. Muusta Suomenlinnasta poiketen kauppias-
korttelille on luonteenomaista korttelin suljettu rakenne. Runsas kasvilli-
suus, rakennusten muodot ja sijoittelu, aidat sekä maastonmuodot rajaavat 
suojaisia pihoja kauppiaskorttelin asukkaille. 

Venäläisen kauppiaskorttelin kasvillisuus on yhdistelmä alkuperäislajeja 
sekä tulokkaita, jotka yhdessä luovat alueelle arvokkaan ja monimuotoi-
sen ympäristön. Vanhin merkintä saaren tulokaskasveista on ruotsalaisen 
kauden ajalta, jolloin alueelle tuotiin puuvartista kasvillisuutta. Syreeni on 
yksi tämän kauden tulokaslajeista, ja se on muodostunut tunnusomaiseksi 
kasviksi Suomenlinnan ja kauppiaskorttelin maisemassa. 

Kuva: Seppo Väyrynen 2019

Kuva: Laura Pikkusaari 2019
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Venäläisellä kauppiaskorttelilla on myös symbolimerkitystä. Kauppiaskort-
telin alue on vastassa ensimmäisenä, kun nousee Suomenlinnaan saapu-
neesta lautasta ja kävelee Rantakasarmin holvikaaren ali. Venäläistä kauppi-
askorttelia voidaankin luonnehtia lähes ikonisen kaltaisena maisemallisena 
avainkohteena, joka on ikuistettu lukemattomiin valokuviin ja postikorttei-
hin. Menneen elämän tallentaminen antaa kauppiaskorttelin alueelle myös 
opetus- ja tutkimusarvoa.

Asukkaiden välinen yhteisöllisyys on tärkeässä osassa venäläisessä kauppi-
askorttelissa, mikä on toisaalta harvinaista Helsingin kaltaisessa suurkau-
pungissa. Asukkaat ovat hyvin sitoutuneita asuinalueeseensa, ja heillä on 
vahva tahto pitää huolta kodeistaan. Aktiivisella asukasyhteisöllä on monia 
harrastekerhoja. Korttelin asukkaat ovat myös vahva osa alueen historiaa, 
sillä osaa taloista ovat asuttaneet samat suvut useiden sukupolvien ajan.
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Maisemat ja tilan morfologia
Liikenne, pysäköinti, jätehuolto, valaistus, aidat, julkisen tilan rakenteet,
puusto ja kasvillisuus, tilan luonne, pinnanmuodot, tilan rajaukset, näkymät
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Kuva 1. Historialliset pinnoitteet Suomenlinnassa. 
Kuva: Suomenlinnan maisema 1987.

Kuva 2. Ulkotilojen julkisuusaste Suomenlinnassa.
Kuva: Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelma 1982.
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Kuva 3 (yllä). Kauppiaskorttelin tiivistämissuunnitelma.
Kuva: Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelma 1982.

Kuva 4 (vasemmalla). Näkymiä kauppiaskorttelissa.
Kuva: Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelma 1982.
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Kuva 1. Helsingin Orthoilmakuva 
2017.
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KASVILLISUUS & MAANPINNAN 
KERROKSET

Kasvillisuus

Suomenlinnan kasvillisuus on lehtipuu- ja -pensaspainoitteista. Alueella 
esiintyy n. 20 erilaista puu- ja pensaslajia. Lehtipuista alueelle luonteen-
omaisia ovat saarni - joita oli istutettu runsaasti kauppiaskorttelin ete-
lälaidalle -, sireeni ja tuomi. Lehtipensaista kauppiaskorttelin alueelta, 
erityisesti rakennusten pihoilta löytyi esimerkiksi viinimarjapensaita ja 
pensasaitoja.1

Kauppiaskorttelin yleisilme kasvillisuuden osalta vaikutti kuitenkin yleisesti 
hoitamattomalta. Alueella oli paljon matalaa, rönsyilevää ja tiheää puustoa, 
joka muodosti ja rajasi tilaa monin paikoin. Kasvillisuus tuli osin kulkuväy-
lille ja kiinni rakennuksiin. Kauppiaskorttelin alueella sijaitseva Suomenlin-
nan hoitokunnan kasvimaa oli peitetty pressulla.

Ihminen on toiminnallaan eri aikoina vaikuttanut Suomenlinnan kasvis-
toon, erityisesti Susisaaren ketoihin ja kulttuurikasvillisuuden runsauteen. 
Saarille on kulkeutunut joitain tulokas- ja koristepuulajeja, muun muassa 
kauppiaskorttelin alueella rakennusten pihamailla esiintyvä koristeomena-
puu. Lisäksi Suomen kulttuuriympäristöille tyypilliseen tapaan alueelle on 
päätynyt maa-aineksen ja puutarhakasvien siirron myötä haitallisisa tulo-
kaslajeja, esimerkiksi espanjansiruetana, jota on löytynyt niin ikään kauppi-
askorttelin alueelta.1,2

Maanpinnan kerrokset

Maanpinnan kerrokset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: kul-
kuväyliin, viheralueisiin ja kallioon. Kulkuväylien osalta oli käytetty kahta 
pinnoitetta: turistien pääkulkuväylä, ”Sininen reitti”, oli vanhaa, osin luulta-
vasti alkuperäistä mukulakiveä; muut kulkureitit olivat kivituhkaa. Näiden 
ero oli joiltain osin häilyvä, sillä vanha mukulakivi oli osin kulunutta ja sen 
alueelle oli kulkeutunut kivituhkaa. Alueell sijaitsevan ravintolan terassi oli 
laatoitettu. Lisäksi kulkureittejä oli painautunut esimerkiksi talojen pihoille 
nurmialueille, mikä näkyi nurmen kulumisena.

Viheralueet olivat joko nurmikkoa tai hoitamattomampaa heinikkoa. Nur-
mikkoa oli hoidettu joillain rakennusten pihamailla hyvin, mutta toisaalta 
joiltain osin nurmikko oli niin hoitamatonta, että rajapinta hoitamatto-
maan heinikkoon oli häilyvä.

Lisäksi myös kulkuväylien ja viheraluiden rajapinnat olivat rajaamatto-
mia ja häilyviä, sillä esimerkiksi nurmikon ja kivituhkan yhtymiskohtiin oli 
muodostunut osin leveäkin puskurivyöhyke, jossa oli sekä nurmikkoa että 
kivituhkaa.

Kimi Toivola Kolmannen näkyvän maanpinnan kerroksen muodosti paljas kallio. Kalliota 
oli näkyvissä erityisesti kauppiaskorttelin lounais- ja länsireunoilla, jossa 
maasto laski jyrkästi merelle päin. 

Viitteet

1 http://hyl.edu.hel.fi/sivut/Jarmo/suomenlinna/luonto.html; viitattu 
13.10.2019

2 Viipuri, I. Asukas. Haastattelu 24.9.2019
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Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2019
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heinikko/varvikko
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matala puu/risukko

pensas

laatoitus
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5 ANNIINA BITTER | OONA HYNNINEN | SANNI KURTTILA | ERNO RATIA | KIMI TOIVOLA 

Kuva 2. Kasvillisuus- ja 
maanpintakartta Kuva: 
Kimi Toivola 2019.
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Kuva 1. Saarnit

Kuva 2. Koristeomenapuu

Kuva 3. Hoidettu pensasaita

Kuva 4. Pensaat kiinni 
rakennuksessa

Kuva 5. Pressu kasvimaalla

Kuva 6. Tiheä kasvillisuus

Kuva 7. Mukulakivi

Kuva 8. Kallio

Kuva 9. Kivituhkan ja nur-
men liitoskohta. Aukeaman 

kuvat: Kimi Toivola 2019
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LIIKENNE & OPASTEET

Liikenne

Kauppiaskortteli rajautuu joka puolelta yleisisessä käytössä oleviin teihin. 
Alueen itäpuolella kulkee niin kutsuttu sininen reitti. Sininen reitti mu-
kailee saaren läpi kulkevaa pääväylää ja sen tehtävä on ohjata saaressa 
vierailevia historiallisten kohteiden luo sekä suojella muita reittejä suurten 
turistimassojen aiheuttamalta kulutukselta.

Valtaosa korttelin ympäristön liikenteestä keskittyy siniselle reitille sekä 
ruokakaupan ja Pikku Mustasaaren suuntaan johtavalle tielle alueen poh-
joispuolella. Alueen etelä- ja länsipuolen teiden sekä korttelin läpi kulkevan 
niin kutsutun ”Kännikujan”  pääasiallisia käyttäjiä ovat kauppiaskorttelin 
asukkaat. Eri liikennemuotoja ei ole eriytetty, vaan ajoneuvoliikenne ja 
kevyt liikenne käyttävät samoja väyliä.

Opasteet

Opasteet ovat keskittyneet alueen reunoille. Tienviitat ja turisteille tar-
koitetut opasteet on sijoitettu sinisen reitin varrelle.  Sinisen reitin varella 
olevien asuintalojen kuisteilla ja portaan pielissä on pieniä yksityisalueesta 
kertovia kylttejä.

Korttelin sisältä löytyy muutamia asuinalue-kylttejä, jotka on sijoitettu 
yleisten kulkureittin varrelle. Kylttejä on kahta erilaista, kuvituksella ja 
ilman. Molemmissa teksti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kylttien 
lisäksi keskellä kauppiaskorttelia on ravintolan kiinteä mainoskyltti.

Erno Ratia

Kuva 1. Pienellä katoksella 
varustettu turistiopaste

Kuva 4. Tienviitta pääväy-
län ja ”Kännikujan” riste-
yksessä

Kuva 5. Tienviitta lähellä 
Pirunkirkkoa

Kuva 6. Kyltti sillan vieressäKuva 3. Kirkosta kertova opaste

Kuva 2. Venäläiskorttelista 
kertova opaste

Aukeaman kuvat: 
Erno Ratia 2019
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Kuva 7. Asuinalue-kyltti talon 
kuvalla

Kuva 10. Yksityisalue-kyltti 
pääväylän varella

Kuva 11. Kyltti hostellin 
pihalla

Kuva 12. Ravintolan mainos-
kyltti pääväylän ja ”Känniku-
jan” risteyksessä

Kuva 9. Asukkaan teettämäs-
tä yksityisalue-kyltistä

Kuva 8. Asuinalue-kyltti ilman 
talon kuvaa

Kuva 13. Kahvilan mainos-
kyltti pääväylän varrella

Kuva 14. Ravintolan mainos-
kyltti ”Kännikujalla”
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Leikkaus A
1:750

Leikkaus C
1:750

Leikkaus B
1:750

Aukeaman kuvat: 
Erno Ratia 2019

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 10ANNIINA BITTER | OONA HYNNINEN | SANNI KURTTILA | ERNO RATIA | KIMI TOIVOLA 



138 BITTER | HYNNINEN | KURTTILA | RATIA | TOIVOLA

 julkinen tila

puolijulkinen tila

yksityinen tila, joka 
on useamman 
asunnon käytös-
sä oleva piha tai 
kulkureitti

yksityinen tila

 korkea aita, ei 
näköyhteyttä

tiilimuuri
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ALUEEN JULKISUUSASTEET JA 
TILOJA RAJAAVAT ELEMENTIT

Kartassa tilan julkisuutta kuvaillaan neljällä eri värillä, jotka kuvastavat 
julkista, puolijulkista ja yksityistä tilaa. Yksityisestä tilasta on vielä eroteltu 
omaksi osiokseen piha- ja kulkuväyläalueet, jotka palvelevat useampaa 
asuntoa.Puolijulkinen tila käsittää alueen kahvilat ja ravintolat. Julkiseen 
tilaan kaikilla on vapaa pääsy ja yksityiseen tilaan vain asukkailla.

Alueella rajaavina elementteinä toimivat korkeuserot, kasvillisuus, aidat ja 
muurit. Paikoitellen näitä tekijöitä on yhtäaikaa useampikin. Alueen aidat 
on ryhmitelty kartassa neljään päätyyppiin; korkeisiin aitoihin, harvaraken-
teisiin aitoihin, tavallisen korkuisiin aitoihin ja pensasaitoihin. Alueen aidat 
ovat pääasiassa puisia.  Tavallisen korkuisten aitojen ja korkeiden aitojen 
ryhmässä kaikki aidat ovat puisia.  Ainoastaan harvarakenteisten aitojen 
ryhmä sisältää metalliputkiaidan sekä rautalanka-aidan. 

Alueella kasvillisuutta on runsaasti, ja se esiintyy tasaiseksi leikattuna 
pensasaitana sekä vapaamuotoisempana pensaikkona ja puustona. Kaup-
piaskorttelin lounais- ja eteläpuolella puustovyöhyke on yksi rajaavista 
elementeistä.  Vapaamuotoisella pensaikolla ja puustolla taas on suuri rooli 
eteenkin suunnittelualueemme luoteispuolella ja kauppiaskorttelin sisä-
osissa, missä suuri osa asuntoihin käyvistä reiteistä on sankan kasvillisuu-
den reunustamia.

Maaston korkeuserot rajaavat aluetta luoteesta, lännestä ja lounaasta. 
Myös rakennusten korkeat perustukset erottavat yksityistä/puolijulkista 
tilaa julkisesta kadusta, joka toimii mm. turistiliikenteen pääväylänä alueen 
itä- ja koillispuolella. Korkeat puuaidat löytyvät niin ikään kyseisen väylän 
varrelta ja läheisyydestä, sieltä missä tilojen selkeää rajausta tarvitaan 
kaikkein eniten.

Eri julkisuusasteiden välinen rajautuvuus on heikointa C7, C10 ja C14 
kohdilla, sillä asuminen rajautuu melko suoraan katualueelle. Erityisenä 
yksityiskohtana on myös C18 asuntojen jaettu yhteispiha ilman rajaavia 
tekijöitä.

Voimakkainta rajautuvuus on alueen luoteis-, länsi- ja lounaispuolella.  
Luoteessa ja lännessä yhdistyy jyrkkä korkeusero, villiintynyt kasvillisuus 
ja paikoitellen myös keveä aita tai pensasaita. Lounaispuolella yhdistyvät 
korkeusero, aita ja puustovyöhyke.

Kuva 1. Korkea puuseinämä erottaa yksityisen ja julkisen tilan rakennuksessa C10. Kuva 2. Rakennuksen C15 julkisivuun sointuva korkea puuaita estää näkyvyyden yksity-
iseen pihaan.

Kuva 3. Massiivinen puuaita rakennusten C21 ja C18 välillä erottaa yksityisen tilan 
turistien pääkulkuväylästä. Korkea aita toimii täytenä näköesteenä, vain puiden latvat 
näkyvät.

Sanni Kurttila

Korkeita puuaitoja

Aukeaman kuvat: 
Sanni Kurttila 2019
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Kuva 4. Puuaita rajaa tiukasti rakennuksen C9 puolijulkisen pihan julkisesta katualuees-
ta.

Kuva 5. Näkymä rakennuksen C21 ykistyisestä pihasta julkiselle kadulle. Aita yhdistet-
tynä kasvillisuuteen rajaa pihan selkeästi ja luo myös näkösuojaa.

Kuva 7. Matalahko puuaita erottaa julkisen katutilan yksityisten asuntojen yhteispihas-
ta. Kuvassa rakennus C12 ja C23.

Kuva 8. Puuaita yhditettynä kasvillisuuteen rajaa yksityistä tilaa julkisesta kadusta ja luo 
suojan tuntua. Kuvassa rakennus C11.

Kuva 9. Rakennusten C11 ja C10 väliin rakennettu aita rajaa yksityisen 
tilan julkisesta katutilasta. Näkyvyys säilyy aina taustalla häämöttävään 
puolijulkiseen rakennukseen asti, mutta aita ohjaa kulun tapahtuvaksi 
muuta reittiä.

Kuva 6. Edeltävän kuvan tilanne julkiselta kadulta päin kuvattuna. Yksityispiha jää 
katseilta piiloon.

Aita rajaavana tekinä
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Kuva 11. Puusto erottaa visuaalisesti kahta puolijulkista pihaa toisistaan. Kulku on silti 
mahdollista ja alueita yhdistää tallautunut polku. Kuvassa oikealla rakennus C9.

Kuva 10. Käynti rakennuksen C17 yksityiselle piha-alueelle tapahuu suojaavien puiden 
välistä. Kuva on otettu useamman talon asukkaiden käytössä olevalta pihapolulta.

Kuva 12. Yksityisen talon C16 katto pilkottaa sankan kasvillisuuden seasta, joka yhtäai-
kaa rajaa ja luo näkösuojaa.

Kuva 13. Puolijulkiseen tilaan käyvä tie rajautuu vasemmalla olevasta yksityisestä pihap-
iiristä puin ja pensain. Myös oikealla runsasta kasvillisuutta. Kuvassa rakennus on C8.

Kuva 14. Tasaiseksi leikattu tiheä pensasaita rajaa C22 yksityisen piha-alueen. Kulku 
estyy, mutta näköyhteys säilyy julkiselle kadulle.

Kuva 15. Harvahko pensasaita C13 julkisivun edessä luo pienen suojavyöhykkeen talon 
edustalle.

Kuva 16. Suunnittelualue rajautuu Lännestä kalliolla ja hoitamattomalla kasvillisuusal-
ueella.

Kasvillisuus rajaavana tekijänä

Kuva 17. Kasvillisuuden rajaava luonne heikkenee lehtien tippuessa syksyisin. Kuvassa 
rakennukset C23 ja C29. Aukeaman kuvat: 

Sanni Kurttila 2019
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Kuva 18. Puoliyksityinen rakennuksen C9 piha rajautuu viitteellisesti julkisesta kadusta 
keveällä rautaputkiaidalla ja pensaikolla. Kulkuyhteys on vapaa.

Kuva 19. Korkeusero, keveä rautalanka-aita ja korkea pensaikko erottavat yksityispihan 
julkisesta alueesta. Aidan takana siintää rakennus C7.

Kuva 21. Kallion pystysuora korkeusero ja rakennusten väliin rakennetut aidat rajaavat 
yksityistä piha-aluetta. Kuvassa rakennus C30 ja piharakennus.

Kuva 22. Rakennuksen C 15 korkea sokkeli nostaa yksityistilan julkista katutilaa ko-
rkeammalle, kasvattaen hiukan heikohkoa yksityisyyden tuntua.

Harvarakenteisia aitoja rajaamassa tilaa

Korkeuseron rajaava vaikutus

Kuva 20. C7 yksityisen pihan ja C9 puolijulkisen pihan välillä oleva keveä aita. Näköy-
hteys on täysi.

Kuva 23. Rakennuksen C21 korkea puinen sokkeli nostaa 
yksityisen oleskelun vyöhykkeen korkeammalle julkisesta 
katutilasta.
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Kuva 24.  Asuintalon C7 julkisivu rajautuu melko suoraan turistien pääväylälle.  Tilanne 
on tosin tyypillinen myös Venäläisessä kauppiaskorttelissa, ja kuuluu alueen luontee-
seen. Aukotuksen alkaminen vasta toisesta kerroksesta parantaa heikkoa yksityisyyden 
tuntua.

Kuva 25. Yksityisen asunnon C10 julkisivu avautuu suoraan puolijulkiseen pihaan. Julki-
sivun rimoista tehdyt kehikot luovat suojaavan seinäkkeen.

Kuva 26. Julkiselta katualueelta näkee suoraan yksityiseen C 14 ja C13 pihaan. Kulkua 
rajoittavia aitauksia ei ole.

Kuva 27. Useamman C18 asunnon jakama yhteinen takapiha. Kuva 28. Rakennuksen C21 piha rajautuu tiukasti.  Taivaalla häämöttävä kirkontorni 
paljastaa julkisen tilan olevan lähellä..

Eri julkisuusasteiden välinen rajautuvuus on heikkoa

Eri julkisuusasteiden välinen rajautuvuus on vahvaa

Aukeaman kuvat: 
Sanni Kurttila 2019
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VALAISTUS

Suomenlinnan valaistus on keskittynyt pääväylien ja turistireittien varteen. 
Pääväylillä on käytetty samaa katuvalaisintyyppiä, Helsinki-mallia. Arkkitehti 
Reijo Lahtinen on ollut mukana suunnittelemassa Suomenlinnan valaistus-
ta. Hänen mukaansa valaistus on suunniteltu tarkoituksellisesti himmeäksi. 
Himmeät valot luovat tunnelmallisen ”kylämäisen valaistuksen”.

Kauppiaskorttelin sisäpihat ovat heikosti valaistuja. Niiden valaistus on to-
tetutettu lähinnä julkisivulampuilla. Julkisivuvalaistuksessa toistuu muutama 
lampputyyppi, mutta valaisimien kirjo on hyvin laaja. Piha-alueilla on run-
saasti lyhtyjä ja muuta lisävalaistusta. Kortelin pihoilla on myös muutamia 
maahan asennettuja aurinkokennovalaismia.  

Osa asukkaista on sitä mieltä ettei alueen valaistus ole riittävä. Asukkaiden 
mukaan varsinkin katuvalaisimet ovat usein palaneita eivätkä toimi. Tällöin 
valaistus ei ole riittävä, sillä valaisimet sijaitsevat melko kaukana toisistaan.

Suomenlinnan hoitokkunnan mukaan alueen valaistus tulee toteuttaa 
ilman maastoa vahingoittavia toimenpiteitä eli julkisivuihin integroitava 
valaistus on suositeltavaa. 

Oona Hynninen

Näkymä 9. Kauppiaskorttelin läpi kulkevalle tielle.

Esimerkkejä pihojen lyhdyistä.

Sama näkymä pimeällä. Osa katuvalaisimista ei toimi. 

Aukeaman kuvat: 
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JÄTEHUOLTO

Suomenlinnan jätehuolto on melko vähäistä ja huomaamatonta. Pääväylien 
jätehuolto on tarkasti suunniteltua, mutta niiden ulkopuolella on huoli-
mattomampia ratkaisuja. 

Alueen jätehuolto on toteuttu pääasiassa kahdessa sijainnissa: Hostellin 
takana ja ravintolan etupihalla. Sinisen reitin varrella on samanlaisia pieniä 
roska-astioita. Saaren marketin edessä on mustavalkoisella kuviolla varus-
tettu roska-astia, jonka tyyppi toistuu ympäri Suomenlinnaa.

Ravintolan jätekatoksen yteydessä on paljon jätesäkkejä, rullakkoja ja 
muita roskia. Ympäristöstä löytyy myös paljon tupakantumppeja. Jätekatos 
ei selvästikkään ole riittävä.

Hostellin takana sijaitsevassa jätekatoksessa on laajasti erilaisia keräyspis-
teitä. Muun muassa muovin, biojätteen ja sekajätteen keräysastiat. 

Osalla asukkaista on pihalla oma komposti. 

Suomenlinnan pääväylien varsilla sijsitseva jätehuoltotyyppi

Oona Hynninen Aukeaman kuvat: 
Oona Hynninen 2019
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Näkymät Kauppiaskorttelista ja sen ympäriltä.
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NÄKYMÄT

Kauppiaskorttelin maisemassa vallitsee rehevä sekä paikoitellen hoita-
maton kasvillisuus ja historialliset rakennukset. Suurin osa Suomenlinnan 
puurakennuksista sijaitsee juuri Kauppiaskorttelissa, joten se eroaa paljon 
muista Suomenlinnan alueista. Alueen rakennukset rajaavat yksityisiä ja 
puoliyksityisiä tiloja, joissa kasvillisuus on ottanut vallan. Kirkko sijaitsee 
aivan Kauppiaskorttelin läheisyydessä ja näkyy monissa näkymissä raken-
nusten kattojen yllä. 

Maastonmuodot ohjailevat rakennusten sijoittelua. Alueen korkeimmilta 
kohdilta ja joidenkin rakennusten välistä avautuu näkymät merelle. Muuten 
merenläheisyys jää runsaiden puiden ja pensaiden varjoon.

Anniina Bitter

Aukeaman kuvat: 
Anniina Bitter 2019
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Näkymä 1. Näkymä 2. 

Näkymä 3. Tieltä rakennuksen C26 suuntaan. Näkymä 4.  Kauppiaskorttelin läpi kulkevalle tielle.

Näkymä 5. Tieltä rakennuksen C28 suuntaan. Näkymä 6.  Tieltä rakennuksen C8 suuntaan.
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Näkymä 7. Rakennuksen C8 edestä kohti rakennusta C12. Näkymä 8. Kauppiaskorttelin läpi kulkevalle tielle rakennuksen C12 vie-
restä.

Näkymä 9. Kauppiaskorttelin läpi kulkevalle tielle.

Näkymä 12. Tieltä rakennuksien C9, C10 ja C11 suuntaan.Näkymä 11. Pääreitti.  Kirkko vasemmalla ja kauppiaskortteli oikealla. Näkymä 10. Tieltä rakennuksen C10 vierestä rakennuksen C7 suuntaan.

Näkymä 13. Rakennuksien C9, C10 ja C11 sisäpihalta tien suntaan. Näkymä 14. Tieltä rakennuksen C9 suuntaan. Oikealla rakennus C7. Näkymä 15. Tieltä rakennuksen C25 suuntaan.
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Näkymä 16. Tieltä rakennuksen C25 suuntaan merelle päin. Näkymä 17. Tieltä rakennusten C26 ja C28 suuntaan. Näkymä 18. Tieltä rakennusten C28 ja C26 välistä sataman suuntaan.

Näkymä 19. Tieltä rakennusten C17 ja C20 välisen tien suuntaan. Näkymä 20. Näkymä 21. Pääreitti, kirkko oikealla.

Näkymä 22. Pääreitti rakennuksen C21 suuntaan. Kauppiaskortteli vasem-
malla ja kirkko oikella.

Näkymä 23. Rakennuksen C15 sisäpiha. Näkymä 24. Pääreitti, lauttarannan ja rakennuksen C1 suuntaan.
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Näkymä 25. Saapuminen lauttarannasta pääreitille. Rakennuksen C1 edes-
tä kauppiaskorttelin suuntaan.

Näkymä 26. Saapuminen pääreitiltä rakennuksen C21 sisäpihalle. Näkymä 27. Rakennuksen C21 sisäpihalta kirkon suuntaan.

Näkymä 28. Rakennuksen C21 sisäpiha. Näkymä 29. Rakennuksen C18 sisäpihalta kirkon suuntaan. Näkymä 30.  Rakennuksen C18 sisäpihalta rakennuksen C15 suuntaan.

Näkymä 31. Rakennuksen C18 sisäpihalta rakennusten C16 ja C17 suun-
taan.

Näkymä 32. Rakennusten C29, C30, C23 ja C12 sisäpiha. Näkymä 33.  Rakennusten C29, C30, C23 ja C12 sisäpihalta kirkon suun-
taan.
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Näkymä 34. Rakennusten C29, C30, C23 ja C12 sisäpihalta rakennuksen 
C12 ja Kauppiaskorttelin läpi kulkevan tien suuntaan.

Näkymä 35. Rakennuksen C22 etupiha. Näkymä 36. Rakennusten C8 ja C8b välistä kohti rakennusta C9.

Näkymä 37. Rakennuksen C8 vierestä rakennuksen C7 ja Pikku-Mustasaa-
ren suuntaan.

Näkymä 38. Rakennuksen C8 sisäpihalta kirkon suuntaan. Näkymä 39. Rakennuksen C8 sisäpihalta rakennusten C28 ja C26 suun-
taan.

Näkymä 40. Rakennuksen C8 sisäpihalta Länsi-Mustasaaren ja rakennuk-
sen C25 suuntaan.

Näkymä 41. Rakennuksen C8 sisäpihalta Pikku-Mustasaaren suuntaan. Näkymä 42. Rakennuksen C8 sisäpihalta Länsi-Mustasaaren suuntaan.
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Näkymä 43. Rakennuksen C8 takaa Pikku-Mustasaaren suuntaan. Näkymä 44.  Rakennuksen C8 takaa Helsingin keskustan suuntaan. Näkymä 45. Rakennuksen C8 sisäpihalta rakennuksen C22 suuntaan.

Näkymä 46. Kauppiaskorttelin läpi kulkevalta tieltä rakennuksen C12 taka-
pihalle kohti rakennusta C16. Vasemmalla rakennus C13.

Näkymä 47. Rakennusten C11 ja C10 välinen piha. Näkymä 48. Kauppiaskorttelin läpi kulkevalta tieltä rakennusten C13, C14 
ja C108 sisäpihalle. (Kuva: Sanni Kurttila, 2019)

Näkymä 49. Rakennuksen C9 takapihalta rakennuksen C8 suuntaan. Näkymä 50. Rakennuksen C9 takapihalta kirkon ja rakennusten C11 ja 
C12 suuntaan.

Näkymä 51. Rakennuksen C9 takapihalta jätekatoksen edestä kohti raken-
nusta C8.



157451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 BITTER | HYNNINEN | KURTTILA | RATIA | TOIVOLA

Näkymä 56. Pikku-Mustasaaresta Kauppiaskorttelin ja kirkon suuntaan.

Aukeaman kuvat: 
Anniina Bitter 2019

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 30ANNIINA BITTER | OONA HYNNINEN | SANNI KURTTILA | ERNO RATIA | KIMI TOIVOLA 

Näkymä 52. Tieltä kauppiaskorttelin suuntaan. Kirkko vasemmalla ja ra-
kennus C1 oikealla.

Näkymä 53. Kirkon pihasta kohti kauppiaskorttelia rakennusten C15, C10 
ja C1 suuntaan.

Näkymä 54. Pääreitiltä kohti Kauppiaskorttelia. Kirkko oikealla.

Näkymä 55. Rakennusten C26 ja C28 välistä Kauppiaskorttelin ja raken-
nuksen C22 suuntaan.
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ARVOTTAMINEN

Viaporin insinöörihallinto kaavoitti venäläisille kauppiaille oman korttelin 
vuonna 1866 osana Ison Mustasaaren kehittämistä. Kauppiaskortteli on ko-
konaisuutena ainutlaatuinen ympäristö, sillä se muistuttaa 1800-luvun 
venäläistä kaupunkia. Kortteli on myös oleellinen osa Suomenlinnan maa-
ilmanperintökohdetta, jonka vuoksi sen rakennetta ja ominaispiirteitä 
tulee vaalia. Vaikka kauppiaskorttelin käyttötarkoitus on muuttunut, paikan 
historiallinen henki on kuitenkin säästynyt. Puurakennuksissa on venäläi-
selle ajalle tyypillisiä arkkitehtonisia piirteitä: leveä vaakalaudoitus, 
satulakatto, talojen päädyt suunnattu pääväylälle, laudoitettu sokkeli ja pää-
dyn levyinen pylväskuisti. Itsenäistymisen jälkeen kauppatoiminta korttelis-
sa jatkui 1980-luvulle asti. Alueella sijaitsee asuntojen lisäksi vieläkin myös 
julkisia palveluita, kuten kahvila, ravintola ja hostelli. Toimintojen moni-
muotoisuuden säilyttäminen on tärkeää alueen alkuperäisen hengen 
säilymisen kannalta. Nedonoskovin, Semenovin ja Petrovin talot kuuluvat 
Suomen vanhimpiin säilyneisiin kaupparakennuksiin. 

Kauppiaskorttelin sijainti on erittäin keskeinen. Kauppiaskorttelin välit-
tömässä läheisyydessä sijaitseva kirkko on oleellinen osa korttelin ympäröi-
vää maisemaa. Kirkko on merkittävä maamerkki alueella. Kortteli sijaitsee 
päälaiturille johtavan pääväylän varrella.

Kauppiaskorttelin puutalot on rakennettu ajalle tyypillisesti hyvin tii-
viisti, mikä aiheuttaa paloturvallisuusriskin, mutta on samalla alueen omi-
naispiirre. Alueella on säilynyt alkuperäistä kasvillisuutta. Alkuperäisen 
makadam-pinnoitteen säilyttäminen tieverkostossa pitää yllä alueen al-
kuperäistä henkeä. 

Alueen kasvillisuuden on annettu kasvaa hallitsemattomasti. Hoitamatto-
muuden vuoksi ruotsalaiselle ajalle tyypillisen puutarhan vaikutelma on 
kadonnut. Villiintynyt kasvillisuus peittää rakennuksia ja saattaa aiheuttaa 
vaurioita.

Alueella sijaitsevat uudemmat rakennukset muodostavat vanhem-
pien rakennusten kanssa kokonaisuuden, joka kunnioittaa paikan 
historiallista henkeä. Alueelta on purettu rakennuksia, kuten esimerkiksi 
Sinerbrychoffin rakennuttamat viinakonttori ja kapakka. Galotshkinin talo 
on palanut vuonna 1908, jonka jälkeen se on rakennettu uudelleen. Lisään-
tynyt turismi lisää alueen kulumista, kasvattaa ylläpidon tarvetta ja saat-
taa aiheuttaa häiriöitä alueen asukkaille. Teissä käytetty makadam-pinnoite 
hankaloittaa alueella kulkemista esteettömyyden näkökulmasta eikä kestä 
talvikunnossapitoa tai kasvaneita turistivirtoja. Suomenlinnan hoitokunta 
ohjaa alueella tehtäviä toimenpiteitä ja pyrkii osaltaan säilyttämään alueen 
ominaispiirteitä. Vastuu rakennusten ja pihojen kunnossapidosta on asuk-
kailla. Korjaustoimenpiteet ja ylläpito tulee suorittaa rakennuksen 
arvoja vaalien.

Aukeaman kuvat: 
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Kuva 1. Yksi keskeisimmistä näkymistä kohti kauppiaskorttelia avautuu heti saavuttaessa päälaiturilta Suomenlinnaan. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

SUOMENLINNAN VENÄLÄISEN KAUPPIASKORTTELIN YLEISILMEEN KEHITTÄMISEHDOTUS

VENÄLÄISEN KAUPPIASKORTTELIN ASEMA 
SUOMENLINNAN MAISEMASSA

Suomenlinnan pientaloalueiden tiivistämissuunnitelmassa vuodelta 1982 
todetaan seuraavaa: ”Suomenlinnan sisäisen maisemakuvan kannalta tärkeim-
mät näkymät keskittyvät kulkuväylien varsille. Erityisesti selvitysalueilla I ja V on 
huomattavia näkymiä ja näkymäsarjoja.” (Selvitysalue I tarkoittaa tiivistämis-
suunnitelmassa kauppiaskorttelin aluetta.)1

Kuten tiivistämissuunnitelman maininnasta voidaan päätellä, kauppias-
korttelin alueella sijaitsee Suomenlinnan sisäisen maisemakuvan kannalta 
tärkeitä näkymiä ja näkymäsarjoja. Venäläinen kauppiaskortteli on tärkeä 
osa Suomenlinnan maisemaa, sillä se sijaitsee keskeisellä paikalla heti 
päälaiturilta Iso Mustasaarelle saavuttaessa. Saaren pääasialliset kulkureitit 
ja matkailijoille suunnattu niin kutsuttu sininen reitti sivuavat korttelia. 
Kauppiaskorttelin sijainti päälaiturin läheisyydessä aiheuttaa suuria liiken-
nemääriä korttelin ympäristössä. Suurin osa saareen saapuvista matkaili-
joista suuntaa kulkunsa alueen sivuitse tai läpi saavuttuaan Suomenlinnaan.

HAVAITUT ONGELMAT ALUEELLA

Kauppiaskorttelin sijainti keskeisellä paikalla maailmanperintökohteessa 
asettaa vaatimuksia alueen hoidolle ja yleisilmeelle. Alueen yleisilme on 
joiltakin osin tilallisesti epäselvä ja hoitamattoman oloinen. Erityisesti seu-
raavat asiat vaikuttavat alueen yleisilmeeseen heikentävästi:

• Kasvillisuus on paikoin ylikasvanutta. 
• Tilarajaukset ja tilojen luonteet ovat paikoin epäselvät.
• Osa rakennuskannasta on huonossa kunnossa.
• Opastus on epäyhtenäistä.

Suomenlinnassa on tarkoin määritelty, millaisia kasveja saarille saa tuoda ja 
kasvattaa. Kauppiaskorttelin alueella kasvillisuuden hoito on myös tarkoin 
säänneltyä. Olemassa olevalle kasvillisuudelle ei saa luvatta tehdä laajoja 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi katkoa puuvartisten kasvien oksia. Kasvil-
lisuuden on annettu kasvaa rauhassa, mutta tällä hetkellä se antaa paikoin 
hoitamattoman ja epäsiistin vaikutelman alueesta. Kasvillisuutta tulisi siistiä 
ja harventaa tarvittavilta osin, sekä laatia selkeämpi ohjeistus asukkaille sii-
tä, millaisia toimenpiteitä he voivat omalla pihallaan olevalle kasvillisuudelle 
tehdä, jotta pihat eivät kasvaisi liian täyteen. Osa alueen puustosta vaikutti 
myös iäkkäältä, joten on tärkeää pohtia, mitä mahdollinen puiden kaata-
minen tekisi alueen maisemalliselle ja tilalliselle kokonaisuudelle. Jossain 
vaiheessa puiden kaataminen voi tulla aiheelliseksi, mikäli ne vanhetessaan 
uhkaavat rakennuksia tai asukkaiden turvallisuutta.

Kauppiaskorttelin alueella olevien kulkureittien varsilla on joitakin luon-
teeltaan epäselviä tiloja ja tilarajauksia, jotka ovat vaikeasti hahmotet-
tavissa. Varsinkin tilojen julkisuusasteen ilmaisun tulisi olla selkeämpää. 
Julkisuusasteen hämärtymisestä on haittaa sekä alueen asukkaille että 
vierailijoille. Asukkaat voivat kokea häiriötä, mikäli vierailija ei tunnista 
yksityistä piha-aluetta. Toisaalta vierailijalta voivat jäädä kokematta mielen-
kiintoiset paikat, näkymät ja palvelut, mikäli julkinen tai puolijulkinen tila 
vaikuttaa liian suljetulta lähestyttäväksi. Epäselviä tai heikosti jäsenneltyjä 
tiloja löytyy myös puolijulkisilta piha-alueilta, sekä esimerkiksi louhoksen 
alueen edustalta, jossa selvää käyttötarkoitusta laajalle alueelle ei ole.

Korttelin rakennuskanta on vaihtelevassa kunnossa. Päärakennukset ovat 
yleisesti asuin-, ja liiketilakäytössä ja niitä on restauroitu tarpeen mukaan. 
Päärakennusten osalta erityisesti julkisivujen kuntoon täytyisi kiinnittää 
huomiota. Ongelmallista on, että yhtenäisiä tai tutkittuja tyyppiratkaisuja 
julkisivujen rakennusosien kunnostamiselle tai uusimiselle ei ole. Pihara-
kennusten kunnossa sen sijaan on hajontaa hyväkuntoisista aina erittäin 
huonokuntoisiin rakenteisiin asti.

Hoitokunnan hallinnoimien vuokra-asuntojen piha-alueilla on tyypitetty 
yhtenäinen opastus alueiden yksityisyydestä. Sen sijaan omistusasujilla ei 
ole käytössään vastaavaa yhtenäistettyä opastusta kertomassa alueiden yk-
sityisyydestä. Tämä on johtanut epäyhtenäiseen kyltitykseen alueella, mikä 
tuntuu ristiriitaiselta ja huolimattomalta maailmanperintökontekstissa.

Venäläinen kauppiaskortteli on ympäröivistä linnoituslaitteista poikkeava, 
eri-ikäisten puurakenteisten pientalojen kokonaisuus. Korttelissa voidaan 
nähdä huomattavia arvoja, joiden perusteella korttelin kokonaisuutta tulisi 
vaalia. Suomenlinnan sisäisen maisemakuvan kannalta kauppiaskorttelin 
historiallinen kerroksellisuus, yhtenäinen mittakaava ja materiaalimaailma 
sekä suljetut pihapiirit luovat ainutlaatuisen, omaleimaisen kokonaisuuden.

Venäläinen kauppiaskortteli on ensimmäisiä kohteita, joita saarelle saapuva 
vierailija näkee. Kauppiaskorttelin kokonaisuus on siten olennaisessa ase-
massa luoden osaltaan matkailijalle ensivaikutelmaa Suomenlinnasta. Ensi-
vaikutelma on tärkeä, sillä Suomenlinnan maailmanperintöstatus edellyttää 
esimerkinomaisuutta koko maailmanperintöalueen kokonaisuudelta.

Kauppiaskorttelin alueelta avautuu keskeisiä ja merkittäviä näkymiä myös 
muualle ympäristöön. Yksi Suomenlinnan arvokkaista näkymistä Iso Musta-
saarelta kohti Länsi- ja Pikku Mustasaarta sekä mannerta avautuu kauppi-
askorttelissa sijaitsevan rakennuksen C8 piha-alueelta.1
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Kuva 2. Tunnelmallinen katunäkymä kauppiaskorttelin sisältä. Eri-ikäiset rakennukset muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

KEHITTÄMISEHDOTUKSEN TAVOITTEET

Tämän kehittämisehdotuksen tarkoituksena on tunnistaa ja tuoda esiin 
Suomenlinnan venäläisen kauppiaskorttelin alueella ilmeneviä korttelin 
yleisilmeeseen, näkymiin, arvoihin tai toiminnallisuuteen vaikuttavia ongel-
mia. Lisäksi tarkoituksena on ehdottaa niihin ratkaisuja korttelin tunnis-
tettujen arvojen vahvistamiseksi ja toiminnallisuuden parantamiseksi, sekä 
miljöön kokonaisuuden säilyttämiseksi. Kehittämisehdotuksessa painottu-
vat erityisesti kulkuväylille avautuvat näkymät korttelin rakennuksista ja 
pihoista, julkisten ja yksityisten tilojen rajapinnat, rakennetut kokonaisuu-
det ja alueen kasvillisuus. Kehittämisehdotuksen ydinsisältöä ovat alueen 
yleisilmeen kohentaminen ja alueen yleisen edustavuuden parantaminen 
arkkitehtuurin keinoin. Lähtökohtana kehitysehdotuksille on kohteen 
arvoja uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja alueen historiallisen konteks-
tin sekä aiempien arkkitehtisuunnitelmien huomioiminen. Tarkoituksena 
on osoittaa, että pienilläkin toimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa alueen 
ympäristöön kokonaisvaltaisesti ja asumismukavuutta parantavalla tavalla. 
Ehdotuksen tavoitteena on myös omalta osaltaan tuoda esiin alueen asuk-
kaiden ja vierailijoiden tarpeita.

Vierailijan näkökulmasta kauppiaskorttelin alue sijaitsee sinisen reitin 
varrella toivottamassa tervetulleeksi maailmanperintökohteeseen, joten 
kauppiaskorttelin miljöö on avainasemassa luomassa osaltaan kävijälle en-
sivaikutelmaa koko Suomenlinnasta vierailu- ja maailmanperintökohteena.

Alueen tarkastelu ja kehittäminen kokonaisuutena on mielestäni tärkeää, 
sillä se turvaa kestävämpää jatkumoa alueen koko miljöölle. Sijainti osana 
maailmanperintökohdetta luo alueen hoidolle omat vaatimuksensa, joita 
tulisi ensisijaisesti kunnioittaa kaikissa toimenpiteissä. Kauppiaskorttelin 
erityisen ja ainutlaatuisen luonteen ja historian ymmärtäminen on tärkeää 
lähestyttäessä aluetta sen kehittämisen näkökulmasta. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että kauppiaskortteli on kautta historiansa ollut itsessään elävä, 
monimuotoinen ja muuntuva kokonaisuus. Kauppiaskortteli on aikanaan 
rakentunut vapaasti osoitetulle alueelleen, saanut elää omaa elämäänsä ja 
kirjoittanut itse oman historiansa linnoituslaitteiden lomassa.
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KEHITTÄMISEHDOTUKSET

A: Louhoksen edustan täydennysrakentaminen

Louhoksen edustalle suunniteltiin täydennysrakentamista jo Suomenlinnan 
käyttösuunnitelmaehdotuksessa vuonna 1974. Täydennykseksi ehdotettiin 
kevytrakenteisia toimintojen mukaan muuttuvia rakennuksia, joiden käyttö 
ja toiminta liittyisivät alueen aiemman luonteen mukaisesti merelliseen 
ympäristöön, kuten veneilyyn tai kalastukseen. Louhoksen edustan rantaan 
esitettiin vierailusatamaa, jonka yhteyteen ehdotettiin kevytrakenteisia 
venevajoja, veneiden talvisäilytystä ja palveluita vierassataman käyttäjille, 
sekä nykyisen kaupparakennuksen edustalle kalatoria. Louhoksen tunne-
leiden edusta ehdotettiin katettavaksi. Vuoden 1982 Suomenlinnan pien-
taloalueiden tiivistämissuunnitelmassa paikalle ehdotettiin istutettavaksi 
puistovyöhykettä.2, 3

Kumpikaan suunnitelmista ei ole toteutunut. Louhoksen alue on edelleen 
tilallisesti ongelmallinen. Matkailun pääreittien kannalta alue jää syrjään, 
mutta varsinkin muita yleisiä kulkureittejä ja näkymiä ajatellen sijainti on 
keskeinen. Alueen harkittu täydentäminen parantaisi etenkin Länsi- ja 
Pikku Mustasaarelta kohti Iso Mustasaarta avautuvia näkymiä.

Louhoksen alueelle voitaisiin edelleen suunnitella täydennysrakentamista. 
Aiemmissa suunnitelmissa esiteltyjen vaihtoehtojen ohella paikalle voitai-
siin osoittaa asukkaille suunnattuja yhteistiloja tai vierailijoille suunnattuja 
palveluita. Asukkaiden yhteistiloja voisivat olla esimerkiksi kerho- ja juhla-
tilat, rantasauna, työskentely- ja kokoustilat, sekä erilaiset harrastetilat, ku-
ten käsityö- tai musiikkitilat. Matkailun kannalta paikka sijaitsee otollisesti 
päälaiturin ja kaupan läheisyydessä. Paikalle voitaisiin rakentaa esimerkiksi 
yrityksille tai ryhmille vuokrattavia kokous- ja juhlatiloja nykyaikaisin 
varusteluin. Vaihtoehtoisesti voitaisiin nojata jo aiemmin tehtyihin suun-
nitelmiin ja toteuttaa esimerkiksi vierassatama ja puistomaiseen ympäris-
töön sulautettua kevyempää rakentamista, joka sisältäisi tiloja ja palveluita 
veneilijöiden käyttöön ja sataman toiminnan tueksi.

C: Tilan julkisuusasteen selkeyttäminen

Kulkuväylältä katsottuna reitti rakennukselle C8 on luonteeltaan ja julki-
suusasteeltaan epäselvä. Reitti vaikuttaa yksityiseltä, sillä samasta liittymäs-
tä kuljetaan myös asuinrakennuksen C22 piha-alueelle, eikä näkymän pää-
te kerro kulkuväylän päässä sijaitsevasta julkisesta tilasta. Koko piha-alue 
vaikuttaa kulkuväylältä katsottuna yksityiseltä ja kulkuväylää reunustava 
kasvillisuus hoitamattomalta.

Tilan luonteen epäselvyys saattaa johtaa siihen, että vierailija tulkitsee 
koko alueen yksityiseksi, eikä siten uskalla lähestyä piha-aluetta. Raken-
nuksen C8 piha-alueelta avautuu kuitenkin arvokas näköala kohti Länsi- ja 
Pikku Mustasaarta sekä mannerta.3 Lisäksi rakennuksessa C8 toimii ra-
vintola. Olisi tärkeää kehittää pihareitin olemusta tai opastusta siten, että 
myös vierailija löytää merkittävien näkymien ja palveluiden äärelle.

B: C8 pihan ja kasvimaan jäsentely

Rakennuksessa C8 toimii ravintola ja sen piha-alueelta avautuu merkittäviä 
näkymiä kohti Länsi- ja Pikku Mustasaarta sekä mannerta.3 Piha-alue on 
avara ja tilallisesti jäsentymätön, sekä julkisuusasteeltaan epäselvä.

Piha-alueen toimintoja voitaisiin jäsennellä tukemaan paremmin ravintolan 
toimintaa. Ulkoruokailualuetta voitaisiin kehittää keveillä katos- tai pergo-
larakenteilla. Ulkoruokailualueen materiaalimaailmaa ja sijaintia piha-alueel-
la voitaisiin myös pohtia.

Tärkeintä pihan jäsentelyssä olisi luoda ravintolan tarvitsemien toiminto-
jen lomaan selkeä reitti kulkuväylältä pihan luoteisosiin saakka merkittä-
vien näkymien äärelle. Vierailijalle näköalapaikan tulisi olla helposti lähes-
tyttävä ja saavutettavissa, sekä sinne johtavan reitin selkeä ja jo kaukaa 
havaittavissa.

Kuva 3. Kauppiaskorttelin luoteiskulmassa sijaitseva louhoksen alue on tyhjä, vaikka 
alueelle on tehty parannusehdotuksia aiemmissa suunnitelmissa. Taka-alalla näkyy pu-
nainen kaupparakennus. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 4. Rakennuksen C8 piha-alue on tilallisesti jäsentymätön. Pihan perältä avautuvat 
merkittävät näkymät kohti Länsi- ja Pikku Mustasaarta. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 5. Kauppiaskorttelin luoteisosassa sijaitseva kasvimaa ei ollut vierailujen aikana 
käytössä. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 6. Vierailija ei välttämättä havaitse julkista näköalapaikkaa, ellei huomaa perem-
mällä sijaitsevaa ravintolaa. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Vierailujen aikana kasvimaa ei ollut käytössä. Kasvimaan roolia ja tarpeel-
lisuutta tulisi harkita. Mikäli kasvimaalle löytyy käyttäjiä, tulisi sen kulku-
reittejä ja yleisilmettä parantaa. Kasvimaan toimintaa voitaisiin kehittää 
jäsentelemällä se eri osioihin kullekin viljelijälle tai erilaisten viljelykasvien 
mukaan. Myös esimerkiksi viljelylaatikoiden käyttö tai palstojen huolellinen 
sommittelu voisivat jäsentää tilaa selkeämmäksi. Mikäli kasvimaalle ei löydy 
käyttöä, voitaisiin sen tilalle sijoittaa muunlaisia toimintoja. Toimintojen tai 
mahdollisten rakennusten sijoittelussa tulisi huomioida paikalta avautuvat 
merkittävät näkymät, vieressä sijaitseva C8-rakennuksen julkinen pihapiiri 
sekä aluetta sivuava asuinrakennuksen C22 yksityinen piha-alue. Kasvi-
maan paikalle voitaisiin harkita vähäisessä määrin paikalle sopivaa pieni-
muotoista uudisrakentamista, tai yhdistää alue selkeämmin osaksi julkista 
piha-aluetta.
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E: Kasvillisuuden siistiminen

Kauppiaskorttelin alueella kasvillisuus on paikoin ylikasvanutta ja hoita-
mattoman näköistä, mikä tekee korttelin yleisilmeestä paikoin epäsiistin. 
Korttelin piha-alueiden sisällä kasvillisuus häiritsee kulkuväyliä. Osa alueen 
puustosta alkaa olla huomattavan suurikokoista ja vanhaa, ja tulevaisuu-
dessa puita saatetaan joutua kaatamaan. Puuston kaatamisen tarvetta ja 
vaikutuksia korttelin tilarakenteeseen ja maisemiin tulisi pohtia ajoissa.

Kasvillisuutta tulisi hoitaa säännöllisesti ja asianmukaisesti. Kasvillisuus ei 
saisi kasvaa liian lähellä rakennuksia, muodostaa kulkuesteitä, häiritä näky-
miä tai aiheuttaa vaaraa alueella liikkuville.

Asukkaille tulisi tarjota selkeät ohjeet oman piha-alueensa hoitoon. Asuk-
kailla tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa karsia ja siirtää vanhoja kasveja, 
sekä istuttaa uusia. Myös hyötykasvien viljely tulisi mahdollistaa esimerkik-
si istutuslaatikoin. Istutuslaatikoiden tyypistä voitaisiin myös antaa ohjeis-
tus, jotta piha-alueiden kokonaisuus säilyisi yhtenäisenä.

D: C9 pihan toiminnallisuuden parantaminen

Rakennuksessa C9 toimii tällä hetkellä hostelli. Hostellissa järjestetään 
myös leirikoulutoimintaa. Hostellin piha-alue on suojaisa ja melko tilava, 
joten sinne voitaisiin hyvin sijoittaa erilaisia hostellin toimintaa tukevia 
toimintoja.

Tällä hetkellä piha-aluetta on hyödynnetty melko vähän. Pihalta löytyy nur-
mialue, pyykinkuivausteline, roskakatos ja katsomo. Nurmialuetta halkoo 
kulkureitti hostellin ovelta roskakatokselle.

Piha-aluetta voitaisiin kehittää palvelemaan paremmin hostellin asukkaiden 
tarpeita. Piha-alueelle voitaisiin toteuttaa erityyppisiä vapaa-ajanviettoon 
sopivia oleskelualueita. Oleskelualueiden rajaamisessa voitaisiin hyödyntää 
erikokoista kasvillisuutta. Lisäksi pihalla voisi olla paikkoja vetäytymiselle 
ja rentoutumiselle sekä pihapeleille. Pihapelejä ja ulko-opetusta varten 
piha-aluelle voitaisiin sijoittaa esimerkiksi hiekalla ja kivituhkalla päällystet-
ty pieni kenttä, jonka pintaan voisi itse piirtää haluamansa pelikentän tai 
hyppyruudukon, tai hyödyntää alustaa opetuksessa.

Katsomoa voitaisiin kehittää ulko-opiskeluympäristönä leirikoulutoimintaa 
ajatellen. Katsomon sijoittelua piha-alueelle voitaisiin sommitella uudelleen 
osaksi piha-alueen tulevaa jäsentelyä. Katsomo voisi olla myös kokonaan 
tai osittain katettu, mikä mahdollistaisi ulko-opiskelun myös huonommalla 
säällä. Muuna aikana katsomon aluetta voitaisiin käyttää oleskeluun tai 
erilaisten pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen, kuten kyläiltoihin 
tai ulkoilmaelokuviin.

Erityyppisiä oleskelutiloja ja pihan kulkureittejä voidaan rajata erikokoi-
sella kasvillisuudella. Varsinkin leirikoulutoimintaa ajatellen olisi hyvä rajata 
hostellin pihan kulkuväylät ja muut oleskelualueet erilleen pääasiassa 
ulko-opetukseen suunnatuilta alueilta.

F: Piharakennusten kunnostaminen tai uusiminen

Kauppiaskorttelin piharakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa, osa jopa 
erittäin huonossa kunnossa. Huonokuntoisia piharakennuksia löytyy koko 
kauppiaskorttelin alueelta. Huonokuntoiset piharakennukset heikentävät 
pihojen viihtyisyyttä ja asumismukavuutta huonon käytettävyytensä vuoksi. 
Kaikkein huonokuntoisimmat piharakennukset tulisi kunnostaa tai uusia 
kokonaan, mikäli ne eivät ole säilyneet korjauskelpoisina.

Piharakennukset tulisi kunnostaa tai uusia siten, että ne muodostavat 
luontevan kokonaisuuden ja pihapiirin ympäröivien rakennusten kanssa 
ja pysyvät alisteisina korttelin päärakennuksille. Korjausten ja uusimisten 
yhteydessä voidaan parantaa pihojen toiminnallisuutta ja asumismukavuut-
ta sijoittamalla piharakennuksiin asukkaiden tai yritysten tarvitsemia uusia 
toimintoja. Piharakennuksiin soveltuvia tiloja ja toimintoja voisivat olla 
esimerkiksi erilaiset varastotilat, ulkoruokailuun ja ruuanlaittoon sopivat 
tilat, työtilat, vierasmajat, katetut terassit ja kesähuoneet sekä pihasaunat.

Kuva 8. Kasvillisuus häiritsee korttelin sisäisiä kulkureittejä. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 
2019.

Kuva 7. Rakennuksen C9 piha. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019. Kuva 10. Piharakennus C19 on erittäin huonossa kunnossa. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 
2019.

Kuva 11. Lämmönjakohuoneen yleisilme on rapistunut. Oikealla näkyy piharakennuksen 
C19 päätyä. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 9. Kulkuväylien vierustoilla kasvillisuus on paikoin hoitamattoman näköistä. Kuva: 
Meri-Tuuli Hietala 2019.
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G: Opastuksen yhtenäistäminen

Yksityisomistuksessa olevien rakennusten piha-alueiden yksityisyydes-
tä kertova opastus poikkeaa Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimien 
vuokra-asuntojen opastuksesta. Opastekylttien tulisi olla yhtenäiset koko 
Suomenlinnan alueella, jotta ne muodostaisivat harkitun kokonaisuu-
den maailmanperintökontekstissa ja olisivat vierailijalle yksiselitteiset ja 
ymmärrettävät. Tällä hetkellä yksityisomistuksessa olevien rakennusten 
edustoilla on vaihtelevan näköisiä, erikokoisia ja eri materiaalein toteutet-
tuja kylttejä, jotka poikkeavat Suomenlinnan muusta opastuksesta. Etenkin 
sinisen reitin varrella olisi tärkeää, että kyltit ja opasteet olisivat yhdenmu-
kaiset.

Yhtenäinen opastus piha-alueiden yksityisyydestä tekisi yleisilmeestä 
harkitumman, sekä selkeyttäisi opastuksen viestiä vierailijalle. Omistusasu-
jille tulisi tarjota mahdollisuus käyttää rakennuksissaan ja piha-alueillaan 
samanlaisia opasteita, kuin hoitokunnan hallinnoimilla asuinalueilla.

H: Yksityisyyden parantaminen

Rakennusten C18 ja C21 etuterassit näyttävine portaineen avautuvat 
siniselle reitille, joka on Suomenlinnassa vierailevien matkailijoiden pää-
asiallinen kulkureitti päälaiturilta Kustaanmiekalle. Vaikka oleskelualueet 
ja asuntojen ikkunat sijatsevat kulkuväylään nähden korkealla, saattavat 
portaikot ja terassit avoimuudessaan herättää ohikulkijan mielenkiinnon. 
Rakennuksessa C18 toimii lisäksi kahvila, mikä saattaa madaltaa kynnystä 
poiketa myös yksityisille terasseille. Terassit sijaitsevat asuntojen ikkunoi-
den tasolla, joten vierailijan poikkeaminen terassille saattaa häiritä asukkai-
den rauhaa ja yksityisyyttä. Toisaalta kahvilan osalta tulisi ottaa huomioon 
asiakkaiden ohjaaminen palveluiden äärelle ympäröivästä asutuksesta 
huolimatta.

Rakennusten yksityisyyttä voitaisiin parantaa esimerkiksi rajaavalla ja 
suojaavalla kasvillisuudella portaiden läheisyydessä. Kasvillisuus voisi olla 
pensasmaista ja korkeaa. Kasvillisuuden lajikkeista, sijainneista, istuttami-
sesta ja hoidosta tulisi sopia asukkaiden ja hoitokunnan välillä.

Kuva 12. Hoitokunnan vuokra-asuntojen piha-alueilla käytetty alueen yksityisyydestä 
kertova kyltti. Kuva: Erno Ratia 2019.

Kuva 14. Siniselle reitille avautuvat portaat ja rakennuksessa sijaitseva kahvila saattavat 
houkutella ohikulkijoita asukkaiden yksityisille terasseille. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 15. Rakennusten C13 ja C14 välinen piha avautuu kulkuväylälle. Vierailun aikana 
rakennuksessa C14 tehtiin kunnostustöitä. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.

Kuva 13. Sinisen reitin varrella yksityisomistuksessa olevien talojen kyltit eivät noudata 
yhtenäistä linjaa alueen muun opastuksen kanssa. Kuva: Erno Ratia 2019.

Lähteet

A-Konsultit Arkkitehtitoimisto ja Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnan pien-
taloalueiden tiivistämissuunnitelma. Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki, 1982

Suomenlinnan käyttösuunnitelman työryhmä. Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdo-
tus. Länsi-Savo Oy, Mikkeli, 1974

Asukkaat ovat paikoin rajanneet kulkua portaisiin erilaisin kevein ratkai-
suin, kuten köysin ja kaitein. Rakennusten arkkitehtuurin ja maailmanpe-
rintökohteen näkökulmasta vaihtelevat ja epäyhtenäiset ratkaisut häirit-
sevät rakennusten yleisilmettä. Siniselle reitille avautuva julkisivumaailma 
on kauppiaskorttelin näkyvimpiä osia, ja sen ohi kulkee suurin osa Suo-
menlinnan matkailijoista. Kyseiset julkisivut ovat siten tärkeä osa kauppias-
korttelin tarjoamia näkymäkokonaisuuksia. Tilojen rajaamiselle tulisi antaa 
yhtenäinen ohjeistus, jotta rajaavat elementit sopisivat rakennusten julki-
sivuihin ja olisivat yhtenäiset koko korttelin alueella. Yhtenäinen ohjeistus 
olisi tärkeä, jotta asukkaiden olisi mahdollista tarvittaessa sulkea kulku-
väyliä terasseille siten, ettei se häiritsisi rakennusten julkisivuja tai alueen 
kokonaisuutta. Ohjeistuksessa voitaisiin määritellä rakennuskohtaisesti 
mahdollisten kaiteiden tai muiden tilaa rajaavien elementtien materiaalit, 
värimaailma, mittasuhteet, rakenne ja toiminta. Lisäksi yhtenäinen ja selkeä 
ohjeistus olisi tärkeä, jotta asukkaiden olisi mahdollista ennakoida tulevia 
toimenpiteitä ja toteuttaa ratkaisut itse. Tarvittaessa tulisi tarjota mahdol-
lisuus käyttää hoitokunnan rakennuspalveluita.

Rakennusten C13 ja C14 välinen piha näyttäytyy avoimena kulkuväylälle. 
Avoin pihayhteys saattaa ohjata vierailijan yksityiselle piha-alueelle. Ra-
kennuksessa C14 tehtiin vierailun aikana kunnostustöitä ja piha oli työ-
maa-aluetta, mikä saattaa vaikuttaa pihan avoimuuteen. Pihan yksityisyyttä 
voitaisiin parantaa istuttamalla kulkuväylän varrelle korkeaa pensasmaista 
kasvillisuutta, tai rakentamalla pihaa rajaava aita. Muualla kauppiaskorttelis-
sa yksityiset piha-alueet ovat selkeästi erotetut kulkuväylistä korkean kas-
villisuuden tai aitojen avulla. Mahdollisesti rakennettavien aitojen tyypistä 
tulisi olla yhtenäinen ohjeistus koko kauppiaskorttelin alueella.

Kuva oikealla sivulla: Rosaliina Järvinen 2019

Lähdeviitteet

1Suomenlinnan hoitokunta ja A-konsultit Arkkitehtitoimisto. Suomenlinnan pien-
taloalueiden tiivistämissuunnitelma, Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 1982, s. 
16, 32, 52.

2Suomenlinnan käyttösuunnitelman työryhmä, Suomenlinnan käyttösuunnitelmaeh-
dotus. Länsi-Savo Oy, Mikkeli 1974, s. 20, 75-76.

3Suomenlinnan hoitokunta ja A-Konsultit Arkkitehtitoimisto. Suomenlinnan pien-
taloalueiden tiivistämissuunnitelma, Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 1982, s. 
16, 22, 32, 52.
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Kuva: Anniina Bitter 2019
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VALAISTUKSEN PARANTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN

Kauppiaskorttelin valaistussuunnitelma kokonaisuudessaan. Kuvat: Anniina Bitter, 2019

Kauppiaskorttelia ympäröivä valaistus 
pidetään yhtä himmeänä kuin nykyään.

Julkisivuvalaisimien kirjo yhtenäistetään. 

Sisäpihoille lisätään pihavalaisimia.
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Katuvalaisimet säilyvät ennallaan.

Kauppiaskorttelin katuvalaistus on tarkoituksellaan tav-
allista himmeämpi, jotta historiallinen tunnelma säilyy ja 
ulkopuoliset eivät pimeällä eksy asukkaiden pihoille.
Kuva: Oona Hynninen, 2019.

Nykyiset katuvalaisimet ovat muuallakin 
Helsingissä esiintyviä katuvalaisimia.
Tässä valaistussuunnitelmassa julkisivu-
valaisimet valitaan sopimaan katuvalaisi-
mien tyyliin ja Suomenlinnan henkeen.

KAUPPIASKORTTELIA YMPÄRÖIVÄT KATUVALAISIMET
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Julkisivuvalaisimet.

Kauppiaskorttelin julkisivuvalaistus on 
nykyisellään toimiva, mutta ulkonäöltään 
melko sekava. Julkisivuista löytyy 22 er-
ilaista julkisivuvalaisinta. 

Vanhat julkivisuvalaisimien paikat säily-
vät, mutta valaisimet yhtenäistetään so-
pimaan kaikki toisiinsa ja katuvalaisimiin.

Airamin Kartano TR-U -seinävalaisin.
Mitat: 245x375x440 mm.

Trio Kongo pikkupylväs -ulkovalaisin.
Mitat: h=500mm Ø 260mm.

Kauppiaskorttelin sisäpihojen valaistus ei 
ole riittävä. Nykytilanteessa sisäpihoilla 
täytyy kulkea esimerkiksi taskulampun 
kanssa nähdäkseen minne on kulkemassa.

Siksi sisäpihoille on hyvä lisätä himmeitä 
kulkua ohjaavia pylväsvalaisimia. Valaisi-
met sijoitellaan niin, että ne valaisevat 
kulkureittejä asuinrakennuksiin, mutta 
eivät houkuttele turisteja tai muita sisä-
pihoille kuulumattomia ihmisiä pimeällä.

Uudet pihavalaisimet.

JULKISIVUVALAISIMIEN YHTENÄISTÄMINEN JA UUDET PIHAVALAISIMET
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Uudet julkisivuvalaisimet.
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Sisäpiha ilman pihavalaisimia.
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Sisäpihalle lisätyt pihavalaisimet ohjaavat asukkaiden kulkua.
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Hostellin takaväylä ilman pihavalaisimia.
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Hostellin takaväylälle lisätyt pihavalaisimet ohjaavat kulkua.
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Rakennuksen C22 pihaväylä ilman pihavalaisimia.
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Pihavalaisimet ohjaavat rakennuksen C22 asukkaat ulko-ovillensa.
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Asukkaiden yksityisyyden lisääminen 
Suomenlinnan kauppiaskorttelissa
Suomenlinnan matkailun odotetaan kehittyvän tulevina vuosina entises-
tään nykyisestä. Kauppiaskorttelin asukkaiden kertomana turistien valtava 
määrä on saanut aikaan positiivisten puolien, kuten taloudellisen kasvun, 
lisäksi myös ikävämpiä seuraamuksia. Asukkaiden oman yksityisen rauhan 
säilyttäminen on vaikeutunut turistien aika ajoin erehtyessä ympäröiviltä 
pääväyliltä saarelaisten kotipihoille. 

Oheisessa suunnitelmassani olen tarttunut tähän yksityisyyden määrän 
vähänemisen ongelmaan alueella ottaen huomioon sekä asukkaiden että 
matkailijoiden näkökulmat. Olen tarttunut työssäni ensi sijassa yksityi-
syyttä lisääviin, ja alueita rajaaviin elementteihin, kuten aitoihin, kyltteihin, 
pensaisiin sekä muuhun kasvillisuuteen, ja analysoinut miten niitä uudel-
leen järjestelemällä tai lisäämällä voidaan vaikuttaa ongelmien ratkaisuun. 
Analysoin kuinka elementit nykytilassa toteuttavat alueen asukkaiden 
yksityisyyttä sekä missä kohdin korttelia voisi olla vielä parannettavaa.

Ennen alueen nykytilan analyysiä olen myös valottanut venäläisen kauppi-
askorttelin historiaa, ja kuinka perinteisissä suomalaisissa puutalokaupun-
geissa on järjestelty piha-alueita. Kaupungistumisen myötä yksityisyyden 
tarve pihoilla on lisääntynyt, mikä on lisännyt aitojen ja porttien määrää ja 
laatua. Kauppiaskorttelin tapauksessa rakennukset ovat pysytelleet pää-
osin 1800-luvun venäläisen ja 1900-luvun suomalaisen tyylin sulautumana, 
johon oman lisänsä ovat tuoneet 1990-luvun täydennysrakentaminen. 
Kauppiastalojen siirtyessä tavalliseen asuinkäyttöön, on yksityisyyden 
tarve lisääntynyt entisestään.

Riina Heikkinen

Venäläinen kauppiaskorttelin historiasta lyhyesti

Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli rakentui  osana Ison Musta-
saaren kehittämistä Viaporiin vuonna 1866.  Tavoitteena oli tarjota alueen 
venäläisille kauppiaille oma kortteli, jossa harjoittaa kaupankäyntiä. Alueella 
aiemmin sijainneiden puurakennusten tilalle pystytettiin itse kauppias-
talojen lisäksi muun muassa varasto- ja leipomorakennuksia, talleja sekä 
halkovajoja.

Kauppiaskorttelin rakennuksien yleispiirteitä vallitsivat aikansa venäläiset 
ihanteet. Puurakennukset vuorattiin leveällä vaakaludoituksella ja katettiin 
satulakatoilla. Talojen päädyt sijoitettiin aina ympäröiviä pääväyliä kohti. 
Rakennusten sokkelit olivat korkeat ja laudoitetut. Ajan tyylin mukaisesti 
suosittiin leveitä, koko talon leveyisiä pylväskuisteja, johin kiivettiin portai-
ta pitkin.

Itse päärakennuksista poiketen, muissa hyötyrakennuksissa suosittiin vaa-
timattomampaa tyyliä, mistä kertoi okrankeltainen väritys, vaakalaudoitus, 
kuusiruutuiset ikkunat sekä peiliovet. Yleisesti korttelissa puurakentamista 
hyödynnettiin paljon sen ollessa nopeaa ja edullista.

Venäläisen ajan jäkeen rakennusten tyyli alkoi hiljalleen yksinkertaistua 
asumisen tarpeiden vaatiessa milloin lisää ikkunoita, ovia, lattiapinta-alaa 
tai terasseja. Rakennusten alkuperäisen tyylin säilyttämisen sijasta niiden 

tyyli on muuntautunut aikansa asukkaiden tarpeiden mukaisesti kunnossa-
pidon tai asumisen tarpeiden pohjalta.

Puukaupunkien aidoitusten historiasta lyhyesti

Perinteisesti puutalokaupungeissa yksityinen ja julkinen pihapiiri on ero-
tettu toisistaan erilaisin rakennuksin ja aidoin. Käynti tonteille tapahtuu 
yleensä portin tai aidoin erotellun pihan kautta. Kaupungeissa tontit on 
yleisimmin rajattu umpinaisemmilla lankkuaidoilla, kun taas kauempana 
maalaismaisemissa on suosittu esimerkiksi piste-, lape- ja riukuaitoja.

Keskiaikaiset tontit olivat pitkiä ja kapeita ulottuen aina korttelin kadusta 
seuraavaan katuun saakka. Tonteilla pidettiin tuohon aikaan kotieläimiä, 
mistä johtuen talousrakennuksia oli määrällisesti paljon. Rakennukset 
saatettiin sijoitella pääty kadulle päin, ja yleensä sivuteillä aitojen osuus oli 
suurempi kuin kaupungin pääkaduilla.

1600 -luvulle tultaessa aitojen osuus pääkaduilla pieneni johtuen pää-
asiassa rakennusten sijottelusta. Rakennukset sijoiteltiin yleensä pitkittäin 
kadun suuntaisesti.1700 -luvulla kaupunkirakenteet tiivistyessä ylestyivät 
kaksikerroksiset talot. Talot sijoiteltiin usein koko kadun mittaisina, jolloin 
sisäpihoille kulku tapahtui tähän tarkoitettujen porttikäytävien lävitse.

1800-luvulla puutalokorttelien kaavoitukseen osaksi tuli paloturvalli-
suuden käsitteet. Kaduista rakennettiin avoimempia ja pihapiireistä tuli 
väljempiä. Rakennusjärjestys määräsi kaupunkeihin yhtenäisen julkisivulin-
jan, jossa talot tuli rakentaa pitkä sivu katua vasten toisiinsa kiinni. Mikäli 
rakennusten yhdistäminen ei ollut mahdollista, tuli niiden välille rakentaa 
julkisivuihin sointuva aita. Kadunpuolisten aitojen korkeudeksi saatettiin 
määrätä jopa kaksi tai kolme metriä. Aitojen tuli yleisimmin olla joko lau-
ta-aitoja tai kivi- tai pensasaitoja.

Aitojen ja porttien laudoituksissa käytettiin samaa paneelityyppiä ja vä-
ritystä kuin rakennuksen julkisivussa. Lisäksi porttien tyyliin vaikutti ra-
kennuksen tyyli. Yksinkertaiseen tyyliin kuului sileät lauta-aidat kun taas 
koristeellisempi tyyli vaati runsaammin koristeltuja aiheita.

Analyysi alueen nykytilasta

Venäläisen kauppaskorttelin aitojen nykyinen tyyli on kaiken kirjavaa kort-
telin historiassa tapahtuneiden julkisivumuutosten vuoksi. Venäläisen ajan 
jälkeen talojen yleispiirteitä yksinkertaistettiin venäläisen tyylin enemmän 
ornamentisoidusta tyylistä. Aitojen tyylit ja väritys ovat kuitenkin pysytel-
leet talojen julkisivujen kanssa yhtenäisinä. 

Viereisen sivun havainnekarttaan on merkitty symbolein ja värin alueen 
julkisuusasteet ja tiloja rajaavat elementit. Alueela rajaavia elementtejä 
ovat korkeuserot ja kivimuurit, aidt, pensaat sekä muu kasvilisuus. Hallit-
seva aitojen materiaali on maalattu puu, jonka väritys on haettu päära-
kennuksen väreistä. Väritys ja tyyli aidoissa onkin hyvin kirjavaa korttelin 
historiassa tapahtuneiden lukuisten julkisivumuutosten myötä.

Kuva 1. Ote kauppiaskorttelin historiaa 
esittelevästä kyltistä sinisen reitin varrelta. 

Kuva: Hanna-Kaisa Karppinen 2019.
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Kuva 2. Havainnekartta alueanalyysistä. 
Kuva: Riina Heikkinen 2019.

I.  Analyysi
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"Sininen reitti"

Pensasaita

Asukasportti

Puuaita

Kartta: Nykytilanteen analyysi

Asukkaiden

yksityinen alue
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GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

II.  Yhteenveto kehitystarpeista

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

2.

3.

4.

1. 5.

Kuva 5. Yhteenvetokartta 
kehitystarpeista. Kuva: 
Riina Heikkinen 2019.

Kuva 4. Rakennus C22 syyskuussa. Kuva: Sanni Kurttila 2019.

1. Rakennuksen C22 edustalle on istutettu pensaita, 
jotka antavat näkösuojaa asukkaille kesäisin. Talvella aita 
ei kuitenkaan lehtien putoamisen myötä anna riittävästi 
suojaa.

6

3.

3.

1. Rakennuksen C22 edustalla ei ole sisäänkäyntiporttia 
tai aitaa, toisin kuin muilla alueen 1990-rakentuneissa 
vuokrataloissa.

P

1.

Kuva 3. Rakennuksen C22 edustaa marraskuussa. Kuva: Riina 
Heikkinen 2019.
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2. C10 ja C11 välinen aita toimii asukkaiden mukaan yleisenä oikoreittinä 
lautalle. Läpikulun nähtiin häiritsevän portin vierustalla asuvien 
yksityisyyttä.

3. Venäläisaikaisten rakennusten edustan suuret, koko talon levyiset 
kuistit laskeutuvat sinisen reitin varrelle. Kuistien mahtipontinen tyyli 
edustaa aikansa venäläisen rakentamisen ihanteita.

Kuva 6. Rakennusten C10 ja C11 välinen aita. Kuva: Sanni Kurttila 2019.

Kuva 7. Rakennuksen C18 edustan kuistin portaat. Kuva: Pauliina Paloniemi 2019.

Kuva 8. Rakennusten C17 ja C20 välinen pihatie. Kuva: Anna Kupila 2019.

Kuva 10. Rakennuksen C21 edustan kuistin portaat. Kuva: Seppo Väyrynen 2019.

4. Rakennusten C17 ja C20 välinen pihaliittymä on avoin. Risteystä 
reunustavat matala kallio ja kivimuuri. Pihatielle on rakennettu 
postilaatikot.

5. Rakennuksen C12 ja C13 välillä oleva osuus on kasvanut osin umpeen 
puita ja pensaita. Syksystä kevääseen kun puiden lehtiä ei ole, näkymä 
yleiseltä tieltä sisäpihoille on hyvinkin avoin. C21 sisäänkäynnille ei oltu 
teetetty porttia toisin kuin muihin lähistön 1990-luvun taloihin.

Kuva 11. Rakennusten C12 ja C13 välinen osuus. Kuva: Anna Kupila 2019.

6. Rakennusten C13 ja C14 väliltä kulkee kapea kuja sisäpihalle. Kulku 
sisäpihalle on täysin avoin viereiseltä yleiseltä reitiltä. Pihatien avoimuus 
poikkesi ympäröivän alueen muiden rakennusten tyylistä, jossa sisäpihoille 
kulkua rajattiin portein sekä aidoin.

3. Yleiselle tielle laskeutuvat kuistien portaat ovat avoimet lukuun 
ottamatta asukkaiden teettämiä kirjavia porttiratkaisuja. Osaan portaista 
oli rakennettu kevyitä porttiaiheita kuten naru tai lautapuomi kulkua 
estämään. Useimpiin portaisiin oli kiinnitetty myös yksityinen alue -kyltti, 
joiden tyyli vaihteli paljon. Esimerkkikuvan kylttinä toimi tulostepaperille 
printattu ja teipillä päällystetty ”Privat” -merkintä.

Kuva 9. Rakennusten C10 ja C11 välinen aita. Kuva: Anni Salminen 2019.
2.

Kuva 12. Rakennusten C13 ja C14 välinen pihatie. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2019.
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III. Kehitysehdotus

GSEducationalVersion

Kartta: Kehitysehdotus

Uusi asukasportti

Uusi asukaskyltti

Uusi puuaita

Uusi pensasaita

Puuaita

Asukasportti

Kallio/ kivimuuri

GSEducationalVersion

Kartta: Kehitysehdotus

Uusi asukasportti

Uusi asukaskyltti

Uusi puuaita

Uusi pensasaita

Puuaita

Asukasportti

Kallio/ kivimuuri

Kuva 13. Havainnekartta 
kehitysehdotuksesta. Kuva: 
Riina Heikkinen 2019.

P

Kehtysehdotussuunnitelma koostuu yhteenvetokartasta sekä 
ohjaavista esimerkkiratkaisuista. Ratkaisut ovat luonnosmaisia 
suunnitelmia, joissa esitetään korjattu tilanne havainnekuvien 
sekä kuvaavien tekstien avulla. Kehitysehdotussuunnitelmat ovat 
numeroitu järjestyksessä (1-6) edellisen aukeaman kehitystarve-
kartan mukaisesti.

Omassa kehitysehdotuksessani en ota tarkemmin kantaa suunnit-
telemieni uusien aitojen tyyliin ja väritykseen, vaan annan yleisesti 
ohjeeksi valita päärakennuksen tyyliin ja väritykseen sopiva aita. 
Kauppiaskorttelin historian mukaisesti olen suunnitelmaluonnok-
sissani hyödyntänyt yleisimmin materiaalina puuta.

Luonnossuunnitelmieni aitojen ratkisuissa olen hyödyntänyt ole-
massa olevien aitojen tyylejä. Alueen aitatyylit olen uusien aito-
jen kannalta jakanut karkeasti kahteen osaan; 1990-luvun raken-
nuskantaan ja 1800-luvulta peräisin olevien rakennusten osaan. 
Tarkempi analyysikartta tyylillisesti erilaisista alueen osista löytyy 
seuraavalta sivulta.

Kartan selitteet:

(Kartassa taustalla analyysikartan selitteet)
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III. Kehitysehdotus / Tyylianalyysi

GSEducationalVersion

Kartta: Kehitysehdotus

Uusi asukasportti

Uusi asukaskyltti

Uusi puuaita

Uusi pensasaita

Puuaita

Asukasportti

Kallio/ kivimuuri

Kaupunkimaiset

aidat

Esikaupunkimaiset aidat

/ kylämäiset aidat

1990-luvun aidat

Kehtysehdotussuunnitelman aitojen tyylien valintaa 
varten laadin alueen portti -ja aitakuvien pohjalta kar-
kean analyysikartan korttelin aitatyyleistä. Kartassa ai-
dat on jaettau sinisellä kaupunkimaisiin, 1800 - ja 1900 
-lukujen piirteitä omaaviin aitoihin. Punaisella värillä 
on merkitty esikaupunkimaisten ja kylämäisten aito-
jen piirteitä omaavat alueet. Vihreä väri osoittaa 1990 
-luvun piirteitä omaavien aitojen pääalueet.

GSEducationalVersion

Kartta: Kehitysehdotus

Uusi asukasportti

Uusi asukaskyltti

Uusi puuaita

Uusi pensasaita

Puuaita

Asukasportti

Kallio/ kivimuuri

Kaupunkimaiset

aidat

Esikaupunkimaiset aidat

/ kylämäiset aidat

1990-luvun aidat

Kuva 14. Analyysikartta 
alueen aitojen tyyleistä. Kuva: 
Riina Heikkinen 2019.

Kartan selitteet:
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Kuva 15. Havainnekuva rakennuksen C22 edustan 
aitaratkaisusta. Kuva: Riina Heikkinen 2019.

Kehityskohde I

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

/ Rakennuksen C22 pensasaidan näkösuoja ja yhtenäistäminen alueeseen

Rakennuksessa C22 jo olevan pensasaidan lisäksi rakennetaan matala, 
vastapäisten rakennusten aitojen kanssa yhtenäinen pystylautainen ja ta-
sareunainen aita. Aidan tulee olla samaa värisävyä rakennuksen C22 julki-
sivun kanssa. Uudella aidalla ja siihen yhdistetyllä portilla voidaan osaltaan 
yhtenäistää 1990-luvulla rakentuneiden rakennusten alueen yleisilmettä. 
Uusi portti sijoittuu ravintolalle vievän tien risteykseen, ja siihen liitetään 
yksityinen alue -kyltti.

1.

1.
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/ Rakennusten C11 ja C10 välinen uusi aita ja portti

Olemassa olevan matalan aidan tilalle rakennetaan korkeampi näköesteel-
linen aita, johon kiinnitetään uusi yksityisen alueen kyltti. Korkeampi aita 
tuo selkeämmän esteen ylimääräiselle läpikululle sekä yhtenäistää raken-
nusten väliä tyylillisesti kaupunkimaisempien, korkeampien pihaporttien 
alueella.  Aidan tyyliä haetaan C11 rakennuksen 1990-luvun piirteistä ja 
väritykestä. Korkean aidan yleisilmettä voidaan keventää siihen sopivin 
aukotuksin.

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

Kehityskohde 2

2.

Kuva 16. Havainnekuva rakennusten C10 
ja C11 väisen aidan esimerkkiratkaisusta. 
Kuva: Riina Heikkinen 2019.
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Kuva: Sanni Kurttila 2019

/ Asuinaluekylttien yhtenäistäminen

Kylttien väritystä ja typologiaa yhtenäistetään. Yhtenäinen kyltistö tulisi 
sekä vuokra-asunnoille että yksityisessä omistuksessa oleville rakennuksil-
le. Alueen kylttien väritys olisi esimerkiksi taustaltaan sininen ja fontiltaan 
valkoinen, vuokratalojen aidoissa esiintyvien virallisten kylttien mukaisesti. 
Kylteissä tulisi lukea sana ”asuinalue” ja ”asiattomilta pääsy kielletty” tai 
”kunnioitathan kotirauhaa” vähintään kolmella kielellä (suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi). Osa kylteistä voisi olla myös pienempiä, vain englanniksi 
kirjattuja kylttejä, joita voitaisiin sijoittaa hienovaraisesti esimerkiksi aitoi-
hin.

GSEducationalVersion

Kartta: Kehitysehdotus

Uusi asukasportti

Uusi asukaskyltti

Uusi puuaita

Uusi pensasaita

Puuaita

Asukasportti

Kallio/ kivimuuri

Kuva 18. Esimerkki alueen vuokrataloissa tällä hetkellä käytössä olevasta kyltistä. 
Kuva: Erno Ratia 2019.

Kuva 17. Havainnekuva rakennuksen C18 edustan kevytpiirteisestä portista, 
johon on kiinnitetty yksityinen alue -kyltti. Kuva: Riina Heikkinen 2019.

/ Sinisen reitin varrella sijaitsevien venäläistyylisten kuistien portaiden 
yksityisyyden lisääminen

Yhtenäinen kyltistö toteutetaan sekä vuokra-asunnoille että yksityisessä 
omistuksessa oleville rakennuksille. Kulkuesteenä käytetään rakennuksen 
kaiteeseen tyylillisesti sopivaa kevytpiirteistä puuporttia tai metalliporttia, 
jonka saa avattua helposti niin alapuolelta kuin yläpuolelta. Portissa tulee 
olla sijoitettuna yksityisen alueen kyltti.

 Asukaskyltit

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

3.

3.

3.

Kehityskohde 3
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GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

/ Rakennusten C17 ja C20 välisen pihaliittymän portti ja aita

Rakennusten C17 ja C20 väliselle pihatielle suunniteltavan portin lisäksi 
kivimuuria ja pensaikkoa jatketaan joko kivimuurilla tai puisella aitaosuu-
della. Mikäli aita toteutetaan puisena, haetaan sen tyyli ja väri rakennuksen 
C20 mukaisesti. Puuaidan tyyli voi olla perinteisten esikaupunkimaisten 
aitojen tyylisesti yksinkertaisempi. Ratkaisukohtaan tyylillisesti sopisi myös 
viereisen kivimuurin jatkaminen, mutta päädyin suunnitelmaehdotuksessa 
puuaitaan, joka olisi kiviaitaa edullisempi vaihtoehto. Puuaita jatkaisi myös 
kauppiaskorttelille ominaisempaa puuaitojen perinnettä.

Kehityskohde 4

Kuva 19. Havainnekuva pihaliittymän puisesta aidasta 
ja portista. Kuva: Riina Heikkinen 2019.

Pihoille ohjautuvan liittymän alkuun rakennetaan uusi asukasportti. Portti 
suunnitellaan osin läpinäkyväksi ja riittävän leveäksi myös ajoneuvoille. 
Tyylillisesti portti ratkaistaan rakennuksen C20 julkisivun mukaisesti. Ma-
teriaalina käytetään puuta.

4.
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/ Rakennusten C12 ja C13 välinen uusi aita ja portti

Rakennusten C12 ja C13 välisen avoimen tilan välille rakennetaan raken-
nusten sävyihin sopiva puuaita. Aidan tyyli ja väritys valitaan rakennuksen 
C12 julkisivun mukaisesti. Tyylillisesti aita ja portti yhtenäistävät täten 
jatkavien rakennusten C23 ja C29 1990-luvun tyylipiirteitä omaavaa aluet-
ta. Mikäli aitaa ei haluta rakentaa rakennukseen C13 kiinni, voidaan aitaa 
jatkaa C22 edustan vastaavalla tiheällä pensasaidalla.

Rakennuksen C12 nurkalla sijaitsevan sisäänkäynnin yhteyteen rakenne-
taan aitaan sopiva portti, johon kiinnitetään yksityinen alue -kyltti.

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

Kehityskohde 5

5.

Kuva 20. Havainnekuva rakennusten C182 ja C13 välisestä 
uudesta aidasta ja portista ravintolan risteyksestä katsottuna. 
Kuva: Riina Heikkinen 2019.
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/ Rakennusten C13 ja C14 välisen pihatien uusi aita ja portti

Rakennusten C13 ja C14 väliselle pihatielle rakennetaan 1800-luvun 
kaupunkityylinen aita ja portti. Aidan ja portin materiaali on puu ja aitojen 
väritys ja tyyli haetaan rakennusten julkisivuista. Aita ja portti voivat olla 
tyylillisesti ornamenttimaisempia niiden sijaitessa pääkulkuväylien läheisyy-
dessä. Aidan ja portin laudoitus asetellaan pääasiassa pystysuuntaisesti.

GSEducationalVersion

Kehityskohta

Kartta: Kehityskohdat

Kehityskohde 6

6.

Kuva 21. Havainnekuva kohteeseen sopivasta 
kaupunkimaisesta pihaportista ja aidasta. Kuva: 
Riina Heikkinen 2019.
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Romahtanut varasto

Kuva 3. Kauppiaskorttelin piharakennusten leikkaukset.

Uusi piharakennus

Valitsin suunnitteluni kohteeksi romahtaneen varaston ja sen lähiympäris-
tön. Suunnitteluni lähtökohtana oli asukkaan toiveiden mukaan suunnitella 
romahtaneen varastorakennuksen paikalle uusi, käyttötarkoitukseltaan sa-
mankaltainen piharakennus C18:n asukkaiden käyttöön. Pyrin sovittamaan 
uuden rakennuksen jo olemassa olevaan kauppiaskorttelin piharakennus-
kantaan sen muodolla ja materiaalivalinnoilla, sekä luomalla rakennuksesta 
asukkaille tarpeellisen tilan. 

Uusi piharakennus on kooltaan ja muodoltaan hyvin rakennuksen C19 kal-
tainen. Piharakennuksen julkisivut ovat pystypuupanelointia ja yksilappei-
nen katto on katettu huovalla. Varastotilojen ohella sijoitin rakennukseen 
erillisen halkovajan, joka voidaan myös tarvittaessa ottaa varastokäyttöön, 
ja puoliavoimen pyöräkatoksen.

C19 itäisellä sivustalla sijaitsevaan harkkorakenteiseen lämmönjakohuo-
neeseen lisäsin päärakennuksen C18 kaltaisen vaaleanpunaisen vaakapane-
loinnin, yhtenäistämään pihapiirin ilmettä.

Kuva 1. Nykyinen romahtanut piharakennus C19. Kuva: Johanna Hietala 2019.
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C19 on yksi kauppiaskorttelin vanhimmista piharakennuksista, ollen 
osittain Venäjän vallan aikainen. Rakennus sijaitsee samassa pihapiirissä 
rakennuksen C18 kanssa. Varastoa rajaa sen takana sijaitseva punatiilinen 
palomuuri ja idässä sijaitseva lämmönjakohuone. Rakennus on puuraken-
teinen ja julkisivuiltaan pystypuulaudoitusta. Nyt jo romahtanut katto on 
yksilapekatto huopaverhoilulla.

Piharakennuksen katto romahti muutama vuosi sitten suuren lumikuor-
man vuoksi, tehden varastosta käyttökelvottoman. Rakennuksen rakenteet 
ovat erittäin huonossa kunnossa ja varaston kunnostus olisi lähes mah-
dotonta. Piharakennus toimi ennen katon romahtamista pihavarastona ja 
halkovajana päärakennukselle C18. Asukkaiden toiveet uuden rakennuksen 
käyttötarkoituksesta vaihtelevat, yhden asukkaan toiveena ollen uuden 
rakennuksen säilyttäminen vanhan tavoin pihavarastona. 

Kauppiaskorttelin piharakennukset

Kauppiaskorttelin piharakennukset ovat muodoiltaan hyvin vaihtelevia, 
mutta materiaaleiltaan hyvin yhteneväisiä. Piharakennusten mittasuhteet 
vaihtelevat suuresti. Kattomaailmoissa yhteneväisyyttä löytyi kuitenkin 
yksilapekaton ollen yleisin kattomuoto (ks. kuva 3) ja katemateriaalien 
vaihdellen tumman pellin ja huovan välillä. Julkisivuissa yhtä piharakennusta 
lukuun ottamatta materiaalina oli pysty- tai vaakapuuverhoilu. Julkisivujen 
väritykset kuitenkin vaihtelivat suuresti.

Kuva 2. Rakennuksen sijainti kauppiaskorttelissa.
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JULKISIVU LÄNTEEN
JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIU POHJOISEEN

Kuva 4. Pohjapiirustus.

Kuva 5. Leikkaus.

Kuva 6. Julkisivut.

Kuva 7. Havainnekuva pihalta.
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Kuva: Erika Salomäki 2019
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Kuva: Pauliina Paloniemi 2019
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KYLTIT JA OPASTEET

Suomelinnassa on paljon erilaisia kylttejä. Kylttejä on eri tarkoituksiin, kuten 
turistiopasteiksi ja asukkaiden yksityisyyden turvaamiseksi. Suomenlinna on 
suosittu matkailukohde ja kylttien tehtävänä onkin turvata alue myös asui-
nalueena. Kaikilla alueen asukkailla tulee olla oikeus yksityisyyteen omassa 
kodissaan. 

Suomenlinnan hoitokunnalla on kaksi erilaista asuinalue-kylttiä. Kylttityypit 
näkyvät oheisissa kuvissa.

Suomenlinnan kulttuurihistoriallisessa ympäristössä kaikkien kylttien tulisi 
noudattaa yhtenäistä ja paikkaan sopivaa tyyliä. Esimerkiksi tulostetut pape-
riset kyltit eivät sovi Suomenlinnan miljööseen. 

Kyltit tulee kiinnittää pääasiassa julkisivuihin tai esimerkiksi aitoihin. Kyltin 
voi kiinnittää suojeltuun maaperään vain jos muuaalle kiinnittäminen ei on-
nistu kyseisellä paikalla. Kylttien sijoittelussa tulee kiinnittää huomiota myös 
siihen etteivät ne erotu liikaa ympäristöstään. 

Oona Hynninen

Kuvat 1-4. Esimerkkejä kauppiaskorttelin privat- ja asuinalue-kylteistä. Kuvat: 
Erno Ratia 2019.
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Suunnittelin Suomenlinnaan uudet private- ja asuinalue-kyltit. Halusin kylt-
tien olevan myös keskenään yhteensopivat. Uusien kylttien taustavärinä on 
käytetty muiden Suomenlinnan turistiopasteiden tumman harmaata poh-
javäriä. Suomenlinnan ympäristöön ei sovi liian moderni graafinen ilme. 
Suunnittelin melko koristeelliset, mutta yhä yksinkertaiset kyltit. Kylteissä 
on käytetty päätteellistä fonttia: High Tower Text. Suunnittelemieni kyltien 
grafiikkaa voisi hyödyntää myös muissa Suomenlinnan kylteissä. Molempia 
kylttejä voi hyödyntää sellaisenaan myös muualla Suomenlinnassa.

Uusien kylttien sijoituspaikat on merkattu karttaan. Kylttejä voisi kuitenkin 
sijoittaa myös muihin paikkoihin tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi Suomenlin-
nan hoitokunta voisi säilyttää uusia kylttejä toimistollaan ja asukkaat voisi-
vat pyytää niitä tarvittaessa. Hoitokunnan työntekijä saapuisi asentamaan 
kyltin sille sopivaan paikkaan. 

Uudet kyltit

Asuinalue-kyltin kuvituksena on näkymä kauppiaskorttelin keskeltä kulke-
valle väylälle. Näkymä kyseiseltä alueelta tekee kyltistä persoonallisemman 
ja nimenomaan kyseiseen kohteeseen suunnitellun. Kylttiä voi kuitenkin 
hyödyntää myös muilla Suomenlinnan asuinalueilla. 

Kyltin teksti on viidellä eri kielellä, sillä alueella vierailee vuosittain run-
saasti eri kansallisuuksia edustavia turisteja. Kyltin koko vastaa a4 kokoa 
eli 297mm x 210mm. Kyltin voi kiinnittää seinään, aitaan tai maahan tolpan 
avulla. 

Asuinalue-kyltti

Kuva 5. Uusi Private-kyltti.

Kuva 6. Uusi asuinalue-kyltti.

Private-kyltin teksti on englanniksi, sillä se on hyvin kansainvälinen kieli. 
Kyltin koko on 70mm x 300mm. 

Private-kyltti
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Asuinalue-kyltti

Private-kyltti

Kartta uusien kylttien sijoittelusta
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Kuva 7. Uusi asuinalue-kyltti maahan asennettuna.

Kuva 8. Uusi private-kyltti seinäkiinnitteisenä.

Kuva 7. Uusi asuinalue-kyltti seinäkiinnitteisenä.
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Kauppiaskorttelin historian esittely

Kauppiaskorttelin historiaa esitellään tällä hetkellä Suomenlinnassa vain 
yhdellä opasteella. Lisätietoa historiasta löytyy esimerkiksi Suomenlinnan 
nettisivuilta. Kauppiaskorttelin kylttiin voisi lisätä esimerkiksi nettisivuille 
johtavan QR-koodin. 

Korttelin historiaa tulisi kuitenkin esitellä laajemmin myös paikan päällä. 
Kaikista alueen rakennuksista voitaisiin luoda sitä esittelevä taulu. Taulussa 
esiteltäisiin kuvien lisäksi muun muassa rakennuksen rakennusvuosi, arkki-
tehtooniset piirteet ja rakennuksen käyttötarkoitukset. Taulut muodostai-
sivat liikuteltavan näyttelyn. 

Näyttely kannattaisi sijoittaa julkiseen tilaan, jotta se on mahdollisimman 
monen saavutettavissa. Näyttelyn voisi sijoittaa esimerkiksi Cafe Silon 
tyhjänä olevalle puolelle. Tilaan on erillinen sisäänkäynti. Ravintola Bistro 
Bastion voisi olla toinen mahdollinen sijainti näyttelylle. 

Kuva 8. Cafe Silo. Kuva: Erika Salomöki 2019.

Kuva 9. Kauppiaskorttelin opaste. Kuva: Erno Ratia 2019.
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Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2019
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Kehitysehdotus käsittelee venäläisen kauppiaskorttelin sisäpihojen toi-
minnallista parantamista mahdollisten uusien tai uudistavasti korjattavien 
lisä- ja piharakennusten kautta.Työn tarkoituksena on antaa vaihtoehtoja 
miten pienenmittakaavan uudisrakennukset voidaan sovittaa osaksi ole-
massa olevaa 1900-luvun vaihteen rakennuskantaa esteettisestä ja arkki-
tehtonisesta näkökulmasta. Eritoten työn tarkoitus on herättää ajatuksia 
miten mahdollista ajatusta lisärakennuksesta voidaan lähteä työstämään. 
Piharakennusten merkitys ja rooli suhteessa päärakennuksiin ovat oleelli-
sia teemoja työssäni.

Käsittelen kehitysehdotusta seuraavien rajauksien ja huomioiden kanssa. 
Rakennusten sijoituspaikka on C15, C16, C18, C20 ja C21 rajaama piha-
piiri. Sijoituspaikan rajaamiseen ohjasi nykyisin huonokuntoiset pihara-
kennukset ja asukkaiden tarve pihapiirin toiminnoille. Ehdotus käsittelee 
uudisrakennusten tai uudistavan korjaksen sovitusta olemasssa oleviin 
päärakennuksiin. Se ei ota kantaa miten olemassa olevat piharakennukset 
tulisi entisöidä tai palauttaa alkuperäiseen kuntoonsa. Uusien tai korjat-
tavien piharakennusten osat ja materiaalit pyrkivät erottamaan ne oman 
aikakautensa rakennuksiksi, välttäen uusvanhaksi rakentamista. Ratkaisuilla 
ei kuitenkaan haluta luoda vahvaa kontrastia uuden ja vanhan rakennus-
kannan välille vaan sovittaa ne vähällä kontrastilla. 

Asemointi ja toiminnallisuus

Piharakennusten asemoinnissa on tärkeää huomioida asuinympäristön 
toiminnallinen käyttäytyminen ja pihan jäsentäminen. Tyypillisesti pihara-
kennukset on sijoiteltu omaksi massakseen, erikseen päärakennuksista. 
Sama toteutuu kauppiaskorttelin rakenteessa. Erilliset piharakennukset 
korostavat asumiselle erillisiä tai toisarvoisia toimintoja. Mikä tärkeämpää 
piharakennusten sijoittelulla voidaan luoda pihalle tilaa ja selkeyttää avoin-
ta piha-aluetta. Jäsentelyllä voidaan korostaa olemassa olevia kulkureittejä 
tai ohjata kulkemista uudelleen. Toimintoja voidaan sijoittaa helpommin 
pihapiiriin ja pihan käyttöarvo osana asumista kasvaa. Tämä voi parhaim-
millaan luoda tarpeen piha-alueen järjestelmälliselle kunnossapidolle ja 
kehittämiselle.

Käyttötarkoitus ja käyttäjäkunta määrittävät piharakennusten tarpeelli-
sen märän ja sijoittumisen. Piharakennusten rooli voi olla yksitäisen ra-
kennuksen apurakennus tai jaettu apurakennus useamman rakennuksen 
kesken. Monikäyttöisyyden ja yhteisöllisyyden puolesta jaetut toiminnot 
ovat ideaaleja. Omistus- ja sosiaaliset suhteet voivat kuitenkin aiheuttaa 
haasteita rakennuksen ja kunnossapidon suhteen. Pihan luonteen puolesta 
yhteiset tilat kuten verstas, sauna, vierashuone tai muu yhteiskäyttötila on 
luontevaa sijoittaa pihapiirin keskelle. Varastot voidaan sijoittaa reunusta-
maan kulkureittejä tai alueen reunoja. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla pihan 
keskelle yhdessä rakennuksessa tai yhteiskäyttötilojen yhteydessä.

Verhous ja pinnoitteet

Ympäröivät päärakennukset ovat lautaverhoiltuja mikä on luonteva valinta 
myös uusille piharakennuksille. Päärakennuksisssa esiintyy pystylaudoi-
tusta, vaakalaudoitusta ja näiden yhditelmiä.  Yhdistelmäjulksivuissa vaa-
kalaudoitusta on käytetty ensimmäisessa kerroksessa ja pystylaudoitusta 
pienemmässä määrin sijoitettuna toisen- /vinttikerroksen julkisivupintaan. 
Alueeseen vahviten linkittyvät rakennukset ovat C16 (vaakalauta) ja C18 
(vaaka- ja pystylauta). Piharakennusten verhoukseksi valitsisin pystyver-
houksen päärakennuksista erottumisen vuoksi, myös vinolaudoitus voisi 
olla mielenkiintoinen vaihtoehto luomaan oman ilmeen isommalle yhteis-
käyttörakennukselle.  Verhouksen profiloinniksi voisi sopia niin tasainen 
lautaverhous kuin peiterimaverhous. Molemmat ovat alueella yleisiä. Myös 
koristelemattomat UTS, UYS ja HPL profiilit ovat hyviä vaihtoehtoja.

Suunnittelualue
Uudisrakentamisen alueet

UTS UYS

HPL

Vuorilaudat ja listoitukset ovat päärakennuksissa yleisiä.  Alueen uudem-
missa piharakennuksissa, esimerkiksi C15 yhteydessä, vuorilaudoitusta 
ollaan käytetty pienemmissä apurakennuksissa. Vanhemmissa pihara-
kennuksissa tämä ei ole ollut yleistä, sillä apurakennuksien asema ei ole 
verrattavissa päärakennuksiin. Pienemmät apurakennukset kuten varastot 
ja vajat olisi suositeltavan seuraavan ns. perinteistä ajatusmallia piharaken-
nusten asemasta. Sen sijaan aktiivisessa roolissa olevissa tiloissa, saunoissa 
tai vierastiloissa voitaisiin harkita vuorilaudoitusta kuitenkin maltillista 
joka ei erotu vahvasti rakennuksen perusväristä.

Alueen rakennuksissa näkyy nykyään vaaleansininen ja -punainen sekä 
kylläinen keltainen. Värit ovat kaikki olleet aikaisemmin kylläisiä. Ra-
kennusten C21 ja C18 välissä on myös punatiilinen palomuuri, joka on 
huomioitava osa pihapiiriä. Piharakennusten värityksen tulee olla linjassa 
suunnittelualueen värityksen kanssa eritoten värin intensiteetin puolesta. 
Esimerkiksi 90-luvulla rakennetun pihapiirin pastellivärit ovat liian vaaleita. 
Mustaa, ruskeaa tai valkoista tulisi välttää sillä ne ovat huomattavasti tum-
mempia kuin alueella esiintyvät julksiivuvärit.

Päärakennukset ovat C20 lukuunottamatta pinnoitettu peittävällä maali-
kerroksella. Piharakennuksien estetiikkaan, huomioiden niiden toisarvoi-
nen rooli asumisessa, voisi sopia kuultavapinnoite. Tällä myös erotettaisiin 
rakennukset vanhemmasta historiallisesti arvokkaammasta rakennus-
kannasta. Maalin alta näkyvä puupinta toisi pihapiiriin myös elävyyttä ja        
viimeistelemättömämpää rouheutta.

PIHARAKENNUKSET:

LISÄYS, ESTETIIKKA JA SOVITUS

Kuva 1, C21 varasto
Aino Valtavaara, 10/2019
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Kattomuodot ja aukotus

Kattomuodot vaihtelevat alueella harjakatoista pulpettikattoihin. Pul-
pettikattoja esiintyy lisä- ja piharakennuksissa. Alueen reunoille, kuten 
palomuurin viereen sijoittuviin rakennuksiin pulpettikatto on tilaa rajaava 
valinta. Pihan keskiosaan sijoittuviin rakennuksiin, eritoten suurempiin 
aputiloihin on perusteltua valita harjakatto. Harjakatolliset rakennukset 
ovat linjassa päärakennusten kanssa tilaa rajaavina ja keskeisimpinä kortte-
lin osina. Katemateriaalin tummanharmaa konesaumapelti on hyvä valinta. 
Räystäät kuuluvat alueen estetiikkaan ja ne ovat toiminnallisesti varmat. 

Aukotusta voidaan lisätä niin aktiivisiin rakennuksiin kuin varastoihin 
tuomaan luonnonvaloa. Vanhojen piharakennusten aukotus on maltillista, 
pääasiassa matalia ja leveitä, yksiruutuisia ikkunoita lähellä räystäslinjaa. 
Päärakennusten ikkunat ovat koristeltuja ja sisääntulokerroksissa moni-
ruutuisia. Ylemmissä kerroksissa esiintyy neliön muotoisia piieniä ikku-
noita tai vaakaikkunoita usealla neliön muotoisella ikkunaruudulla. Uusien 
piharakennusten on syytä seurata vanhojen piharakennusten estetiikkaa 
koristelemattomuudessaan ja yksiruutuisissa ikkunoissa. Ilmeeltään ne voi-
daan yhdistää päärakennuksiin neliön muotoisilla ruuduilla, joita käytetään 
yksittäin tai rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen toistamalla. Mah-
dollisissa saunoissa tai yhteiskäyttötiloissa aukotus voi vastata muodoil-
taan päärakennuksien aukotusta eli suorakaide ikkunoita usealla ruudulla. 
Tässä tapauksessa ikkunakarmit voivat nousta verhouksen väristä maltil-
lisella korostevärilläm esimerkiksi harmaana, valkoisena tai julkisivuväriä 
tummemmalla värillä.

Ovissa voidaan käyttää rustiikkisia metalli saranoita ja heloja tuomaan kol-
miulotteista pintaa. Ovilevyt voidaan paneloida, esimerkiksi vinopanelointi, 
korostamaan rakennukseen käyntiä ja tuomaan vaihtelevaa pintaa. Värityk-
seltään ne ovat julkisivuvärin mukaiset.

Kuva 2, C18 ja pihapiiri
Jaakko Ihalainen 10/2019

Kuva 3 C16 vanha vaja
Aino Valtavaara 10/2019

Kuva 4 C16 julkisivu ja ruutuikkuna
Jaakko Ihalainen 10/2019

Kuva 5 C21 Ovi
Seppo Väyrynen 10/2019
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Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2019
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Lähtötilanne

Hanna-Kaisa Karppinen

Tavoitteet

K  O  R  T  T  E  L  I  N     S   Y  D  Ä  N

Venäläisellä kauppiaskorttelilla on historiassa ollut vahva yhteisöllinen 
arvo. Korttelissa on yhdistynyt elämä, hyvinvointi ja palvelujen tarjoaminen 
yhteisössä. Tarpeet ovat aina tuoneet ihmisiä yhteen, mutta ajan kuluessa 
ne ovat muuttuneet. Korttelissa toteutuvat asukkaiden kannalta välttämät-
tömät ja kestoltaan lyhyet toiminnot, kuten postin haku, roskien lajittelu 
sekä päivittäinen kulkeminen. Valinnaiset, pidempään kestävät yhteiset 
toiminnot, kuten esimerkiksi puutarhan hoito ja oleskelu korttelissa ovat 
vaikutelmaltaan kuitenkin minimaalista. Kun korttelissa on tarjolla moni-
puolisesti sekä välttämättömiä että valinnaisia toimintoja, luodaan mahdol-
lisuuksia ihmisten kohtaamiselle, asukkaiden yhteisöllisyyden ja korttelin 
elinvoimaisuuden tunteen voimistamiselle.

Korttelin miljöö ja osa rakennuskannasta on yleisilmeeltään erittäin huo-
nokuntoista ja hoitamatonta. Purkukuntoiset rakennukset eivät vastaa 
Suomenlinnan arvoja eivätkä palvele asukkaita. Pientalokortteli on tiivis, 
mutta elinvoimaisuus tulee heikosti ilmi. Venäläinen kauppiaskortteli ei ole 
museoitunut lavastekylä ja sen säilyttäminen ja ylläpitäminen elinvoimaise-
na sekä käyttötarkoitukseltaan autenttisena on tärkeää.

Kehityssuunnitelman tavoitteena on ensisijaisesti vastata asukkaiden tar-
peisiin ja toiveisiin, kehittää korttelin sisäistä miljöötä ja toiminnallisuutta 
sekä luoda mahdollisuudet voimistaa asukkaiden yhteisöllisyyden tunnetta 
kauppiaskorttelissa arkkitehtuurin keinoin. Suunnitelmassa keskitytään 
olemassa olevan, purkukuntoisen sekä käyttökiellossa olevan rakennus-
kannan uusimiseen vastaamaan asukkaiden tämän hetkisiä tarpeita. Tavoit-
teena on luoda asukkaille mahdollisuudet helpottaa miljöön ylläpitämistä 
ja hyödyntämistä sekä kannustaa miljöön kunnossapitoon ja hoitoon. 
Suunnitelmaehdotuksen mukaisilla uudisrakennuksilla jätettäisiin myös 
nykypäivän jälki Suomenlinnan ja kauppiaskorttelin kerroksellisuuteen.



HANNA-KAISA KARPPINEN210

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 3HANNA-KAISA KARPPINEN

Rakeisuuskaavio 1:1500
Uudisrakennukset korttelin sydämeen.
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GSEducationalVersion

0. Kerros 1:600

K O R T T E L I N
S Y D Ä N

Yllä olevat kuvat: Yhteisön pihajuhlat 1990-luvulla rakennuksen C18 miljöössä.
Kuvat: Pekka Järveläinen.

Sydänalue muodostuu kortteliin keskeisesti rakennuksien C16, C17, C18, 
C20, C108 ja vanhan palomuurin rajaamalle alueelle, jonne korttelin sisäi-
set kulkureitit luontevasti johtavat. Sydämeen on lyhyt matka asukkaiden 
omilta pihoilta, mutta sijaitessa korttelin keskellä se on suojaisessa paikas-
sa matkailijoilta. Korttelin sydänalue muotoutuu kallioiselle rinteelle, juh-
lavalle paikalle korttelin korkeimmalle kohdalle. Kalliolta avautuu näkymiä 
useampaan suuntaan asukkaiden pihoille, mutta ympäristön luonnontilai-
suus ja vehreys antavat pihoille ja sydämelle miellyttävän suojaisan tunnun. 
Saavuttaessa paikalle näkymä avautuu suoraan sydänalueen keskeiseen 
välitilaan. 

Analyysin perusteella suunnitelmaehdotuksen sijainniksi valikoitui venäläi-
sen kauppiaskorttelin sydänalue. Uudisrakennukset sijoittuvat käyttökiel-
lossa olevan talousrakennuksen C19 ja C16 päärakennuksen huonokun-
toisen vajan paikalle.

Korttelin yhteisöllinen ydin koostuu tuvasta, saunasta ja verstaasta. Tupa 
toimii asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana ja olohuoneena. Tunnel-
mallinen yhteisötupa voidaan lämpimällä säällä avata rakennusmassojen 
väliin muodostuvaan välitilaan, terassille ja kalliolle. Korttelin sydämen 
välitilaan paistaa aamu- ja ilta-aurinko. Sauna laskeutuu rinteen painantee-
seen, jolloin saunomishetkestä muodostuu rauhallisempi ja yksityisempi. 
Luonnonvalo siivilöityy saunaan näkösuojana toimivan säleikön läpi. Sau-
na on tyyliltään perinteinen puulämmitteinen pihasauna, johon yhdistyy 
luoteeseen avautuva vilpola. Terassilla, saunan vieressä on pergola, jonka 
on mahdollista toimia kesäisin myös paikkana kesäkeittiölle. Tuvan vieressä 
sijaitsee verstas, jonka yhteydessä on rakennusapteekki, asukkaiden toivo-
ma pienrakennustarvikevarasto. Pienrakennustarvikkeiden lisäksi apteekki 
sisältää myös yhteisen tuvan ja saunan lämmitykseen tarvittavat pilkkeet 
sekä korttelin miljöön kunnossapito- ja hoitovälineet.

Kehityssuunnitelman yhtenä osa-alueena on käytössä olevan lämmönja-
kohuoneen julkisivuilmeen parantaminen uudella julkisivuverhouksella, 
jonka myötä rakennus sulautuu esteettisesti paremmin ympäristöönsä. 
Rakennusten kattomuodoissa ja mittasuhteissa on otettu vaikutteita van-
hojen, uudisrakennusten tilalla sijainneiden vajarakennusten lapekatoista ja 
mittasuhteista. Tupa-verstas-rakennuksen taustalla on vuoden 1909 palon 
jälkeen rakennettu palomuuri. Palomuuri on säilytetty paikallaan kerto-
massa korttelin historiasta. Verstaan takaseinää ei ole verhoiltu, jolloin 
palomuurin tiilipinta jää upeasti näkyviin interiööriin. Uudisrakennukset 
sopeutuvat maastoon maastonmuotoja mukaillen. Korttelin sydämen kau-
nis, paljas kallio on haluttu säilyttää mahdollisimman laajana osana sydäntä. 
Terassin reuna mukailee orgaanisesti kallion muotoja.

Korttelin sydän on monipuolinen, asukkaita yhdistävä vyöhyke erilaisine 
toimintoineen. Paikka toimii asukkaiden oman asunnon jatkeena sekä 
koko korttelin asukkaiden yhteisenä kokoontumistilana niin arjen aska-
reiden keskellä kuin erilaisissa juhlahetkissä. Korttelin sydän mahdollistaa 
esimerkiksi yhteiset saunaillat, miljöönhoito- ja rakennusten korjaussavo-
tat, keskikesän juhlan ja joulun vieton.

Korttelin sydänalue -analyysi

Venäläisen kauppiaskorttelin sydän

Suunnitelmaehdotuksen analyysikartta. Pohjana Helsingin kaupungin kantakartta.
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Uudisrakennukset korttelin sydämeen.
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1. Julkisivuverhous, 
kuusi,

säänsuojakäsitelty

2. Puurimoitus,
kuusi,

säänsuojakäsitelty

3. Lasi, kirkas 4. Konesaumattu
peltikatto, musta

5. Betoni, harmaa

Julkisivu pohjoiseen 1:100

1 3

4

2

5

Julkisivu länteen ja alueleikkaus 1:100

Yksiaineisuus on yksi suunnitelman keskeisistä teemoista. Julkisivumate-
riaalina on käytetty säänsuojakäsiteltyä kuusta, sillä sävymaailmasta on 
haluttu seesteinen ja luonnollinen. Rimoitus luo sekä näkösuojaa yksi-
tyisyyttä kaipaavissa tiloissa että läpinäkyvyyttä yhteisöllisissä tiloissa. 
Lämmönjakohuoneen julkisivuparannus on tehty kuusirimoitusverhoilulla, 
jolloin rakennuksen kiviaineisuus jää esille, mutta samalla se sopii kokonai-
suuteen saumattomasti. Julkisivumateriaalien valinnoissa on otettu huo-
mioon rakennusten pitkäaikaiskestävyys ja huollettavuus.

Julkisivut ja materiaalipaletti
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VENÄLÄISEN KAUPPIASKORTTELIN 
VÄRIT

Suomenlinnan Iso-Mustasaaren venäläisen kauppiaskorttelin värimaailmalla 
on suuri vaikutus koko alueen katumaisemaan, sillä se on ensimmäinen 
näkymä portista sisään astuttaessa. Historiallisten puurakennusten värit 
ovat vaihdelleet ja haalistuneet vuosien saatossa, eikä kaikkia värisävyjä ole 
tiedettävästi koskaan dokumentoitu. Suojelukaavan puuttumisen vuoksi 
elää kauppiaskortteli sävyineen edelleenkin omaa elämäänsä.  
Puutaloissa käytetyt maalit eivät ole ikuisia. Osa sävyistä säilyy kirkaanpana 
kuin toiset, mutta kaikki värit haalistuvat ajan saatossa. Siksi alkuperäis-
ten värisävyjen tarkka selvittäminen on tärkeää. Alkuperäisen maalipinnan 
kuluessa ja haalistuessa, on helppo valita uusi värisävy entistä vaaleanpa-
na ja vähemmän pigmenttiä sisältävänä. Mikäli kauppiaskorttelin alkuperäi-
set värisävyt olisivat selkeästi dokumentoituna ja helposti saatavilla, olisi  
maailmanperintökohteemme väripaletin autenttisuus ja yhteinäisyys  
paremmin turvattu.

Jasmin Koistinen

Kuva 1. C18 julkisivu kadun puolelta ja ullakolta löytynyt haalistumaton laudanpätkä.  
Kimi Toivola 2019

Kuva 2. Rakennusten julkisivuvärit rakeisuuskaaviossa
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C29

C18 C10

C108

C12
C14

C11

C15

C8 C9 C10 C13 C23Piharakennus

Oheiset kauppiaskorttelista kuvatut julkisivuotteet osoittavat alueelle  
ominaisen kirjavuuden. Väripalettia dominoivat pääasiassa viileät sävyt,  
kuten vaalean sininen, vaaleanpunainen ja kylmät vihreät. Voimakkaat  
keltaiset erottuvat selkeästi joukosta, tuoden kokonaisuuteen energiaa.

Voidaan havaita että kokonaisuus ei täysin edusta uusrenessanssisia vä-
risävyjä, jotka ovat lueteltuna seuraavalla sivulla. Valokuvien värisävyä ei  
valaistuksen takia voi pitää täysin luotettavana, mutta julkisivujen  
NCS-kartalla mitatatut päävärit ovat esitettynä alla olevassa ruudukossa.

JULKISIVUOTTEITA
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HELSINGIN PUUTALOISSA KÄYTETYT VÄRIT  
ERI VUOSIKYMMENINÄ

EMPIRE

1850-1870 

MYÖHÄIS EMPIRE

1810-1850 1870-1900 

UUS-
RENESSANSSI

1900-1920 1930

JUGEND

FUNKIS

Aikajanalla on esitetty Tikkurilan Helsinkivärit -nettisivustolta löytyvät 
puutaloille tyypilliset julkisivuvärit eri aikakausina. Kyseessä on rakennus-
konservaattori Thorvald Lindqvistin tutkimat ja taltioimat värisävyt.  
Helsingin rakennusvalvontavirasto ja Tikkurila toimivat  
yhteistyössä julkaistakseen värisävyt sähköisessä muodossa. 
Projekti oli World Design Capital 2012 -hanke. 1

Maaliteollisuus käynnistyi Euroopassa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun  
taitteessa, pääasiassa paljon siirtomaita omistavien suurvaltojen toiimes-
ta. Suomi pääsi kiinni tähän teollisuuden haraan vasta vuonna 1877, jolloin  
Helsingin Uunisaareen rakennettiin ensimmäinen öljynkeittämö ja höyry-
käyttöinen värimylly Frans J. Holmgrenin hankkeena. 2

1950-1960

1950-1960

1940

1940

Eri sävyisiä ja tyyppisiä maaleja on käytetty saatavuudesta ja kyseisenä aikana  
valitsevista tyylisuuntauksista riippuen. Tietyt pigmentit, esimerkiksi sininen 
olivat pitkään todella harvinaisia ja siksi vain rikkamman väestön käytös-
sä. Maaliteollisuuden kehityksen myötä muuttuivat ne kuitenkin vähitellen 
edullisemmaksi, jolloin julkisivuissa käytettyjen sävyjen kirjo laajeni. 

Maaperästä saadut luonnonvärit hallitsivat rakennusten julkisivuja aina  
1950-luvulle saakka, sillä ne olivat edullisia ja laadultaan kestäviä. 
 Näihin värisävyihin lukeutuvat esimerkiksi: punaruskeat, kellertävät  
ja harmaanvihertävät sävyt, joden pigmenttiä antavana ainesosana  
on rapautunut rauta eri muodoissaan. 

Vertaamalla venäläisen kauppiaskorttelin värisävyjä aikakaudelle tyypillisten 
Helsinkiläisissä puutaloissa käytettyjen värisävyjen kanssa, on heti havait-
tavissa, että niiden yleisilme on hyvin erilainen. Kun Lindqvistin taltioimat 
myöhäis empiren ja uusrenessanssin värisävyt ovat hyvin maanläheisiä, ovat 
Suomenlinnan kauppiaskorttelin värisävyt niihin verrattuna hempeämpiä. 
Vaikka korttelin kaikkia aiempia värisävyjä ei olekaan taltioitu, paljastavat 
listojen alta paljastuneet sävyt värimuutoksen. Korttelin ilme on ollut aiem-
min toisenlainen myös jo purettujen rakennusten takia. Esimerkiksi Sine-
brychoffin kapakka ja viinakonttori edustivat perinteisempää venäläistä 
puurakentamista, jossa puupinta jätettiin lukuisia lehtisahakuvioituja koris-
teaiheita lukuunottamatta usein kokonaan maalaamatta. Korttelin venäläi-
sestä alkuperästä voi myös etsiä syytä rakennusten aikakautensa tyylisuun-
tauksesta poikkeavasta väripaletista.
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Arkkitehtitoimiston: Kari Järvinen & Timo Airas, 1990-luvulla suunnit-
telemien asuinrakennusten värit ovat 90-luvun puutalorakentamiselle hyvin 
tyypilliset vaalean sininen NCS S 0520-R80B, vaalean vihreä NCS S 0505-
G30Y, ja vaaleanpunainen NCS S 1010-Y90R. *

Vaikka sävyt muodostavat rakennusten kanssa keskenään eheän ja toimivan 
kokonaisuuden, voi niiden sopivuutta kulttuurihistoriallisesti merkittäväs-
sä kohteessa puntaroida. Värit eivät edusta Suomenlinnan saaristoalueen  
rakennuksille tyypillisiä sävyjä.

Värien erilaisuus on toisaalta myös hyvin puolustettavissa venäläisessä 
kauppiaskorttelissa havaittavan arvon: rakentamisen monimuotoisuuden 
kautta. Nämä uudemmat asuinrakennukset muodostavat alueen lounaiskul-
maan, bastionin ja kruununlinna Ehrensvärdin läntisen siipiosan läheisyyteen 
oman selkeästi erottuvan alueensa, jonka arkkitehtuuri on paikalle hyvin 
sopivaa.

Erilaisuus muodostuu kuitenkin ongelmalliseksi, kun tarkastellaan alueen 
katunäkymiä kokonaisuutena, sillä hempeät 1990 luvun pastellisävyt ovat 
voimakkaassa kontrastissa korttelia ympäröivien historiallisten rakennus-
ten ajan patinoimien julkisivujen kanssa.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävässä maailmanperintökohteessa tulisi  
uudisrakennusten värivalintojen olla hyvin perustellut. Helsingin rakennus-
valvonnan Arska-tietokannasta ei ollut saatavilla rakennuslupia kyseisistä ra-
kennuksia, joten värivalinnan takana olevia perustelujakaan ei ole saatavilla.

     * Värisävy tarkistettu 5.11.2019

1990-LUVUN ASUINRAKENNUSTEN 
JULKISIVUVÄRIT

Kuva 3. 1990-luvulla rakennettuja asuinrakkennuksia
Jasmin Koistinen 2019

NCS S 1010-Y90R

NCS S 0505-G30Y

NCS S 0520-R80B
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Oheisessa kolmessa vertailukuvassa on esitetty värisävyjen vaikutus 
1990-luvun asuinrakennusten ja niitä ympäröivien historiallisten raken-
nusten väliseen kontrastiin. Tällähetkellä uudisrakennukset erottuvat  
maisemasta selkeästi ja osoittavat vahvasti paikkansa katukuvassa. Tämän 
voi kuitenkin myös nähdä aiheuttavan liiallista kilpailua ympäröivien raken-
nusten kanssa, joiden värisävyt ovat huomattavasti maltillisemmat, ja joiden 
julkisivujen luonteeseen kuuluu voimakas materiaalintuntu, esimerkiksi kivi- 
ja tiili muuraukset ovat voimakkaasti läsnä.

Uudisrakennusten värivalinta on toisaalta myös hyvin perusteltavissa;  
rakennuksen C12 vaaleanpunainen on toistoa rantakasarmin vaalean-
punaiselle rappaukselle ja sinisen reitin varrella olevalle Nedonoskovin  
talolle. C29:n vaaleansininen on lähes sama Semenovin talon kanssa. C30:n 
ja muiden vihreiden 1990-luvun asuinrakennusten sävyille ei kauppiaskort-
telissa ole suoraa vastaparia, mutta sen voi nähdä sulauttavan rakennuksen 
ympäristöä vallitsevaan luontoon. 

Korttelin uusin asuinrakennuskerros siis toistaa korttelin historiallisten 
puutalojen värisävyjä osittain hyvin ilmeisellä tavalla. Tämä tuo alueen 
yleiskuvaan toistoa ja tekee siten alueesta hyvin selkeän kokonaisuuden.  
Siitä onko tällainen toistuvuuden hakeminen eduksi alueen kirjavalle,  
monimuotoiselle ja poikkeukselliselle identiteetille, voi olla kuitenkin  
monta erinäkemystä. 

Kauppiaskorttelin vanhimpien rakennusten ajalleen tyypillisestä puutalo-
rakentamisesta poikkeava värimaailma voisi erottua eduksensa, mikäli uu-
det asuinrakennukset eivät käyttäisi niin läheisiä värisävyjä. Hennommat, 
vähemmän kylläiset värisävyt säilyttäisivät korttelin värijatkumon eheänä 
kokonaisuutena sekä antaisi samalla suuremman valokeilan korttelia ym-
päröiville, korttelin katunäkynäkymien päässä sijaitseville historiallisille  
rakennuksille.

KONTRASTI HISTORIALLISTEN 
RAKENNUSTEN KANSSA

C30 julkisivu ja sen perustana oleva kallioC29 julkisivu ja sitä vastapäätä oleva bastioniC12 ja Kruunulinna Ehrensvärdin läntinen siipirakennus

Kuva 4. C29 ja Kruunulinna Ehrensvärdin läntinen siipirakennus. 
Jasmin Koistinen marraskuussa 2019.
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Tällä sivulla esitetyt kuvat ovat havainnekuvia vaihtoehtoisista väri sä-
vyistä. Oikealla olevissa kuvissa on esitetty 1990-luvun asuinrakennukset 
uus renessanssille tyypillisissä väreissä, jolloin niiden ja ympäröivien histo-
riallisten rakennusten välinen kontrasti ei ole yhtä voimakas, eivätkä ra-
kennukset toisaalta enää kilpaile Nedonoskovin talon vaaleanpunaisen ja   
Semenovin talon vaaleansinisen kanssa.

Tumman harmaanpunaisen aidan sävy on lähiväriharmoniassa raken-
nusten C23 ja C12 julkisivuissa käytetyissä harmaan- ja hiekanruskeiden 
maanläheisten värien kanssa. Näiden värien vastavärinä toimiva harmaan  
turkoosi toimii hyvin kontrastina näille sävyille. Kirkas vaaleanvihreä on täs-
sä suunnitelmassa korvattu lämpimämmän sävyisellä kellanvihreällä.

1990-LUVUN ASUINRAKENNUKSET 
UUSRENESSANSSILLE TYYPILLISSISSÄ 
VÄREISSÄ

Viitteet
1. https://www.tikkurila.fi/helsinkivarit
2. https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tuotteet_maalaustuoteryhman_

mukaan_(ryl_2012)

NCS S 6010-Y90R
Dark grayish scarlet

NCS S 3010-Y50R
Grayish brown

NCS S 2005-Y40R
Light gambogeish gray

NCS S 3005-B20G
Turquoisish gray

NCS S 3010-G70Y
Yellowish gray

Kuva 5. Rakennusten vaihtoehtoiset julkisivuvärit rakeisuuskaaviossa

Kuva 6. Havainnekuva rakennuksen C23 kohdalta.

Kuva 6. Havainnekuva rakennuksen C29 kohdalta.
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KASARMIN (C8) PIHAPIIRIN  

KEHITYSEHDOTUS

JOHDANTO

Kauppiaskortteli sijaitsee keskeisellä paikalla Suomenlinnaan saavuttaessa 
vain muutamien kymmenien metrien päässä lauttalaiturista. Niin kutsuttu 
sininen reitti rajaa korttelia itäreunalta, toinen puoli korttelia rajautuu 
linnoitusmuuriin. Lisäksi kahvila Silon ja rakennuksen C15 välistä lähtevä 
korttelin kuja näkyy sinistä reittiä kulkeville vierailijoille selkeänä väylänä. 
Mihin tuo väylä johtaa? 

Tuota väylää pitkin on mahdollista kulkea kauppiaskorttelin ympäri 
tai kiertää sitä kautta rantaan ja sen tuntumassa sijaitsevalle kaupalle. 
Lisäksi tuota reittiä pitkin pääsee koko korttelin unohdetun helmen, 
Kasarmirakennuksen ja siinä toimivaan ravintolaan (rakennus C8, 
nykisin Bastion Bistro), luo. Kyseinen rakennus pihapiireineen on 
jäänyt unohdetuksi ja piiloon muiden rakennusten sekä kasvillisuuden 
joukkoon, vaikka se sijaitsee erittäin hyvällä ja keskeisellä paikalla. Paikka 
on kuten sanottu lähellä lauttarantaa, mutta hienointa siinä on sijainnin 
tarjoamat näkymät. Rakennus pihoineen sijaitsee kallion päällä, josta 
näkymät aukeavat kohti Pikku Mustasaarta ja Länsi-Mustasaarelle sekä 
aina mantereelle asti. Kasarmirakennus sijaitsee nykyisen hostellin ja 
90-luvulla rakennettujen rivitalojen välissä. Alue sijaitsee korkealla kalliolla, 
suomenlinnan maanalaisten tilojen sisäänkäynnin päällä. Rannan ja Pikku 
Mustasaaren suunnasta alue pilkottaa louhitun kallioseinämän päältä 
kasvillisuuden lomasta. 

Kasarmi on rakennettu vuonna 1892 jalkaväen komppanialle,  jolloin se 
toimi myös kouluna. Tuon jälkeen se on toiminut naisten sotavankileirinä 
ja vuodesta 1926 alkaen upseerikerhon klubiravintola. Kyseinen osa 
kauppiaskorttelia on siis aina ollut eläväinen ja täynnä toimintaa. Nyt 
se on hiljaisempi. Piha-alueen toimintojen jäsentelyllä sekä näkymien 
korostuksella siitä olisi mahdollista kuitenkin tehdä yhtä elävä kuin se 
historiakin on ollut. Sijainnin hyödyntäminen ja riittävä opastus takaisi 
myös paremman saavutettavuuden. 

Tässä kehitysehdotuksessa keskitytään kasarmirakennuksen piha-
alueeseen sekä sen kupeessa olevan kasvimaahan. Tarkoitus on tuoda 
esille alueella jo olevia arvoja ja kuinka niitä voitaisiin toimintojen 
jäsentelyllä korostaa. Konkreettiset kehitystoimenpiteet Kasarmin 
pihaalueella keskittyvät tilojen rajaukseen ja toimintojen sijoitteluun, niin 
että paikan arvokkaat näkymät korostuvat. 

SAAPUMINEN KASARMILLE

ALUEEN KESKEISET NÄKYMÄT

KEHITYSEHDOTUKSEN ALUE

P

Kantakartta Helsingin kaupunki.



ANNA KUPILA220

NÄKYMÄ 3

Kesäaikaan kun kasvillisuus on runsaimmillaan näkymät Länsi-
Mustasaareen ovat rajatut. Kasvillisuus on keskeinen osa Kasarmin 
pihapiiriä ja kesäaikaan koko ravintola-rakennuksen olemassa olo 
tuntuu piiloutuvat kasvillisuudn suojiin. Tarkoituksen mukaista ei 
siis olisi poistaa kasvillisuutta kokonaan, vaan järjestellä kasvillisuus 
niin, että se korostaa ja rajaa näkymiä hallitusti ja sopivista kohdista.                                      
Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2019.

NÄKYMÄ 4

Keskeisin näkymä Kasarmin pihapiiristä on kohti Pikkumustasaarta ja 
nykyistä merisotakoulua. Eteenkin tämä näkymä olisi korostamisen 
arvoinen. Pihapiiriin on sijoitettu sotakalustoa ja muurimaisia rakenteita, 
jotka tuovat historiaa esille. Näkymien yhteydessä nämä historiasta 
muistuttavat yksityiskohdat tulisi miettiä ja järjestää niin, ettei näkymien 
arvo heikkene. Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2019.

NÄKYMÄ 2

Kasarmin pihalta näkymät ulottuvat aina mantereelle ja helsingin 
keskustaan asti. Syksyisin kun puut ovat karistaneet lehtensä 
näkymät näyttäytyvät huolimattomina ja sekalaisina. Kesäaikaan 
taas kasvillisuus peittää hienoimmat näkymät. Tähän kasvillisuuden 
tasapainoon olisi hyvä kiinnittää huomiota ympärivuoden.                                                   
Kuva: Anna Kupila 2019.

NÄKYMÄ 1

Silloin kun puut ovat lehdettömät näkymät ovat paremmat Länsi-
Mustasaaren suuntaan. Kuitenkin pihalla käytetyt sekalainen sarja 
aitarakenteita tekevät näkymästä yhdessä rönsyilevän kasvillisuude kanssa 
jäsentelemättömän näköisen. Yhdenmukainen ja mietityt aitarakenteen 
toisivat piha-alueelle selkeyttä. Mietityt muurielementit olisivat myös 
jatkumoa Mustasaaren linnoituslaitteille. Kuva: Anna Kupila 2019.

ALUEEN KESKEISET NÄKYMÄT JA TOIMINNOT

Kasarmin pihapiirin suurimmat arvot ovat näkymissä, jotka pihalta 
avautuvat kohti Länsi-Mustasaarta ja Pikkumustasaarta. Nykyisellään 
alueen yleisilme ei hyödynnä potentiaalia, joka noiden maisemien ansiosta 
sillä olisi. tarkastelemalla näkymiä, voidaan havaita miten kohtuullisin 
toimenpitein nuo arvokkaat maisemat olisi mahdollista kaivaa nykyistä 
paremmin esille, niin että maisema ei kuitenkaan kärsisi toimenpiteistä. 
Sijainti on otollinen ja sen myötä niin saaren asukkaat kuin matkailijat 
pystyisivät käyttämään Kasarmirakennuksen tarjoamia palveluja ja nauttia 
noista upeista näkymistä nykyistä paremmin.

Alueen toiminnot ovat nyt ravintolan piha-alue ja viljelypalsta. Piha-alueella 
sijaitsee tällä hetkellä pääasiassa vain terassialue sekä kesäkäyttöön 
tarkoitettu baaritiski. Avointa nurmi tilaa on sen sijaan suuri osuus pihasta. 
Kasvimaa sijaitsee piha-alueen perällä marjapensoineen ja on selkeästi 
irralinen kokonaisuudessa niin suhteessa ravintolaan kuin vuokra-
asuntoihinkin.

KARTTAKUVA - yllä olevaan karttaan on merkitty mustin symbolein näkymäkuvat 
sekä viereisen sivun toiminnot vihreällä. Kartta: Kantakartta Helsingin kaupunki.

1.

2.

3.

4.

a

bc

d

e

f
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a) SAAPUMINEN - Ravintolaan saavutaan kauppiaskorttelin kujaa 
pitkin. Liittymä ravintola-alueelle on osin pusikoitunut ja epäselvä. 
Opasteiden kehittämisellä ja kasvillisuuden hallinnalla löydettävyyttä 
voitaisiin parantaa. Lisäksi ravintolan jätekatos vie alueen sisäänkäynnissä 
tarpeettomasti huomiota itse Kasarmi rakennukselta.  Kuva:  Aino 
Valtavaara 2019.

b) PIHA-ALUE - PIha-alue on nyt avara, mutta samaan aikaan toiminnot 
tuntuvat jäsentelemättömiltä. Toimintojen sijoittelulla ja tilan harkitulla 
rajaamisella kokonaisuus hahmottuisi selkeämpänä. Myös pihan keskellä 
sijaitseva baaritiski saa irrallisuudellaan tarpeettoman paljon huomiota. Sen 
maisemoinnilla ja paremmalla istuttamisella kokonaisuuteen alueen muut 
toiminnot pääsisivät paremmin esille. Kuva: Anna Kupila 2019.

c) PIHA-ALUEEN KASVILLISUUS - kasvillisuus heikentää piha-
alueen maisemia. Huolellisella ylläpidolla kasvillisuus voisi toimia näkymien 
kehyksenä valtaamatta niiltä alaa. Kuva: Özlem Özer-Kemppainen.

d) PÄÄLLYSTETTY PIHAOSUUS JA TOIMINNOT - Piha-
alueesta on tällä hetkellä päällystetty vain terassikäytössä oleva alue. 
Pinnoitusmateriaali rajaa terassin tehokkaasti, mutta samaan aikaan tiukka 
rajaus nurmen ja terassin välillä tuntuu tarpeettomalta. Baaritiskin taakse 
jäävä terassi tuntuu hukkuvan muutoin jäsentelemäätömällä piha-alueella.   
Kuva: Anniina Bitter 2019.

e) KASVIMAA/ VILJELYPALSTA - Nykyisessä tilassaan kasvimaa 
näyttää jäsentelemättömältä ja irralliselta niin vuokra-asuntojen kuin 
ravintolan piha-alueesta. Viljelylle tarkoitetun alueen harkitulla rajauksella 
sen ilmettä voitaisiin kohottaa ja samalla sovittaa se istumaan paremmin 
nykyiseen ympäristöönsä. Kuva:  Anna Kupila 2019.

f) TILAA RAJAAVAT ELEMENTIT - Nykyisellään piha-alueella on 
käytettu lukuisia erilaisia materiaaleja aitarakenteissa: puuaita, köysiaita, 
kettinkiaita, muurielementti sekä muurin päälle sijoitettu erillinen 
metallinen käsijohde. Näiden lisäksi myös kasvillisuus toimii rajaavana 
elementtinä monin paikoin. Yksi keskeinen kehittämiskohta alueella onkin 
yhtenäisempi ja harkittu materiaalien käyttö rajaavissa elementeissä.   
Kuva: Anna Kupila 2019.
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Tilojen rajautuminen

Tilojen ja toimintojen pohjana on tässä kehitysehdotuksessa 
muurirakenne, joka on jatkumoa Ison Mustasaaren linnoituslaitteille. 
Muuri toimii selkeänä rajaavana elementtinä näkymille, jotka avautuvat 
pihapiiristä. Lisäksi se jäsentää maisemaa rannasta Kasarmin suuntaan 
katsottaessa korostaen olemassa olevaa louhittua kallioseinämää. Lisäksi 
se tuo esille saaren historiaa pihapiirissä. Se toimii myös tuulen suojana 
avatumman maiseman edessä.

KEHITYSEHDOTUKSET JA VISIO

Aktiivinen osa ravintolan piha-alueesta

Passiivinen osa ravintolan piha-alueesta

Viljelypalsta

Saapuminen

Voimakasrajaava elementti alueella (louhittu kallio)

Kasvillisuuteen perustuva tilaraja

Rakennettuun elementtiin perustuva tilaraja

oleva muurielementti 

Kehitysehdotuksen laajennettu muurielementti 

Kasarmin piha-alueen tilat koostuvat karkeasti kolmesta toiminnosta: 
saapuminen, viljelyalue sekä ravintolan piha-alueet. Ravintolan piha-
alue jakautuu toiminnallisesti aktiivisempaan ja passiivisempaan osaan.  
Aktiiviselle osalle pihaa sijoittuu ravintolan toiminnot: terassi, baaritiski 
sekä pieniä tapahtumia varten lava ja katsomo.  Tämä osa pihaa sijaitsee 
muurirakenteen kyljessä ja siksi arvokkaat näkymät pääsevät myös 
oikeuksiinsa. Passiivisempi osa alueesta on tarkoitus jättää tyhjäksi 
rauhoittamaan pihan toimintoja. Lisäksi tätä aluetta voidaan tarpeen 
vaatiessa hyödyntää esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä. 

Kasvimaa on nykyisellään sekava ja hankalasi hahmotettavissa osana alueen 
kokonaisuutta. Ehdituksena onkin korvata kasvimaa jäsennellymmällä 
alueella, johon sijoitetaan istutusaltaita. Lisäksi kasvimaan yhteydessä 
sijaitsevat marjapensaat sijoitetaan niille paremmin soveltuvalle paikalle. 
Alueella laajeneva muurielementti rajaa myös istutusaluetta paremmin irti 
sen luoteis- ja länsipuolella olevasta kasvillisuudesta.

Alueen toiminnot tulee rajata selkeästi ja tarkoituksen mukaisesti, niin 
että kokonaisuus pysyy hallinnassa. Rajaavien elementtien on sovittava 
tyyliltään ja mittakaavaltaan alueen kokonaisuuteen. Ero julkisen ja 
yksityisten tilojen välillä on tärkeä. Ravintolan piha-alue on kaikille 
avointa julkista tilaa. Kasvimaa ja ehdotusaluetta rajaavat vuokra-asunnot 
sen sijaan ovat yksityisiä alueita. Ne tulee rajata selkeästi erilleen 
julkisesta piha-alueesta. Olevaa kasvillisuutta voidaan hyödyntää, mutta 
on huomioitava myös vaihtuvat vuoden ajat ja kuinka asuintaloille säilyy 
riittävä yksityisyys esimerkiksi silloin, kun puissa ei ole lehtiä. 

Olemassa olevaa kasvillisuutta on suositeltavaa käyttää mahdollisuuksien 
mukaan tilojen rajaukseen myös muualla ehdotusalueella. Esimerkiksi 
nykyisen kasvimaan sekä ravintolan pihan välissä sijaitseva korkea 
puurivistö on hieno elementti ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. 
Tilarajana toimivasta kasvillisuudesta on pidettävä huolta, jotta se ei pääse 
pusikoitumaan epäsiistiksi ja näin heikentämään alueen ilmettä.  Tämä 
pätee myös ravintolan liittymään. Nykyisellään kasvillisuus on päässyt 
pusikoitumaan sen kohdalta ja näin osaltaan hankaloittaa ravintolan 
löydettävyyttä. 

Nykyisellään ravintola-alueella on käytetty useita eri materiaaleista 
valmistettuja aitarakenteita: kivimuuria, köysi ja kettinkiaitaa, metallista 
käsijohdetta, sekä puuaitaa. Tämä materiaalien harkitsematon kirjo tekee 
toimintojen ja tilojen rajautumisesta sekavan. Tämän vuoksi on tärkeää 
yhdenmukaistaa käytettäviä materiaaleja, niin, että ne soveltuvat paikkaan 
ja käyttötarkoitukseensa mahdollisimman luontevasti. Rakennettujen 
aitaelementtien lisäksi kasvillisuutta pysrirään hyvödyntämään rajaavina 
elementteinä mahdollisuuksien mukaan. 

Alue osaksi Ison mustasaaren kokonaisuutta

Isossa Musasaaressa on säilynyt paljon vanhoja linnoituslaitteita ja 
-rakennuksia suunnattuna merelle. Nämä rakennelmat rajaavat yhä 
vahvasti maisemia ja tiloja saarella. Kasarmirakennuksen ympäristön 
pohjois- ja länsiosat ovat liki ainoa poikkeus tästä saarella. Huolimatta  
rajaavasta kallioseinämästä, joka sijaitsee kasarmirakennuksen ja 
rannan välissä, tämä osa saaresta vaikuttaa sekavalta. Ajatuksena olisi 
jatkaa tuota saarella vaikuttavaa polveilevaa muurirakennelmaa myös 
Kasarmirakennuksen pihapiiriin, jotta alue istuisi paremmin Ison 
Mustasaaren kokonaisuuteen. Olemassa olevaa louhittua kallioseinämää, 
josta on käynti saaren maan-alaisiin tiloihin, voidaan käyttää hyödyksi 
tässä. Ideana olisi rakentaa sen päälle pienimittakaavainen muurirakenne, 
joka soveltuu kasarmirakennuksen toimintoihin. Kasarmin pihalla on nyt 
jo lyhyt pätkä tällaista kivimuuria, joten sen jatkaminen tuntuu sopivalta 
tilan hengelle. Tarkoitus on, että tämän käyttöehdotuksen muut ratkaisut 
pohjautuvat tähän muuriin.

Aktiivinen osa ravintolan piha-alueesta

Passiivinen osa ravintolan piha-alueesta

Viljelypalsta

Saapuminen

Voimakasrajaava elementti alueella (louhittu kallio)

Kasvillisuuteen perustuva tilaraja

Rakennettuun elementtiin perustuva tilaraja

oleva muurielementti 

Kehitysehdotuksen laajennettu muurielementti 

Merkintöjen selitykset:

Yllä esitetty yleiset periaatteet kehitysehdotuksen päätiloista ja -toiminnoista sekä niiden 
suhde toisiinsa. Pohjana Helsingin kaupungin kantakartta.

Yllä kartalla esitetty vihreällä Ison Mustasaaren olemassa olevat linnoitus- ja 
muurirakenteet. Ympyröitynä kehitysehdotuksessa lisätty muurielementti Kasarmirak-
ennuksen pihapiiirissä ja sen suhde saaren linnoitusrakenteisiin. Pohjana: Helsingin 
kaupungin kantakartta.
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ISTUTUSALTAAT

pensaat
AVOIN PIHA ALUE

katsomo

LAVA
baaritiski

TERASSI

siisti kasvillisuus ja 
pinnoitteet

näkymät

kulkuväylät

tilaa rajaava kasvillisuus

matala kasvillisuus

sisäänkäynti

Nykyisen 
muurirakenteen päällinen 

on huonossa kunnossa, joten 
pinta on syytä kunnostaa. Matala 
kasvillisuus kasarmirakennuksen 

päädyssä on hyvä, koska se ei peitä 
maisemaa. Lisäksi sotilaskalusto 
tulee sijoittaa niin ettei se peitä 

näkymiä.

Avoin maisema 
kohti näkymiä. matalaa 
kasvillisuutta voi jättää  
sijoitettuna niin, ettei 
kokonaiskuva kärsi.

Katsomopenkkien 
materiaalin tulee 

olla kivimuurin kanssa 
samanhenkistä.

Terassi laajenee 
aiemmasta ja baaritiski 

maisemoitava osaksi sitä. 
Lava ja katsomo sijoittuu 

luontevaksi jatkoksi 
terassille.

ISTUTUSALTAAT

pensaat
AVOIN PIHA ALUE

katsomo

LAVA
baaritiski

TERASSI

siisti kasvillisuus ja 
pinnoitteet

näkymät

kulkuväylät

tilaa rajaava kasvillisuus

matala kasvillisuus

sisäänkäynti

Muurielementin 
jatkaminen koko 

alueen keskeiseksi 
rajaavaksi linjaksi.

Avoimen piha-
alueen pintamateriaalit 

tulee kunnostaa niin, että 
alue on selkeä. Kulkuväylien 
on oltava riitävän leveät ja 

niihin soveltuvin pinnoittein 
päällystetty. Muu avoin tila 

on nurmea.

Istutuspalstan 
jäsentely istutus-

altailla ja pensaiden 
uudella sijainnilla.

Pienimuotoiset 
esitykset mahdollistava 

esiintymislava. Toimintoja voi 
olla erilaiset taidetapahtumat. 

Lavan ja muurin väliin tulee sijoittaa 
matalaa kasvillisuutta joka ei peitä 
näkymiä, mutta jäsentelee pitkää 

muurirakennetta.

HAVAINNEKUVA - alla tarkempi kuvaus alueen toimintojen sijoitteluista 
ja yksityiskohdista. Lisäksi visioluonnoksia siltä miltä maisema tässä kehi-
tysehdotuksessa tehtyjen muutos ja korostustoimenpiteillä alueella voisi 
näyttää.

Visio näkymä 
lavan, sen katsomon 

ja maisemoidun 
baaritiskiä kohti. 

taustalla näkymä Pikku 
Musasaareen.

Visio 
näkymä 

selkeytetystä 
kulkuväylästä 
istutusaltaille.

Viso näkymä 
rannasta kohti 

kallioseinämää ja sen 
yläpuolella näkyvää uutta 
kevyttä muurirakennetta 

kohti.
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KEHITTÄMISOHJEITA RAKENNUSTEN 
C12, C29, C30 JA C17  YHTEISEEN 
PIHAPIIRIIN

Lähtökohdat

Kehittämisohjeiden lähtökohtana on parantaa yhteisen pihapiirin viih-
tyisyyttä sekä tehdä yleisilmeestä siistimpi. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon Suomenlinnassa tyypillisten kasvien säilyminen, asukkaiden yk-
sityisyyden parantaminen sekä uuden piharakennuksen sopeutuminen 
tontilla  jo olevaan rakennuskantaan. Kehittämisohjeet sisältävät suun-
nitelman kulkuväylien pinnoitteista, kasvillisuuden sijoittelusta sekä 
uuden piharakennuksen ulkomuodosta ja sijoittumisesta pihapiiriin.

Pyöräkatos ja sen yhteydessä oleva ulkovälinevarasto 
rakennuksille C29 ja C27

Pihapiirissä kulkiessani havaitsin pyörien säilytyksen tapahtuvan jo 
ruostuneissa pyörätelineissä taivasalla. Jotta pyörille saataisiin parem-
pi säilytyspaikka, ja pihapiirin ilme selkenisi, päätin suunnitella sinne pyö-
räkatoksen. Katos sisältää myös pienen varaston lumikolia. lapioita ym.  ul-
kovälineitä varten. Pyöräkatos ja ulkovälinevarasto palvelevat erityisesti C12 
ja C29 asukkaita, sillä rakennuksilla C30 ja C17 on oma irtainvarastonsa.

Pyöräkatoksen sijainti

Sanni Kurttila

Vaihtoehto 1

Uusi pyöräkatos ja ulkovälinevarasto sijoittuu tontin reunamille. Samalla 
rakennusmassa korostaa olemassa olevan pihapiirin muotoa ja parantaa 
yksityisyyttä.  Sijainti on erinomainen C12 asukkaille. C29 asukkaille etäi-
syys on myös kohtuullinen.

Vaihtoehto 2

Pyöräkatos ja ulkovälinevarasto sijoittuisi lähelle kulkuväylää. Matka olisi 
vielä kohtuullinen asuntoihin C29 ja C12.  Haittapuolena yhteiskäytössä 
olevan keskeisen piha-alueen pinta-ala pienenisi.

Vertailun perusteella vaihtoehto 1 on sijainniltaan edullisempi.

Kuva 2.  Pyörien säilytyksen nykytilanne. Kuva: Sanni Kurttila. 2019. Kuva 4. Ruostunut pyöräteline. Kuva: Sanni Kurttila. 2019.Kuva 3.  Pyörille ei ole säältä suojassa olevaa säilytyspaikkaa. Kuva: Sanni Kurttila. 2019.

Kuva 1.  Mahdollisia sijainteja uudelle pyöräkatokselle.
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Pyöräkatoksen suunnittelun lähtökohtia

Pyöräkatoksen suunnittelussa tärkeänä lähtökohtana oli sopeuttaa sen ul-
koasu osaksi olemassa olevien rakennusten muodostamaa pihapiiriä. Samalla 
katos haluttiin pitää mahdollisimman keveärakenteisena ja kapearunkoisena.

Pyöräkatoksessa on toistettu samaa muotokieltä kuin Ark-
kitehtitoimisto Kari Järvinen & Timo Airas suunnittelemis-
sa rakennuksissa. Lapekatto ja takaseinän pystylaudoitus ovat 
päärakennuksista perittyjä piirteitä, lisäksi puuosat on maalattu samalla vaa-
leanvihreällä sävyllä NCS S 0505-G30Y kuin C30.  Yhtäläisyyksiä löytyy myös 
tontilla olevaan irtainvarastoon, jossa on myös lapekatto ja pystylaudoitus.

Jotta pyöräkatos pysyi keveänä, on takaseinän umpilaudoitukselle otettu 
pariksi rimotus, jota on katoksen molemmilla sivuilla. Edestä katos on avoin, 
lukuunottamatta  ulkovälineille  varattua tilaa, joka rajautuu puolikorkealla 
portilla. 

Materiaaleina ovat puu ja vesikatteen tummanharmaa kumibitumi-
kermi. Perustus voidaan toteuttaa esimerkiksi kevytsoraharkoilla.

Kuva 10. Puuosien väri NCS 0505_G30Y
Kuva 12. Julkisivu kaakkoon 1:50

Kuva 9. Julkisivu luoteeseen 1:50

Kuva 7. Leikkaus A-A 1:50

Kuva 11. Julkisivu koilliseen 1:50

Kuva 8. Julkisivu lounaaseen 1:50

Kuva 6. Pohjakuva 1:50



227451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 SANNI KURTTILA

Suomenlinnaan on muodostunut erityinen kasvilajisto historian myötä. Al-
kuperäislajien lisäksi uusia kasvilajeja on tullut niin Pohjois-Amerikasta, kuin 
Aasiasta ja muualta Euroopasta. 1760 Suomenlinnaan on istutettu syreeniä, 
orapihlajaa, pihlajaa ja vaahteraa.1 Kyseisiä lajeja tavataan myös kyseisessä 
pihapiirissä, ja niiden säilyttäminen on tärkeää, sillä lajit ovat tunnusomaisia. 

Ruotsalaisella kauden aikana puutarhakulttuuri alkoi kukoistaa myös 
Suomenlinnassa. Pihat, puistot ja puutarhat ovat osa Suomenlinnan his-
toriallista maisemaa.2 Tästä syystä kasvillisuuden pitäminen siistinä oli-
si perusteltua tässäkin pihapiirissä Suomenlinnaan kuuluvia lajeja vaalien. 

Sen lisäksi että kasvit ilmentävät Suomenlinnan ainutlaatuista lajistoa, nii-
den avulla on mahdollista parantaa pihojen yksityisyyttä. Syksyisin lehtien 
tippuessa maisema tosin avartuu paikoitellen huomattavasti, mutta tiheäm-
pioksaiset puut suojaavat silloinkin esimerkiksi matalia ja harvoja pensaita 
paremmin, . Tästä syystä erityisesti puita voisi vyöhykkeinä istuttaa tont-
tien rajojen läheisyyteen siellä missä suojausta kaivataan. Suomenlinnassa 
tyypilliset lajit pääsisivät pihassa myös kenties komeammin oikeuksiinsa, 
jos esimerkiki pihlajoita tai syreenejä  olisi rinnakkain useampi; ei yksi 
siellä ja täällä pusikon seassa.   Tällä hetkellä kyseisessä pihapiirissä on 
ongelmana  kasvillisuuden hoitamattomuus ja pusikoituminen; kasvillisuus 
on saanut levitä vapaasti viime vuosina.

Kulkuväylien pinnoitteet

Tällä hetkellä  kulkuväylien pinnoiteet ovat vaihtelevia. Paikoitellen kul-
kureiteillä on kivituhkaa ja paikoitellen kulkuväylää ei ole pinnoitettu mil-
lään, kasvillisuus on vain tallautunut pois. Rakennuksen C17 sisäänkäynnin 
edustalla puolestaan on soraa, jonka raekoko on huomattavasti suurempi. 

Kasvillisuus

Kuva 14. Nurmi rajautuu kulkuväylästä kahdella luonnonkivirivistöllä rakennuksen 
C9 piihapiirissä. Kuva: Sanni Kurttila. 2019.

Kuva 15. Nurmi rajautuu kivituhkasta kivillä Susisaaren ruokalan edustalla. Kuva: Sanni 
Kurttila 2019.

Kuva 13.  Luonnos uudesta  pyöräkatoksesta tontin reunalla

Kuva 16. Ehdotus kuinka Nurmi rajautuisi kivituhkasta erimuotoisilla luonnonkivillä.

Viitteet

1. Suomenlinna-museo. Vierailtu 5.11.2019
2. Ibid.



SANNI KURTTILA228

Pihasuunnitelma

Uudessa pihasuunnitelmassa on suhtauduttu kunnioittavasti alkuperäiseen 
piharatkaisuun. Kyseessä on ennemminkin olemassa olevan pihan parante-
lu melko pienin muutoksin, joilla kuitenkin saavutetaan huomattava muu-
tos.

Uusi pyöräkatos kokoaa pihapiirin pyöriä ja ulkovälineitä kootusti siistim-
pään säilytyspaikkaan.

Kulkuväylien sijainnit on pidetty ennallaan.  Ainoastaan uuden pyöräkatok-
sen kohdalla kulkuväylää on hieman jatkettu.

Suunnitelmassa kulkuväyliin, joista puuttuu käsittely, lisätään ki-
vituhkapinnoite. Lisäksi kulkuväylät reunustetaan luonnonkivil-
lä, jotta nurmialueet rajautuvat selkeämmin ja siistimmin kulku-
väylistä. Tapaa on käytetty Suomenlinnassa muuallakin. Koska 
suunnittelukohteenkulkuväylät ovat vain pihapiirin asukkaiden käytössä, to-
teutetaan rajaus pienemmillä kivillä, erotuksena julkisemmista kulkuväylistä.

Piihan keskeisessä osassa olevat lipputanko, istuskelupaikka, hiekka-
laatikko ja pyykinkuivaustnarut söilyvät. Kasvillisuus rajataan nykyis-
tä paremmin niille osoitetuille paikoille.  Puita on sijoitettu tonttien rajoil-
le vyöhykemäisesti parantamaan eri piha-alueiden rajautumista toisistaan.

Pienempiä puita ja pensaita on  sijoitettu myös vyöhykemäisesti erotta-
maan   rakennusten  C12, C23 ,C29 ja C30  yksityisempiä  piha-aluei-
ta kulkuväylistä ja keskeisestä yhteispihasta.  On tärkeää että kas-
vilajit ovat Suomenlinnalle tyypillisiä, pihapiiristä jo löytyviä lajeja.

Kuva 17. Uusi pihasuunnitelma

Puu

Luonnonkivirivistö

Kivituhka

Pieni puu tai pensas

hiekkalaatikko

lipputanko

Istuskelupaikka

Pyykin kuivaus

Pyöräkatos
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HOSTELLIN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suomenlinnan rakennukset C8, C9, C10, C11 ja niiden ympärillä olevat 
maamuodot rajaavat sisäänsä puolijulkisen piha-alueen, joka toimii tällä 
hetkellä kulkureittinä C9:ssä sijaitsevan hostellin huoltoajopihana. Pihal-
la sijaitsee nykyhetkenä istumapenkkejä pihalla tapahtuvaan toimintaan.
Rakennuksen C9 päässä sijaitsevat rakennuksen roska-astiat ja huoltoau-
ton paikoitus. Alue on tämän suojakatoksen kohdalta rajattu aidalla, jonka 
portin saa auki vain pihan puolelta.

Ongelmakohtia 
Piha-alueen ongelmia ovat tämänhetkiset huonot käyttömahdollisuudet, 
sen toimintojen vähyys ja kulkureittien muodostuneisuus. Itsenäinen polku 
on syntynyt ravintolarakennuksen C8 ja pihan väliin, jossa loiva rinne 
viettää kohti hostellin C9 pihaa. Piha ei ole käyttötarkoituksen mukainen 
eikä alueesta ole konkreettista hyötyä asukkaille. 
 
Piha-alueelta on myös pääsy C11 ja C10 talojen välissä olevalle pihalle, 
jonka käytöstä on raportoitu asuikkaiden mukaan ongelmia. Alueella 
liikkuvat ovat käyttäneet reittiä oikopolkuna alueella liikkumiseen joko 

Pauliina Paloniemi

hostellin tai C10 ja C11 rakennusten viereissä sijaitsevalle pääreitille 
pääsyn. Alue on rajattu toiselta puolelta avattavalta aidalta, ja hostellin 
C9 alue on avoin. Talojen välissä sijaitsevat talon C10 takasisäänkäynnit. 
Alueella on myös pihanhoitovälineitä. 
 
Rakennuksessa C9 sijaitsevan hostellin huoltotilat sijaitsevat rakennuksen 
pihan puolella, ja huoltotilan puuttumisen tai hostellissa sijaitsevan tilan 
vähyyden vuoksi hostellin välineistöä on sijoitettu epäsiististi pihalle 
odottamaan siirtoa. 
 
C8:n vieressä sijaitsevan alueen roskienjaottelupiste rakennettu kahteen 
osaan, joista toinen on rakennettu vihreästä rakennuslevystä. Ulkopulisin 
silmiin jälkimmäinen vaikuttaa nopeasti rakennetulta tilapäiseltä ratkaisulta, 
joten aihetta olisi suurempaan ja riittävämmin säilytystilaa sisältävälle 
roskakatokselle.  Tontinreunalla roskakatoksen lähellä sijaitsevat jätesäkit 
kielivät samasta ongelmasta.

 

Ideoita 
Piha-alueelle rakennetaan porras C8:n piha-alueelta alas piha-alueelle jo 
aikaisemman kuljetun polun mukaiseen paikkaan. Porras tehdään mahdol-
lisuuksien mukaan puusta, johon asennetaan liukastumisen estämiseksi tal-
visin RST-ritileikkö helpottamaan portaan huoltoa talvikaudella. Portaalle 
suunnitellaan lepotasanne ja siihen asennetaan molemminpuoliset kaiteet 
kaatumisen estämiseksi. C8:n lähellä sijaitsevaa roskakatosta laajennetaan 
asianmukaisesti niin, että se palvelee ravintolan ja asuinalueen tämänhet-
kistä jätetilannetta.  Roskakatos suunnitellaan niin, että se on esteettisesti 
toimiva uuden kulkuväylän kanssa. 
 
Pihalla järjestetään ennestään esityksiä tai tilaisuuksia, siitä kertovat pihalle 
asennetut pitkät penkit. Pieni esiintymiskoroke suunnitellaan portaikon 
lähelle, ja se voidaan tarvittaessa kattaa kevyesti. Pitkät penkit siirretään 
hostellirakennuksen C9 viereen. Esiintymislavan viereen tehdään seisotta-
va tutkimuspöytä, johon voidaan koululaisryhmiä varten valaa tai mallintaa 
kauppiaskorttelin malli, tai tuoda ilmi Suomenlinnan historiaa erinäisillä 
tavoilla. Pöytä voi toimia myös sellaisenaan, jonka edessä lapsiryhmät 

Kuva 1. Pihaa hostellin 
puolelta 
Kuva: Anniina Bitter 2019.

Kuva 2. Pihaa hostellin 
puolelta  
Anniina Bitter 2019.
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Viitteet
Kantakartta - Suomenlinnan hoitokunta

Kuva 1. Pihasuunnitelma 
Pauliina Paloniemi 2019

voivat kokoontua. 
Hostellin nurmikkoalue sisäpihalla kivetetään ja kivetykselle järjestetään 
muutama pöytäryhmä, jolloin aamiaisen tai kahvin voi tulla nauttimaan 
ulkotiloihin. Hostellin sivulle paikoitusalueen lähelle suunnitellaan tavara-
hylly, johon tyhjät maitolaatikot ja muut siirrettävät tavarat voidaan laittaa 
tilapäisesti odottamaan kuljetusta. Istumatarkoitukseen kivetetään pihan 
eteläpuolella oleva kaistale, jossa ennestään on pyykkiteline. Pyykkiteline 
esitetään siirrettäväksi lähelle huoltotiloja.  

Pihojen C11 ja C10 kuljettavuusongelmaa ratkaistaan istuttamalla pientä 
pensasaitaa ja väylälle suunnitellaan pieni kevytrakenteinen portti, joka 
voidaan tarpeen tullen lukita esimerkiksi tapahtumien ajaksi. Kyseisten 
rakennusten omalle huoltovajalle olisi tarvetta, ja se suunnitellaan talojen 
väliin tai välineille osoitetaan tilat yhteiseen välinevajaan.

Kuva 3 ja 4. Pihanäkymä C9:n päädystä ja 
C8:n päädystä 
Anniina Bitter 2019.
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OMA JA YHTEINEN SISÄPIHA KAUPPIASKORTTELISSA 

Venäläisessä  kauppiaskorttelissa rakennukset ovat pääosin yksityisessä 
omistuksessa, kuten aikaisemminkin, mutta maa on valtion omistamaa. 
Maanomistajaa kohteessa edustaa Suomenlinnan hoitokunta. Rakennusten 
ja maanomistuksen suhteet luovat omat haasteensa venäläisen kauppias-
korttelin ylläpidolle. Asukkaat ovat kiinnostuneita huolehtimaan kotinsa 
lähiympäristöstä, mutta kaipaavat Suomenlinnan hoitokunnalta ohjeistusta 
siihen mitä pihoillaan saavat tehdä. Ohjeistuksen puute ja mahdollisesti 
myös epäselvät ylläpidon rajat, vastuut ja velvollisuudet, ovat päästäneet 
korttelin pusikoitumaan. 

Työlläni haluan herättää huomioita ympäristön muuttumiseen kauppi-
askorttelissa ja villiintyneen kasvillisuuden vaikutukseen miljöössä. Työni 
rajautuu idässä Suomenlinnan siniseen reittiin ja luoteessa kauppiaskortte-
lia jakavaan niin sanottuun Kännikujaan ja etelässä Kruunulinna Ehrensvär-
din edustaa kulkevaan tiehen. Työssäni keskityn alueen sisällä olevaan osin 
yksityiseen ja osin puoliyksityiseen sisäpiha-alueeseen.

Nykytila 

Alueen rakennukset ikään kuin kasvavat runsaista pensaista. Alue ylikasva-
nein pensain vaikuttaa paikoin hoitamattomalta ja monet puut ja pensaat 
uhkaavat rakennuksia muun muassa niiden julkisivuja, kattoja ja perustuk-
sia. Runsas kasvillisuus tuo kuitenkin omanlaisensa tunnelman korttelin 
sisälle ja luo suojaa asukkaille. Rajaava ja suojaava puusto on tärkeä suoja 
varsinkin kesäaikaan alueen ohi kulkevilta matkailijoilta. Alueen sisäiset 
kulkuväylät sekoittuvat viereisiin kasvialueisiin ja ne vaikuttavat muutenkin 
epämääräisiltä ja sattumanvaraisilta. Ilmakuvia tutkiessa voi kuitenkin huo-
mata, että osin nykyisen kaltainen puolijulkinen reitti on kulkenut alueella 
ainakin jo vuonna 1932 hieman pohjoisempana. 

Erinäisistä syistä johtuvat ylläpidon puutteet näkyvät alueella epäsiis-
teytenä, mikä saattaa vaikuttaa pihojen käyttöön. Epäsiisteyttä lisännee 
asukkaiden erilaiset tarvikesuojarakennelmat tai tavarakasat, jotka usein  
sijaitsevat rakennusten seinustoilla. Osa kasoista saattaa johtua ylijäämä-
tarvikkeista. Suomenlinna muodostuu saarista, joten ylijäämätavaran tuonti 
ja vienti saaresta on haastavaa. Tämän seurauksena voisi olla hyvä vahvistaa 
lähialueen ja koko saaren sisäistä tarvikkeiden vaihtoa.

Alueen kasvit ovat lähinnä pensaita ja lehtipuita, jotka tiputtavat lehtensä 
talveksi. Näin ollen alueen ilme muuttuu hyvin erilaiseksi vuodenaikojen 
vaihtuessa. Asukkaiden kesäinen suoja ohikulkijoilta vähenee ja rakennuk-
set nousevat selkeämmin esiin. Katoille päätyy myös hyvin paljon lehtiä, 
jotka on tärkeää muistaa poistaa katoilta, kouruista ja syöksytorvien päis-
tä. Suomenlinnassa nykyään lyhyt luminen aika luo varmasti taas uudenlai-
sia haasteita alueelle ja sen kunnossapidolle.

Korttelissa kasvaa Suomenlinnan tunnusomaiseksi kasviksi miellettyä 
syreeniä, joka on yksi ruotsalaisen ajan tulokaskasveista. Aikoinaan myös 
venäläisten laivojen mukana tuli uusia lajeja Suomenlinnan saarille. Ny-

kyään pyrkimyksenä on estää haitallisten vieraslajien leviäminen Suomen-
linnaan, joten saarille tuotavia tulokaslajeja rajoitetaan.1 Alueen nurmipeit-
teisiä pihoja rikastuttaa pihan pintoihin vaihtelua tuovat avokalliot, jotka 
ovat tärkeä osa Suomenlinnan tunnusomaisuutta. Asukkaiden pihanhoitoa 
rajoittanee myös muinaismuistolaki, joka suojelee Suomenlinnaa ja lähtö-
kohtaisesti kieltää kaivamisen.2

Laura Pikkusaari

Kuva 1. Näkymä kohti C30 rakennusta. Kuva: Laura Pikkusaari 2019.

Viitteet
1 Suomenlinnan hoitokunta. Luonto ja kulttuurimaisema. Linnoitusmaiseman his-

toriaa [online] [viitattu 10.12.2019]. Saatavilla www-muodossa:<URL:https://
www.suomenlinna.fi/linnoitus/luonto-ja-kulttuurimaisema/

 linnoitusmaiseman-historiaa/>.
2 Suomenlinnan hoitokunta. Säännöt ja ohjeet. Suomenlinnan järjestyssäännöt 

[online] [viitattu 10.12.2019]. Saatavilla www-muodossa:<URL:https://www.
suomenlinna.fi/kavijalle/saannot-ja-ohjeet/jarjestyssaannot/>.

Kuva 2. Kartta alueesta, nykytilanne. Kuva: Laura Pikkusaari 2019.
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1. C30 rakennuksen sisäänkäynti. 2. Merkittävä kuusi C16 ja C30 välillä. 3. Pusikoitunut näkymä. Takana C16, edessä sen vaja. 4. C15 talousrakennus. Lehtiä jalkarännissä ja sammaloitunut 
katto. Rakennustarvikkeita seinustalla.

5. Kulkureitti korttelin sisälle C20 ja C17 välissä. 
Syyskuussa 2019.

6. Kulkureitti korttelin sisälle C20 ja C17 välissä. 
Marraskuussa 2019.

7. Runsasta kasvillisuutta aivan C20 tuntumassa. 8. Köynnöskasvi C21 julkisivussa. 

Aukeaman kuvat: Laura Pikkusaari 2019. 
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NYKYTILANNE
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9. C20, pihapiirejä jakava palomuuri ja runsasta kasvillisuutta.

10. Etualalla C13 pääty ja tarvikekatoksia. Taustalla C108, C18 ja 
karsittu pystyyn jätetty puunrunko.
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Ongelmat 

Pääongelmina alueella näen epäselvät kulkureitit ja alueiden rajaukset 
sekä hoitamattoman kasvillisuuden ja sen vaikutukset rakennuksiin. Lisäk-
si ongelmana on rakennusten seinustoille ja erilaisiin katosrakennelmiin 
kertyneet tarvikkeet. 

Alueen sisäinen puoliyksityinen kulkureitti vaikuttaa sattumanvaraiselta, 
eikä rajaa selkeästi rakennusten pihapiirejä. Reitti on jäsentymätön ja sen 
reunat hämärtyvät kivituhkan sekoittuessa nurmikkoon tai pensaiden 
aluskasvillisuuteen. Alueiden hoito on hankalaa kun pinnat eivät rajaudu 
selkeästi. 

Alue on hyvin pusikoitunut. Pensaat ovat ylikasvaneita ja villiintyneitä eikä 
niitä ole liioin oksittu. Pensaiden joukossa on epämääräistä aluskasvillisuut-
ta. Alueella on myös muutamia isoja puita. Kasvien kunto antaa epäsiistin 
vaikutelman alueesta. Rakennuksien tuntumassa on runsasta kasvillisuutta, 
joka myös uhkaa rakennuksien säilymistä. Liian lähellä rakennuksen julki-
sivua olevat puut ja pensaat rasittavat ja vaurioittavat julkisivuja. Lisäksi 
suurien puiden juuret voivat vaurioittaa rakennusten perustuksia. Katoille, 
kouruihin ja ränneihin päätyy myös runsaasti puiden lehtiä. Nämä saattavat 
puutteellisen ylläpidon ohella olla uhkana joidenkin rakennusten säilymi-
selle. 

Julkisivuja rasittavat myös erilaiset tarvikekasat, kuten rakennustarvikeka-
sat. Nämä myös vaikuttavat alueen yleisilmeeseen tehden siitä jokseenkin 
epäsiistin oloisen. Tämän ongelman taustalla lienee alueen erityispiirre, 
sijainti saaressa.

Yleisesti useiden esittelemieni ongelmien taustalla saattaa olla epäselvyys 
alueen hoidon vastuista, mutta myös se, että alueen hoitoa rajoitetaan 
runsaasti. Pensaita ja puita ei saa karsia ilman erillisiä lupia, mikä osaltaan 
vaikeuttaa asukkaiden pihojen ylläpitoa. Lisäksi muinaismuistolailla suoja-
taan Suomenlinnaa, joten kaivaminen ilman lupia on kielletty. Asukkaille 
saattaa olla epäselvää heidän vastuunsa ja oikeutensa kauppiaskorttelin 
rakennuksen omistajina. Myös maanomistajan velvollisuudet kauppiaskort-
telin ylläpidossa lienee osapuolille epäselviä. 

Kehitysehdotukset

1. Kulkureittien selkeytys

Kulkureittien jäsentelyn kautta alueen osapuolille selkeytyisi ylläpitovastui-
den rajat ja alueen yleisilme siistiytyisi. Oikeanlaisilla rajauksilla voitaisiin 
myös viestiä turisteille alueen puoliyksityisestä luonteesta. Kulkureittien 
rajaukseen mahdollisimman kevyt ratkaisu olisi kestopuinen lauta kivituh-
kapolun ja kasvillisuusalueen rajalle.

2. Kasvillisuuden kunnostus

Kasvillisuuden kunnostuksen yleisohjeeksi karkeasti esitän rajaavien pen-
saiden ja puuston säilyttämistä ja liian lähellä rakennuksia olevan kasvilli-
suuden karsimista. Säilytettävä puusto ja pensaat hoidetaan niin, että ne 
näyttävät hyvinvoivilta ja siisteiltä, kuitenkin muotoilematta niitä tarkem-
min. Niissä tulee säilyttää luonnonmukainen muoto, mutta ne karsitaan 
poistaen huonot oksat. Samoin toimitaan puiden kanssa. Puuston kuntoa 
tarkkaillaan ja mahdollisia lahoavia puita tutkitaan ja tarvittaessa kaade-
taan. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia puita, jos paikka ei ole liian 
lähellä rakennuksia. Kasvit tulee sijoittaa niin etäälle rakennuksista, etteivät 
ne vaurioita rakennuksia kasvaessaan suuremmiksi. Ylikasvaneet pensaat 
leikataan tarvittaessa matalaksi ja niiden kasvaessa uudelleen huomioidaan 
tarpeellinen karsiminen. Suojaava ja rajaava kasvillisuus säilytetään pääosin, 
mutta myös sitä tulee tarvittaessa karsia ja siistiä.

3. Yhteinen vaja

Keskeiselle paikalle kortteliin asukkaiden luonnolliselle kohtaamispaikalle 
esitän korttelin yhteistä vajaa, johon jokainen voi tuoda ylijäämätarvik-
keensa ja saada tarvitsemiaan tarvikkeita. Näin ollen pihat siistiytyvät ja 
alueen asukkaiden yhteisöllisyys vahvistuu.

merkittävä puu

rajaavaa kasvillisuutta

kulkureitti

Suomenlinnan sininen reitti.

Aukeaman kuvat: Laura Pikkusaari 2019. 

Matkailijat pyritään ohjaamaan tälle reitille.
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kohtaamispaikka

Kehitysehdotuksen vaikutus alueeseen

Toteutuessaan kehitysehdotukseni auttaisi selkeyttämään alueen vastuiden 
jakoa, parantaisi asukkaiden asuinympäristöä ja vahvistaisi yhteisöllisyyttä. 
Lisäksi rakennukset pysyisivät pidempään paremmassa kunnossa ja ra-
kennusten ylläpito helpottuisi, koska rakennuksia uhkaava kasvillisuus on 
poistettu.

Optimaalisessa tilanteessa työni seurauksena asukkaille laadittaisiin hoi-
to-ohjeet omaan pihaansa. Lisäksi selkeytettäisiin velvollisuuksia ja oikeuk-
sia sekä asukkaiden ja hoitokunnan vuoropuhelua parannettaisiin.

Kehitellessäni ehdotustani pohdin erilaisia haasteita, joita ainutlaatuinen 
Unescon maailmanperintökohde aiheuttaa. Asukkaille tulisi tarjota oma 
rauha vilkkaassa matkailukohteessa, joten ehdotuksessani olen säilyttänyt 
rajaavaa ja suojaavaa kasvillisuutta pihapiirejä rajaamassa. Rajaavat pensaat 
ja puut suojaavat niin ohikulkevilta turisteilta kuin tutummilta naapureilta-
kin.

Pohdin miten kulkuväyliä voisi korttelin sisällä rajata ja sitä kautta selkeyt-
tää alueen ylläpidon vastuiden jakoa sekä siistiä korttelin yleisilmettä. Millä 
kulkuväylää voisi rajata? Puulla, kivellä vai jollakin muulla? Päädyin ehdo-
tuksessani kestopuu lautaan, mutta onko sekin liikaa tässä hyvin sattuman-
varaisessa ympäristössä? Onko epämääräisyys myös vaalittavaa ja miltä 
osin? Onko saatava hyöty kuitenkin suurempi?

Ilmakuvia tutkiessani huomasin, ettei Suomenlinna ole aina ollut yhtä 
umpeen kasvanut. Olisiko hieman enemmän karsiva kasvillisuuden hoito 
tarpeen kauppiaskorttelissa vanhoista ilmakuvista tehtyjen havaintojen 
perusteella? On myös muistettava, että kasvit kasvavat vuosittain ja ympä-
ristö muuttuu koko ajan, joten tilannetta kasvien osalta ei voida ikään kuin 
jäädyttää, vaan niitä tulee hoitaa.

Useita alueen rakennuksia uhkaa kasvillisuus, joten aloin miettiä onko 
tärkeämpää turvata kasvien vapaa kasvu vai rakennuskannan säilyminen 
käyttökuntoisena. Mielestäni rakennusten säilyminen on ensisijaista kaup-
piaskorttelin miljöön kannalta. Kasvillisuutta ei myöskään saa tuhota tai 
alueelle ei saa tuoda uusia tulokkaita sotkemaan vallitsevaa kasvistoa. 
Kuitenkin kasvit kasvavat koko ajan ja ne aikanaan tulevat siihen pistee-
seen elinkaartaan, että esimerkiksi lahot puut on kaadettava, niiden ollessa 
vaaraksi ihmisille ja rakennuksille.

Työlläni olen osaltani pyrkinyt parantamaan kauppiaskorttelin säilymisen 
edellytyksiä kiinnittämällä huomiota ja nostamalla esiin alueen ylläpitoon ja 
hoitoon liittyviä kysymyksiä.  

Lähteet
Suomenlinnan hoitokunta. Luonto ja kulttuurimaisema. Linnoitusmaiseman his-

toriaa [online] [viitattu 10.12.2019]. Saatavilla www-muodossa:<URL:https://
www.suomenlinna.fi/linnoitus/luonto-ja-kulttuurimaisema/

 linnoitusmaiseman-historiaa/>.
Suomenlinnan hoitokunta. Säännöt ja ohjeet. Suomenlinnan järjestyssäännöt 

[online] [viitattu 10.12.2019]. Saatavilla www-muodossa:<URL:https://www.
suomenlinna.fi/kavijalle/saannot-ja-ohjeet/jarjestyssaannot/>.

Helsingin kaupunki. Kantakartta 2019.
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Kuva: Kuvamontaasi kehitysehdotuksesta. Syreenipensaita on karsittu tai tarvittaessa leikattu matalaksi, jotta takana oleva rakennus ei peity kokonaan kulkureitiltä katsottuna. Lisäksi kuusen alaoksia on karsittu ja kulkureitti rajattu laudalla. Laura Pikkusaari 2019.
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KAUPPIASKORTTELIN MERKITYKSELLISTEN PÄÄJULKISIVUJEN ERISTYISPIIRTEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Kuva16 ELANTO elintarvikemyymälä vuonna 1977
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JOHDANTO

Suomenlinnan kauppiaskortteli on osa maailmanperintökohdetta. Sille ase-
tetaan siis maailmanperintökohteena vaatimuksia niin säilymisen kuin ehey-
denkin osalta. Eheyden tulisi ilmaista kohteen yleismaailmallista arvoa ja 
kauppiaskorttelin tulisikin säilyä kokonaisuutena, jonka tärkeimmät elemen-
tit ovat koskemattomia. Lisäksi tärkeää on kohteen kulttuuriperinnön au-
tenttisuus, jossa se omassa kontekstissaan ilmentää kulttuuriperintöämme.

Tässä kehitystyössä pyritään ohjaamaan rajatulla alueella kauppiaskorttelin 
merkittävien pääjulkisivujen säilymistä tavalla, joka tukee kauppiaskorttelin 
autenttisuuden säilymistä. Työssä esitellään valittujen pääjulkisivujen erityis-
piirteet ja tuodaan esille autenttisuuden säilymisen kannalta merkittävät 
seikat ja arvot.

Kauppiaskorttelin osalta erityisen tärkeää on sen autenttisuuden säi-
lyttäminen. Onhan se niin rakenteeltaan kuin toiminnaltaan erityi-
nen. Kulttuuriperinnön autenttisuus kauppiaskorttelissa ilmenee pe-
rinteen, funktion ja rakenteen kautta. Nykyisellään kauppiaskorttelin 
autenttisuutta heikentää merkittävästi alueen kerroksellisuus, joka yk-
sin tarkasteltuna on kuitenkin tärkeä arvo alueella. Kerroksellisuus 
kauppiaskorttelissa on muodostunut vuosien saatossa rakennusten muu-
toksien johdosta. Kuitenkin monien näiden korjausten, kunnostusten 
ja muutosten myötä alueen autenttisuus on heikentynyt merkittävästi. 
Kauppiaskorttelin autenttisuus koostuu monista seikoista. Alueena kaup-
piaskortteli on pitänyt hyvin alkuperäisen korttelirakenteensa ja raken-
nukset mukailevat alkuperäistä aluesuunnitelmaa vuodelta 1866. Myös 
itse rakennukset ovat säilyneet, vain harva rakennus on tuhoutunut tai 
purettu. Rakenteellisen säilymisen lisäksi alueen autenttinen toiminta on 
joiltain osin säilynyt ja merkityksellisissä paikoissa on alkuperäisen kaup-
piaskorttelin kaltaista toimintaa. Autenttisuutta alueella lisää merkittävästi 

se, että rakennukset ovat asuttuja eikä niitä ole otettu näyttelytilakäyttöön. 

TARKASTELTAVA ALUE

Kehitystyö tarkastelee kuvan 1 mukaisia pääjulkisivuja ja niiden erityispiir-
teitä. Aluerajaus on tehty maailmanperintökohteen näkökulmasta ja rajau-
tuva alue avautuu heti ensimmäisenä saavuttaessa Suomenlinnaan. Se on 
näin ollen erityisessä asemassa kauppiaskorttelin ilmentäessä maailmanpe-
rintökohteen autenttisuutta.

Rakennuksien pääjulkisivut: 
C10 koilliseen ja kaakkoon, C14 luoteeseen, C15 koilliseen ja luoteeseen 
ja C18 koilliseen

Rakennusten rakennusvuodet 
C10 1888, C14 1868, C15 1868, C18 1868 
 

Kuva 1 Tarkasteltavan alueen rajaus. Heta Pätynen 2019 Kuva 3 Suomenlinnan karttanäkymä. Heta Pätynen 2019

Kuva 2 Ensimmäinen näkymä lautalta. Bonin Volker Von 1979
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RAKENNUSTEN TYYLISUUNNAT 

Valitseva tyylisuunta Suomessa vuosina 1830-1890 oli kertaustyylit, jossa 
tyyli-ihanteet perustuivat aikaisempina aikakausina vallinneisiin tyylisuun-
tiin. Kertaustyyleistä suosituimmaksi Suomessa nousi uusrenessanssi. Tyy-
lisuuntaa ilmennettiin myös maaseutupitäjissä ja tyylisuunnan toteutukset 
saivatkin kansanomaisia piirteitä. Puujulkisivujen koristeosia tehtiin puusta 
käsin veistämällä, sorvaamalla ja poraamalla. Tästä syystä tyylisuuntaa alet-
tiin myöhemmin kutsua nikkarityyliksi. 1 Samaan aikaan Venäjällä alkoi muo-
dostua kansanomainen talonpoikaistyyli folklore, jonka isänä pidetään ark-
kitehti V.V Stasovia. Venäjällä tyyli ammensi innoituksensa kansanomaisten 
pyyhkeiden kirjailusta, talonpoikaisasumusten puuleikkauksista sekä talous-
tavaroista. Ajan taloille oli tyypillistä perinteinen puuleikkauskoristelu, jos-
sa veistotyö painotettiin seinien liitoskohtiin, ikkunoihin, oviin, portteihin, 
nurkkiin, otsalautoihin ja balustereihin. Tärkeimmäksi nousivat kuitenkin 
ikkunoita kehystävä koristelu. 1

Uusrenessanssin aikaan rakennusten koristelu oli runsasta ja sen vas-
tapainoksi julkisivujen väritys tehtiin pehmeäksi ja rauhalliseksi. Sävyt 
valmistettiin pääosin poltetuista terroista ja luonnon umbrista. Um-
bria käytettiin sellaisenaan tai poltettuina. Puurakennuksien julkisi-
vut maalattiin usein pellavaöljymaalilla, jolloin saatiin syvempi pigment-
ti sävyyn. Näin ollen puu sai jäädä kuultamaan käsittelykerrosten alta ja 
sillä pyrittiin jäljittelemään jalopuuta. 2 Ei liene sattumaa, että ensim-
mäinen siniseksi maalattu talo ilmestyi juuri Suomenlinnan kauppiaskort-
teliin. Sinisen sävyt kuuluvat vahvasti venäläiseen rakennusperinteeseen. 3 
 
Pehmeiden ja rauhallisten sävyjen lisäksi koristeyksityiskohdat 
ja julkisivua jäsentelevät osat maalattiin muita julkisivuosia tum-
memmiksi ensimmäistä kertaa suomalaisessa rakennushistorias-
sa.  Pidemmälle viedyssä julkisivujen koristelussa jäsentelyn ja veisto-
koristeiden ohella käytettiin sablonilla toteutettuja maalauskuvioita. 1 
 
Valituissa rakennuksissa heijastuu tyylipiirteitä niin venäläisestä kuin suo-
malaisestakin suunnasta. Uusrenessanssin tyypillisimpiä tyylipiirteitä on 
havaittavissa kaikissa rakennuksissa, joskin monet julkisivut ovat koke-
neet muutoksia vuosien saatossa. Esimerkiksi rakennus C18, Nedonosko-
vin talo, laajennettiin vuonna 1909. Aiemmin kaksiharjainen talo muuttui 
kolmiharjaiseksi taloksi, jonka muotokieli henkii tuon ajan venäläistyyliä.  
 
Vaikkakin koristeellisuus alueella on vähäistä verrattuna esimerkiksi mante-
reelle rakennettuihin saman aikakauden rakennuksiin nähden, niin olemassa 
olevat, säilyneet koristeet ovat sitäkin tärkeämmässä asemassa julkisivujen 
autenttisuuden säilyttämisen kannalta. Rakennuksen C14, Petrovin talon, 
päätyjulkisivun räystään konsolit julkisivussa ovat toiminnaltaan tarpeetto-
mat, mutta kertovat ajan hengestä. 

Puu oli tuon ajan helppo ja kohtuullisen helposti työstettävä materiaa-
li, josta tehdyt koristeet voitiin helposti lisätä rakennuksen julkisivuun 
puuttumatta rakenteellisiin ratkaisuihin tai liiammin arkkitehtuuriin. 1 
Rakennuksissa ilmenevät koristedetaljit ovat tyypillisiä uusrenessanssille ja 
nikkarityylille. Julkisivuja on jäsennelty monin paikoin vaaka- ja pystypane-
lein, viistetyillä ja kulmikkailla pilastereilla, päätykolmioiden koristelistoilla, 
ornamenteilla, konsoleilla räystäiden päädyissä ja kuviolistoilla. 

Kuva 4. C10 julkisivu koilliseen. LAB Arkkitehdit Oy. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

Kuva 5.. C10 syksyllä 2019. Erika Salomäki 2019
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Kuva 6. C14 julkisivu luoteeseen. Arkkitehtitoimisto Häkli Ky. Suomenlinnan hoitokunnan arkisto

Kuva 8. Erilaisia ikkunoita aikakaudella. Museovirasto

Kuva 7. C14 Rakennus syksyllä 2019. Pauliina Paloniemi 2019

IKKUNAT

Uusrenessanssin aikaan ikkunoissa oli tyypillisesti t-karmi jaottomin ruu-
duin. Myös kuusi- ja kahdeksanruutuiset ikkunat olivat suosittuja. Aikakau-
della venäläistyylinen fortuska eli erillinen tuuletusikkuna alkoi yleistyä ikku-
noissa. Muuten ikkunat olivat pääsääntöisesti joko kiinteitä tai sisään-sisään 
aukeavia. Korkeissa ikkunoissa käytettiin espanjanjolettia ja myös lankahaan 
käyttö alkoi yleistyä. 7

Vuorilaudat sorvattiin, veistettiin tai muutoin koristeltiin ja otsikossa käy-
tettiin kolmiota. Kolmioiden lisäksi koristelussa toistuivat ympyrät ja neliöt. 
7

 

Alueen rakennuksissa esiintyy pääasiassa kahta erilaista ikkunatyyliä. T-kar-
millista jaotonta ikkunaa tai kuusiruutuista ikkunaa, jossa on ajalle tyypilliset 
fortuskat. Olevia ikkunoita on uusittu vuosien saatossa ja rakennuksista 
löytyykin hyvin erilaisia ikkunoita. Kuvassa oikealla olevan rakennuksen C14 
ikkunat on uusittu puu-alumiini-ikkunoina, kuitenkin alkuperäistä tyyliä mu-
kaillen.

Kunnostus 
Olevien ikkunoiden kunnostusta harkittaessa tavoitteena tulisi olla olevien 
ikkunoiden säilyttäminen muutoksetta tai mahdollisimman vähin muutok-
sin. 8 Erityisesti kauppiaskorttelin ikkunoiden kunnostamisessa tulisi ottaa 
huomioon aikakausien tyylisuuntien erityispiirteet kuten esimerkiksi ko-
ristelistoitukset ja veistetyt vuorilaudat. Myös ikkuna-aukkojen poistamista 
täytyy harkita kokonaisvaltaisesti ja pyrkiä lopputulokseen, joka ei vähennä 
kauppiaskorttelin autenttisuutta julkisivujen erityispiirteiden näkökulmas-
ta. Värisävyjä harkitessa tulisi käyttää maaleihin ja väritutkimukseen eri-
koistunutta konservaattoria. 

Ikkunoiden korjausta suunniteltaessa olisi ensimmäisenä hyvä tehdä kun-
toarvio, jonka pohjalta ikkunoiden korjausta lähdetään suunnittelemaan. 
Kuntoarviossa tutkitaan ikkunan kunto kokonaisvaltaisesti kaikilta osin. 
Kunnostustoimenpiteet on näin ollen helpompi suunnitella ja toteuttaa.
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Kuva 11. Perinteisen oven rakenne. Museovirasto

Kuva 9. Näkymä kauppiaskortteliin arviolta vuonna 1910. Kuvaaja tuntematon. Helsingin vankilan arkisto

Kuva 10. C15 Rakennus syksyllä 2019. Pauliina Paloniemi 2019

OVET

1800-luvun puolen välin jälkeen ovien tyyli pysyi Suomessa pitkälti kusta-
vilaisena koko vuosisadan loppuun asti. Ovien peilijako pysyi pitkään sa-
manlaisena, mutta vuosisadan loppupuolella peilijaon rytmitystä muuteltiin 
vapaammin ja ylimmät peilit saatettiin tehdä lasiaukkoisina. Väritys ja oven 
rakenne saivat kertaustyyleille ominaisia piirteitä. Peilien reunalistat tehtiin 
koristeellisemmiksi ja kolmiulotteisimmiksi. Niiden väritystä korostettiin 
tummemmilla sävyillä kuten julkisivujen koristeitakin. 9

 

Kunnostus

Ovien kuten ikkunoidenkin kunnostuksessa ja korjauksessa tulisi käyttää 
harkintaa ja pyrkiä säilyttämään ovi rakennusosan niin hyvin kuin mahdol-
lista. 1800-luvun lopun ovet ovat yleensä puusepän taitoa parhaimmillaan ja 
siksi merkityksellinen osa rakennusta. Ovien rakentamiseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota ja ne ovatkin usein taiteellisia teoksia. 

Aluksi ovelle suoritetaan kuntoarvio kuten ikkunallekin. Siinä saadaan sel-
ville oven lahovauriot, kuluminen, viat ja puutteet. Yleisiä ongelmia vanhois-
sa ovissa on kierous, vetoisuus ja lahovauriot varsinkin oven alaosassa. 10

Vanhoja ovia ei usein ole pystytty säästämään rakennuksissa.
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Kuva 12. C18 Rakennus talvella 1956. Bonin Volker Von 1956

Kuva 13. C18 Rakennus syksyllä 2019. Pauliina Paloniemi 2019

Kuva 14. Ulkovuorauslautoja 
vuosikymmenittäin

Ote museoviraston korjauskor-
tista

JULKISIVUT

Uusrenessanssin aikakaudella puurakennukset on ollut tapana vuorata joko 
pysty-, vaakalaudoituksin tai molempia yhdistellen. Sokkelin yläpuoliset lau-
doitukset on tyypillisesti tehty pystylaudoituksin, josta on vesilistoituksen 
jälkeen jatkettu vaakalaudoituksella, kunnes on päästy hirsikerran loppuun. 
Päätyjulkisivuissa on käytetty myös pystylaudoitusta muotoilluin päin ko-
risteena. 

Eteläjulkisivun vuoraus on usein kärsinyt eniten vuosien saatossa. Puujul-
kisivu reagoi auringon ultraviolettisäteilyyn haristumisella, jossa puu alkaa 
halkeilla kastuessaan ja kuivuessaan. Lahovaurioita pääsee syntymään hel-
pommin, kun puun sisään pääsee vettä. 11

Kunnostus

 
1800-luvulla rakennetuissa puurakennuksissa jokainen puuyksityiskohta on 
tärkeä osa rakennuksen historiallista- ja kulttuurillista arvoa. Se on heijaste 
ajastaan. Siksi huolellinen kunnostaminen lauta tai koristelista kerrallaan on 
tarpeen. Erityisesti kauppiaskorttelin puujulkisivujen vuoraukset, koriste- 
ja vesilistat sekä konsoloinnit on syytä säilyttää. Rakennuksien vähäinenkin 
koristeellisuus kertoo rakennusten historiasta ja sen arvosta. 

1800-luvun loppupuolella teollisesti höylätty lauta alkoi yleistyä, joka ai-
heutti lautojen kapenemisen sekä profiloinnin yleistymisen. Laudoitus oli 
tapana kiinnittää suoraan hirsipintaan, jolloin alle saatettiin laittaa tuohta, 
lumppuhuopaa tai tervapaperia. 

Ulkovuorauksesta ei usein ole tarve uusia kuin vaurioituneet kohdat. Kor-
jauksen yhteydessä julkisivuja ei ole tarve yhdenmukaistaa ja koristeiden 
palauttamisessa tulee käyttää harkintaa. Mikäli koristeita päätetään palaut-
taa, on hyvä selvittää tarkoin millaisia koristeita rakennuksessa alun perin 
ollut. Tällöin tulee noudattaa restauroinnin yleisiä periaatteita. 12 Erityisesti 
huomiota tulee kiinnittää isoihin muutoksiin julkisivuissa, jossa aukkoja um-
mistetaan, lisätään tai muutetaan. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kauppiaskorttelin monivaiheisen ja rikkaan historian johdosta kortteli on 
osittain säilynyt käsiteltyjen pääjulkisivujen osalta. Erityispiirteitä on säilynyt 
niin venäläiseltä kuin suomalaiseltakin ajalta. Näiden erityispiirteiden vaali-
minen on kauppiaskorttelin kulttuuri- ja rakennushistorian kannalta tärkeää. 

Rakennusten ollessa pääosittain asuinkäytössä tulee tehtävät muutokset 
harkita tarkoin. On tärkeää punnita parantaako vai huonontaako tehty 
muutos kauppiaskorttelin ilmettä ja sen vaikutusta maailmanperintökoh-
teeseen. Rakennusten pääjulkisivujen säilymisen kannalta on tärkeää, että 
pääjulkisivut inventoitaisiin huolellisesti. Samalla niiden erityispiirteet, ny-
kyiset ja aiemmin olleet tulisivat dokumentoitua tarkemmin. Näin ollen on 
helpompi harkita muutosten vaikutusta kokonaiskuvaan. 

Inventoinnin yhteydessä julkisivujen värimaailma tulisi dokumentoitua. Tä-
män katson olevan tärkeä seikka värityksellisissä asioissa, koska Suomen-
linan kauppiaskortteliin maalattiin ensimmäiset siniset julkisivut Suomessa. 
Sininen väritys on venäläisarkkitehtuurin selkeä piirre alueella muiden eri-
tyispiirteiden ohella ja sen säilyminen autenttisuuden näkökulmasta olisi 
tärkeää. 

Kuva 15. C18 Rakennus vuonna 1970. Simo Rista 1970

Alueen säilymistä tukee erityispiirteiden tunnistamisen ohella sen aktiivi-
nen käyttö ja asuttaminen. Jatkuva hoito ja kunnossapito ovat tärkeä osa ra-
kennusten säilymistä. Hoitoa ja kunnossapitoa varten voitaisiin inventoinnin 
pohjalta tehdä suunnitelma, jossa asiaan perehtynyt arkkitehti tai konser-
vaattori kirjoittaa spesifin ohjeistuksen jatkoa varten. Näin kunnossapitoon 
sekä hoitoon saataisiin selkeä runko, jonka pohjalta rakennuksien erityisiä 
julkisivuja voitaisiin kunnostaa asianmukaisesti. 

Menetettyjen julkisivuosien osalta tulisi menetellä yleisten restaurointipe-
riaatteiden mukaisesti käyttäen harkintaa pohdittaessa osien ja koristeiden 
palauttamista alkuperäiseen ilmeeseensä. Samalla tulee arvioida ja arvottaa 
kerroksellisuus rakennuksissa sekä julkisivuissa historiallisena todisteena 
kuluneesta ajasta.

Autenttisuuden näkökulmasta kauppiaskorttelin alkuperäisen käyttötar-
koistuksen näkyminen pääjulkisivuissa on tärkeää myös jatkossa. Erityispiir-
teiden tunnistaminen ja vaaliminen parantaa alueen asemaa maailmanperin-
tökohteen merkityksellisenä osana myös jatkossa. 
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Kuva vasemmalla sivulla: Anna Kupila 2019
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PIHAPIIRIN C18 KEHITTÄMINEN

Kuva 1. Anni Salminen 2019 Kuva 2.  Aino Valtavaara 2019

Kuva 3. Laura Pikkusaari 2019

Kehittämistyön aiheena on kauppiaskorttelissa sijaitsevan rakennuksen 
C18 varaston, lämmönjakohuoneen ja pihapiirin kunnostus. Valitsin aiheen, 
koska kiinnitin huomiota siihen, että pihapiirin varasto on purkukuntoinen 
ja rakennusta ympäröivä piha kaipaisi toimenpiteitä sen eheyttämiseksi.

Kehittämistyön ideana on suunnitella nykyisen varaston ja lämmönjako-
huoneen tilalle uudet piharakennukset, jotka palvelevat C18 rakennusta. 
Lisäksi suunnitellaan päärakennukselle terassi ja pihapiiriin istutusaltaita.

Kuvissa 1-3 esiintyvät pihapiirin nykyiset rakennukset, varasto, lämmönja-
kohuone ja päärakennus C18 sekä sen piha-alue. Nykyinen kasvillisuus on 
osittain rehevöitynyt ja pihapiiri on muutenkin epäsiistin näköinen. Suun-
nitelmassa otetaan huomioon, miten uudet piharakennukset sopeutuvat 
ympäristöön ja esitetään, miten pihapiirin ilmettä voidaan kohentaa myös 
kasvillisuuden osalta. 
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Suunnitelmassa syntyi uudet piharakennukset päärakennuksen C18 käyt-
töön. Vanhojen piharakennusten tilalle suunnittelin uuden varaston, oleske-
lutilan ja lämmönjakohuoneen. Varaston viereen sijoittuneen oleskelutilan 
tarkoituksena on saada asukkaille jokin paikka mihin he pääsevät rentou-
tumaan, vaikka kirjan lukemisen merkeissä. Oleskelutila voisi toimia myös 
ns. aittatilana, johon voidaan majoittaa vieraita. 

Kahden uuden piharakennuksen väliin syntyi myös katettu tila, joka on 
merkitty pyöräkatokseksi. Lisäksi pihapiiriin tuli erillinen kasvihuone, te-
rassi ja useampia istutusaltaita. Istutuspenkkejä ja -altaita on muun muassa 
sijoitettu terassin viereen syvennyksiin ja piha-alueelle piharakennusten 
läheisyyteen.

Rakennusten ulkoverhoukseksi valitsin harmaan pystypaneelin. Harmaa 
väri sopeutuu hyvin alueen ympäristöön ja pihapiirin moniväriseen vä-
rimaailmaan. Kasvillisuuden avulla pihapiirin ilmettä myös kohennettiin. 
Viereiseen tiiliseen palomuuriin on mahdollista lisätä kasviköynnöksiä ja 
viherseinää sekä merkittyihin istutusaltaisiin ja istutuspenkkeihin saadaan 
paljon eheää uutta kasvillisuutta. Vanhat rehevöityneet kasvit ovat suunni-
telmassa tarkoitus suurimmalta osin poistaa.

Sivulla on esitetty pihapiirin pohjapiirustus ja uusien piharakennusten 
julkisivut kaakon ja koillisen suuntiin. Viereisellä sivulla oikealla on myös 
havainnekuva, joka esittää miltä uusi pihapiiri tulisi näyttämään.

Pihapiirin pohjapiirustus

Julkisivu kaakkoon Julkisivu koilliseen
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Havainnekuva pihapiiristä, Anni Salminen 2019.
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KASVILLISUUS TILAN RAJAAJANA

Iso-Mustasaaressa kulkevan ihmisvirran suuruus on kasvanut huomat-
tavasti viime vuosikymmeninä. Tämän takia venäläisen kauppiaskorttelin 
asukkaiden yksityisyydelle kuin myös kasvillisuudelle sekä tiepinnoitteelle 
aiheutuu enemmän haasteita.  

Kauppiaskorttelin rakennuksista ne, jotka sijaitsevat sinisen reitin varrella 
ovat tässä erityisesti tarkastelun kohteena, sillä juuri näiden rakennusten 
edustalla tehdyt valinnat niin kasvillisuuden kuin katumateriaalien osalta 
vaikuttavat siihen millainen ensivaikutelma Suomenlinnasta saadaan. 

Niin kasvillisuuden kuin myös tiepäälystein voidaan osoittaa missä menee 
yksityisen ja julkisen raja. Toisaalta ihmisten kokemukset näistä voivat 
poiketa toisistaan. Pääpiirteissään kuitenkin esimerkiksi runsaan kasvil-
lisuuden välistä lähdetään harvemmin oikomaan kuin tasaisen nurmikon 
poikki. Ympäristön valinnoilla voidaan siis vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset 
tulkitsevat tilaa ilman opasteita. Tulkinnat tilasta vaikuttavat siihen kuinka 
tilassa liikutaan. 

Kuva: Erika Salomäki, 2019. 

Kuva: Volker von Bonin, 1970, 
Helsingin kaupunginmuseo. 

Kuva vasemmalla sivulla: Anniina Bitter 2019
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Oheisista kuvista voidaan nähdä kuinka C18 edustalta poistettu kasvilli-
suus vaikuttaa siihen, kuinka julkinen vaikutelma sisäänkäynneistä tulee. 
Kahvilan sisäänkäynnin kohdalla kasvillisuuden karsiminen on ollut pe-
rusteltua, sillä se lisää vaikutelmaa portaikon julkisuudesta ja näin ollen 
asiakkaat löytävät paremmin perille. Saman vaikutelman luo myös asunnon 
portaikon viereltä poistettu kasvillisuus, mikä tuskin on ollut tavoitteena. 
Lisää kasvillisuutta on sentään istutettu portaikon toiselle puolen, jolloin 
portaikko jää enemmän piiloon toisesta suunnasta lähestyttäessä. Yksi-
tyisyyttä voitaisiin tarvittaessa lisätä kyseiseen portaaseen palauttamalla 
kasvillisuutta sen toisellekin puolen. Tosin portaan vieressä olevan kallion 
takia istutussyvyys on lähes olematon, jolloin istuttaminen suoraan maa-
han ei onnistuisi. Toisaalta jos kahvilan portaikkoa korostettaisiin enem-
män, ei asunnon portaikkoon kiinnittäisi huomiota niin suuresti. Tämä 
voitaisiin toteuttaa sijoittamalla hoidettuja istutuksia kahvilan portaikon 
vierustalle tai tekemällä pöydille ja tuoleille pihakiveyksellä alue portai-
kon läheisyyteen. Tämä alue voitaisiin rajata joko pensasaidoilla tai muilla 
istutuksilla tiestä tai niittymäisestä osasta. Istutusten tulisi olla kuitenkin 
tarpeeksi matalia, jotta näkymät säilyisivät. 

Mikäli sinisen reitin varrella olevissa rakennuksissa tapahtuu tulevaisuudes-
sa käyttötarkoituksenmuutoksia, tulisi silloin ottaa huomioon se, millainen 
julkisuusaste rakennusten sisäänkäynneille halutaan ja onko muutos tar-
peen sen saavuttamiseksi. 

Edellisen sivun kuvaparista on myös nähtävissä tiessä tapahtunut muutos. 
Ennen suuria turistimääriä oli tie vähemmällä kulutuksella, jolloin vapaa, 
hieman maaseutumainenkin tie oli mahdollinen. Nykyään se ei olisi es-
teettömyydenkään näkökulmasta suotavaa, joten tien on oltava hallitumpi 
kokonaisuus. Selkeän tien ansiosta on helpommin hahmotettavissa se, 
missä menee tien ja kasvillisuuden raja. Sen takia oikominen nurmialueiden 
poikki ei tunnu niin hyväksyttävältä. Tien ja kasvillisuuden rajaa voitaisiin 
entisestään selkeyttää reunakiveyksellä,. Tien ja kasvillisuuden rajaa voitai-
siin entisestään selkeyttää reunakiveyksellä.

Tarkastelemalla 70-luvulle sijoittuvaa kuvaa, voidaan nähdä, millainen 
rakennuksien edessä oleva ruohokaistale on ollut aikaisemmin. Sen reuna 
ei ole ollut kovin selkeä ja ruoho on ollut korkeampaa. Niittymäisyyttä 
voitaisiin entisestään lisätä istuttamalla kyseiselle kaistaleelle niittykasveja.  
Käytettyjen niittykasvien tulisi olla jo Suomenlinnassa muutenkin esiin-
tyviä. Niittymäisyys vähentäisi myös vaikutelmaa kaistaleen hoitamatto-
muudesta, kun satunnaiset rikkaruohot eivät pistäisi silmään niittykasvien 
seasta. 

Havainnekuva C18 edestä havainnollistaa  sitä, miltä 
rakennusten edustojen niittykaistale voisi näyttää.
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Ennen kahvilana toimineen C15 edessä olleet istutukset lisäsivät raken-
nuksen julkista vaikutelmaa. Niiden poistaminen kahvilatoiminnan loppu-
misen jälkeen onkin ollut järkevää.  Selkeä pinnoittemateriaalin vaihtumi-
nen rakennuksen edustalla kertoo siitä, ettei tila kuulu osaksi tietä. 

Rakennuksen pitkällä julkisivulla sijaitsevat pensaat antavat rakennukselle 
ns. suojavyöhykettä. Samantapainen ratkaisu voisikin toimia muidenkin 
talojen vierustalla, jossa turistit saattavat tulla liian lähelle ikkunoita.

Kuva: Jasmin Koistinen, 
2019. 

Kuva: Jasmin Koistinen, 2019. 

Kuva: Volker von Bonin, 1955, 
Helsingin kaupunginmuseo. 

Kuva: Volker von Bonin, 1955, 
Helsingin kaupunginmuseo. 

Kuva: Jasmin Koistinen, 2019. 
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Edellisen sivun kuvista voidaan nähdä se, kuinka pensailla on lisätty yksi-
tyisyyttä puolijulkiseen tilaan. C9 toimiessa vielä kouluna oli rakennuksen 
edusta julkisempi, mitä se on nykyään hostelli toiminnassa. Myös C10 
edustalle lisätyt pensasaidat lisäävät yksityisyyttä, sillä ne ohjaavat liikku-
mista. Kahvilaan löytää rakennuksen edustalla olevien portaiden kautta, 
mutta pensaat estävät oikomisen muista suunnista. Oleellista on pensai-
den korkeus. Matalina ne rajoittavat kulkemista, mutta eivät estä näkymiä 
niiden ylitse. Toisaalta yksityisemmän oven vierelle sijoitettu korkeampi 
pensas lisää sen yksityisyyttä. 

Kasvillisuuden keinoin voitaisiin myös C10 ja C11 välisellä alueella ohjata 
ihmisten liikkumista. Toki nykyiset pensaat osoittavat tilan takapihamaisuu-
den ja näin ollen satunnaiset kulkijat eivät niin helposti uskaltaudu koh-
dasta oikomaan. Kasvillisuudella on kuitenkin vaikeaa ohjailla pinttyneitä 
tottumuksia kulkureittien suhteen.  Vaikka liikkumisen suhteen istutukset 
eivät ehkä tässä tapauksessa ratkoisi oikomisen tuomaa ongelmaa, niin 
tuomalla pensaat aidan eteen voitaisiin kuitenkin yhtenäistää kohtaa 
suhteessa alueen muihin aitaratkaisuihin. Useiden alueen matalien aitojen 
edessä on kasvillisuutta, joten siksi se olisi perusteltu ratkaisu myös tässä 
tapauksessa. 

Lähteet:
Helsinkikuvia, https://www.helsinkikuvia.fi/
Kantakartta, Helsingin kaupunki

Kuva: Jasmin Koistinen, 2019. 
Havainnekuva C10 ja C11 välisestä tilasta
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Kasvillisuuden hoitosuunnitelma 

Suomenlinnan Kauppiaskorttelin kasvillisuus on kiistatta päässyt puskittu-
maan paikoin pahasti. Erityisesti alueen asukkaat eivät ole tästä mielissään, 
mutta tarkkojen rajoitusten vuoksi heillä ei ole täyttä mahdollisuutta vai-
kuttaa asiaan: asukkaat eivät saa esimerkiksi istuttaa pihoilleen tulokasla-
jeja tai kaataa ja leikata puuvartisia kasveja. Valtionjohtoisen Suomenlinnan 
hoitokunnan rooli on alueella iso, mutta vaikuttaa siltä, että sen resurssit 
ja intressit eivät kohdistu alueen kasvillisuuden hoitoon. Mielestäni on 
kuitenkin maailmanperintökohteen hengen vastaista laiminlyödä maisemal-
lisesti ja yleisvaikutelmallisesti näin merkittävän asian kunnossapito, joten 
kehitysehdotukseni on Kauppiaskorttelin kasvillisuuden hoitosuunnitelma, 
joka kohdistuu eritoten yleisiin alueisiin ja hoitokunnan roolin korostami-
seen.

Maanomistus ja kiinteistöt

Suomenlinnan maanomistusjärjestelmä ja kiinteistöjako ovat sangen 
poikkeuksellisia. Siinä missä normaalitilanteessa maan omistaa joko 
yksityinen taho, esimerkiksi omakotitalokiinteistön omistaja, tai kunta, 
joka vuokraa sen esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, niin Suomenlinnassa 
kaiken maan kirkkoa ja sen ympäristöä lukuunottamatta omistaa valtio, 
ja Suomenlinnan hoitokunta sen edustajana tällä alueella. Suomenlinnan 
alueen erikoisuus on myös se, että alueelle ei ole ikinä tehty asemakaavaa, 
joten aluetta ei ole jaettu tontteihin: kirkon aluetta lukuunottamatta koko 
Suomenlinnan alue kuuluu kiinteistöön 6:3 ilman virallisia sisäisiä rajoja.1 
Tästä seuraa väkisinkin se, että alueelle muodostuu ns. ei-kenenkään-

Kimi Toivola
maita, joiden kunnossapidovastuusta ei ole selkeää linjaa. Mielestäni oikea 
suunta tilanteen selkeyttämiseksi olisi laatia alueelle asemakaava, joka 
ensimmäistä kertaa osoittaisi alueen tonttijaon.

Asukkaiden rooli

Kuten edellä mainitsin, asukkaiden mahdollisuudet alueen kasvillisuuteen 
vaikuttamisessa ovat rajalliset. Asemakaavalla laaditun tonttijaon puitteissa 
osoittaisin tonteille omat piha-alueet, joilla hieman lieventäisin rajoituksia 
ja täten sallisin normaalin asukkaille kuuluvan pihan hoidon. Tämä kattaa 
esimerkiksi pienten, merkityksettömien ja mahdollisesti huonokuntoisten 
puiden ja pensaiden leikkaamisen ja kaatamisen, sekä kasvien, 
kuten pensaiden ja erityisesti asukkaiden kaipaamien pensasaitojen 
vapaamman istuttamisen. Edellisestä poisluetut suuret, merkitykselliset ja 
hyväkuntoiset puut voitaisiin kartoittaa Kauppiaskorttelin alueelta, ja niitä 
tulisi vaalia.

Hoitokunnan rooli

Hoitokunnan rooli Suomenlinnan alueen kunnossapidossa on tällä hetkellä 
suuri, mikä ei ole välttämättä kaikkien asukkaiden mieleen, mutta näen 
tämän järjestelyn myös mahdollisuutena: mikä olisikaan helpompi tilanne 
alueen laajan hoitosuunnitelman toteuttamiseen kuin se, että tämän 
suunnitelman toimeenpanovastuussa on valtiojohtoinen instituutio, jolla 
olisi jo entuudestaan ollut valtuuksiensa puolesta mahdollisuus huolehtia 
alempana esitellyistä hoitotoimista. Käytännössä tämän kasvillisuuden 
hoitosuunnitelman tarkoituksena on siis havahduttaa Suomenlinnan 
hoitokuntaa niistä asioista, jotka kaipaavat pikaisia hoitotoimenpiteitä.  

Siinä missä asukkaat pitävät huolta omista pihoistaan, hoitokunnalle jäi-
si hoidettavaksi yleiset alueet, esimerkiksi teiden varret ja kortteleiden 
sisäiset puolijulkiset viheralueet.  Alempana esitellyt toimenpiteet ovat 
ensimmäisenä itselleni esiin nousseiden epäkohtien parannusehdotuksia, 
eli sellaisia, joilla päästään alkuun Kauppiaskorttelin kasvillisuuden kun-
nossapidossa. Selvää on, että hoitotyön pitää jatkua myös tulevaisuudessa, 
joten esimerkiksi puutarha-arkkitehdin palkkaaminen hoitokuntaan olisi 
mielestäni erittäin perusteltua.

Hoitokunnan ja asukkaiden vastuurajat ja yhteistyö

Edellä esitelty asemakaavoitus ja alueen jako tontteihin erittelisi rakennus-
ten piha-alueet ja julkiset alueet. Näin syntyisi selkeät rajat hoitokunnan 
kunnossapitämille julkisille alueille ja asukkaiden hoitovastuulla olevien 
pihojen välille, ja vältyttäisiin epätietoisuudelta siitä, kenen hoidettavak-
si mikäkin osa kuuluu. Jaolla voidaan vaikuttaa myös siihen, että alueen 
näkyvimpien julkisten osien, kuten esimerkiksi pääväylän, ns. sinisen reitin, 
varsien hoito kuuluisi hoitokunnalle, jolloin niitä voitaisiin käsitellä järjes-
telmällisesti yhteneväisellä otteella.

Hoitokunnan ja asukkaiden yhteistyötä olisi myös syytä tiivistää. Hoito-
kunnalla on varmasti omasta takaansa hyvää kalustoa kasvillisuuden hoi-
toon, jota se mielestäni voisi auliimmin lainata asukkaille pihojen hoidon 
helpottamiseksi. Näin asukkailla olisi yhä pienempi kynnys suorittaa itse 
oman pihansa kunnossapitoa ja siten edesauttaa alueen yleisilmeen siiste-
yttä.

Hoitosuunnitelma

Kauppiaskorttelin alueen kasvillisuus kaipaa harvennusleikkausta, ja osin 
jopa kasvillisuuden poistamista ensi tilassa. Puut ja pensaat tulevat paikoin 
aivan kiinni rakennusten julkisivuihin ja vesikattoihin, ja luovat täten turhaa 
kosteusrasitusta arvokkaille rakennuksille. Lisäksi julkisten kulkureittien 
varrella olevat hoitamattomat puut ja pensaat antavat alueesta epäsiistiä 
vaikutelmaa ohikulkijoille. Kulkureittien ja talojen julkisivujen väliin jäävä 
viherkaistale on useimmiten kapea, joten siihen ei kannata istuttaa pui-
ta tai suuria kasvilajeja: harventaisin sen sijaan olemassa olevia puita ja 
pensaita runsaalla kädellä ja istuttaisin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, 
joitain matalia pensaslajikkeita, jotka eivät ole näköesteenä rakennusten 
edessä. Esimerkiksi pääväylän varrella rakennusten kadunpuolen muuri-
maiseen julkisivuun sopii se, että katutila päättyy suoraan julkisivuun ilman 
välissä olevaa puustoa.

Kortteleiden sisällä ehdotan harvennusta rakennuksiin kiinni tulevan 
kasvillisuuden lisäksi niiltä osin, missä puusto muodostaa läpitunkematonta 
ja epäsiistin näköistä pusikkoa, kuten ravintolan C8 ja kadun välissä. Kort-
telin C15 - C21 - C29 sisäpuolisen kulkuväylän paikoin metsäpolkumainen 
vaikutelma on omalla tavallaan viehättävä, mutta sen harventaminen ei 
poistaisi kokonaan tätä tuntumaa, vaan se avaisi näkymiä hieman pidem-
mälle.

Kuva 1. Näkymä korttelin sisäpihalle, 
puskittunut kasvillisuus.  
Kuva: Erno Ratia 2019.
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Toinen seikka, jolla väylien puoleisille viherkaistaleille saataisiin huolitel-
lumpaa ilmettä, on kadun makadam- tai sorapinnoitteen ja viherkaistaleen 
rajaaminen selkeästi. Nykyisellään näiden välillä ei ole rajausta, vaan usein 
esimerkiksi soran ja nurmikon väliin on muodostunut vyöhyke, jossa on 
sekä soraa että nurmikkoa sekaisin. Selkeän rajauksen voisi toteuttaa esi-
merkiksi mukulakivillä, jotka mielestäni sopisivat paikan henkeen. 

Kuten edellä sivusin, Kauppiaskorttelin alueella on myös suurta, merkit-
tävää puustoa. Vanhoja saarnia on Kauppiaskorttelin etelälaidalla väylän 
varrella sekä rakennuksen C22 luoteispuolella kasvimaan vieressä riveis-
sä. Näitä puita tulee vaalia, ja toisaalta niiden kuntoa tulee tarkkailla, sillä 
esimerkiksi kulkuväylän varrella olevat massiiviset puut aiheuttavat laho-
tessaan merkittävän turvallisuusriskin.

Kauppiaskorttelin alueella, rakennuksen C22 luoteispuolella sijaitsee hoi-
tokunnan kasvimaa. Kasvimaa on kuitenkin ollut pressulla peitettynä, myös 
kesällä. Pidän hyvänä ajatuksena elvyttää kasvimaan käyttämistä nimen-
omaan asukkaiden käyttöön: näin pihojen hoidon lisäksi olisi mahdollisuus 
esimerkiksi pienviljelyyn ja hyötykasvien istuttamiseen ja hoitamiseen. 
Tämä lisännee alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä, ja omalta osaltaan lisää 
Kauppiaskorttelin alueen vaikutelmaa hyvin hoidetusta kasvillisuudesta.

Viitteet
1. https://kartta.hel.fi/, viitattu 26.11.2019.

Kuva 2. Kiireellisimmin hoi-
toa kaipaava kasvillisuus. 
Kuva: Kimi Toivola 2019.

Kuva 4 (äärimmäisenä oi-
kealla). Pääväylän varrella 
suosisin matalia pensaita 
kuten kuvassa, jotka eivät 
peitä rakennusten julkisi-
vuja. 
Kuva: Anna Kupila 2019.

Kuva 3 (oikealla). Raken-
nusten julkisivuihin osuva 
kasvillisuus aiheuttaa kos-
teusrasitusta ja voi vauri-
oittaa julkisivua. Tällainen 
kasvillisuus on poistettava 
tai harvennettava.  
Kuva: Kimi Toivola 2019.
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Kuva: Anniina Bitter 2019



264



265

RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | 2019 1AINO VALTAVAARA 

TAVARALAINAAMO TORPPA

Tavaralainaamo ”Torpan” tavoitteena on kohentaa venäläisen kauppiaskorttelin 
pihapiirien yleisilmettä. Sen sijoituspaikaksi valikoitui kauppiaskorttelin omakoti-
taloasujien keskittymä, jotta tavarat olisivat helposti käytettävissä.Tavaralainaa-
mon pyörittämistä varten tarvitaan asukasyhdistys, joka voisi toimia koordinaat-
torina asukkaiden ja hoitokunnan välillä.

Asukasyhdistys ”Torpparit”

Suunnitelmassani venäläisen kauppiaskorttelin asukkaat perustavat oman 
asukasyhdistyksen, joka ylläpitää yhteyttä hoitokuntaan sekä omaa tavaralai-
naamoaan. Siellä voisi säilyttää yhteiskäyttötavaroita, kuten ruohonleikkuria,
puutarhavälineitä, grilliä ja ensisammutusvälineistöä.Yhteiskäyttötoiminta olisi 
hyödyllistä, jolloin asukkaiden ei tarvitsisi hankkia kaikkea omakseen.Tällä het-
kellä tavara pysyy asukkaiden omilla pihoilla, minkä vuoksi pihapiirit vaikuttavat 
epäsiisteiltä. Kun tavarat saadaan yhteiseen vajaan säilöön, pihapiirien yleisilme 
kohentuu.

Asukasyhdistystoiminta olisi tärkeää myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisen kannalta. Se olisi luonteva tapa ottaa mukaan vuokra-asuntojen 
asukkaat, jotta yhteenkuuluvuus lisääntyisi talonomistajien ja vuokralaisten 
välillä. Tämän lisäksi asukasyhdistys voisi järjestää jäsenilleen erilaisia koulutuk-
sia. Tällainen voisi olla esimerkiksi ensisammutuskoulutus, jossa käytäisiin läpi, 
miten toimia tulipalon sattuessa.

Hoitokunta

Yleisesti viestintää voisi parantaa hoitokunnan ja asukkaiden välillä. Asukkailla 
olisi hyvä olla mahdollisuus palkata hoitokunnan työntekijöitä pikkuprojekteihin. 
Asukkaat voisivat ostaa hoitokunnalta pieniä määriä rakennustarvikkeita kuten 
lautaa. Lisäksi asukasyhdistys voisi ostaa hoitokunnalta koulutuksia. Hoitokun-
nassa voisi olla myös yhdyshenkilö asukkaita varten.

Hoitokunnan järjestämän koulutuksen aiheena voisi olla esimerkiksi puutar-
hanhoito. Hoitokunnan puutarhuri voisi pitää koulutukset syksyisin ja keväisin.
Syksyllä aiheena voisi olla pihan valmistelu talvikuntoon sekä puiden suojaami-
nen. Kevään aiheeksi sopisi esimerkiksi omenapuiden leikkaus. Puutarhanhoito-
koulutus olisi perusteltua, koska nyt asukkailla on epäselvää, mitä pihoilla saa 
tehdä ja mitä ei.

Koulutukset olisivat konkreettinen esimerkki hoitokunnan ja asukkaiden välisen 
suhteen kehittämisestä toimivammaksi. Se olisi hyödyllistä pitkällä aikavälillä 
sekä hoitokunnan että asukkaiden kannalta. Kun asukkaiden huoliin pystytään 
tarttumaan ennen kuin mietteet ja haasteet ovat kasautuneet liian suuriksi, se 
on kaikkien etu.

Karttaan on merkitty punaisella tavaralainaamon sijoituspaikka.Näkymä tavaralainaamon edustalta.Vasemmalla siintää keltainen päärakennus C16, ja lainaamon takaa pilkistää päärakennuksen violetti varasto.
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välillä.Tämän lisäksi asukasyhdistys voisi järjestää jäsenilleen erilaisia koulutuk-
sia.Tällainen voisi olla esimerkiksi ensisammutuskoulutus, jossa käytäisiin läpi,
miten toimia tulipalon sattuessa.

Hoitokunta

Yleisesti viestintää voisi parantaa hoitokunnan ja asukkaiden välillä.Asukkailla 
olisi hyvä olla mahdollisuus palkata hoitokunnan työntekijöitä pikkuprojekteihin.
Asukkaat voisivat ostaa hoitokunnalta pieniä määriä rakennustarvikkeita kuten 
lautaa. Lisäksi asukasyhdistys voisi ostaa hoitokunnalta koulutuksia. Hoitokun-
nassa voisi olla myös yhdyshenkilö asukkaita varten.

Hoitokunnan järjestämän koulutuksen aiheena voisi olla esimerkiksi puutar-
hanhoito. Hoitokunnan puutarhuri voisi pitää koulutukset syksyisin ja keväisin.
Syksyllä aiheena voisi olla pihan valmistelu talvikuntoon sekä puiden suojaami-
nen. Kevään aiheeksi sopisi esimerkiksi omenapuiden leikkaus. Puutarhanhoito-
koulutus olisi perusteltua, koska nyt asukkailla on epäselvää, mitä pihoilla saa 
tehdä ja mitä ei.

Koulutukset olisivat konkreettinen esimerkki hoitokunnan ja asukkaiden välisen 
suhteen kehittämisestä toimivammaksi. Se olisi hyödyllistä pitkällä aikavälillä 
sekä hoitokunnan että asukkaiden kannalta. Kun asukkaiden huoliin pystytään 
tarttumaan ennen kuin mietteet ja haasteet ovat kasautuneet liian suuriksi, se 
on kaikkien etu.

Karttaan on merkitty punaisella tavaralainaamon sijoituspaikka.Näkymä tavaralainaamon edustalta.Vasemmalla siintää keltainen päärakennus C16, ja lainaamon takaa pilkistää päärakennuksen violetti varasto.
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Katto on verhoiltu bitumikermikatteella. Ulko-
verhous on pontattua lämpökäsiteltyä kuusta,
jossa on väritön puunsuoja. Pilariperustus ja 
portaat ovat betonista.

5200

22
00

2 AINO VALTAVAARA

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu luoteeseen

Pohjapiirustus

Julkisisvu lounaaseen

Julkisivu koilliseen

Materiaalit:

Katto on verhoiltu bitumikermikatteella. Ulko-
verhous on pontattua lämpökäsiteltyä kuusta, 
jossa on väritön puunsuoja. Pilariperustus ja 
portaat ovat betonista.





268



269451511 RAKENNUSSUOJELU JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO | SUOMENLINNAN KAUPPIASKORTTELI | OULU | 2019 SEPPO VÄYRYNEN

AUTOTON SUOMENLINNA

Suomenlinnan autottomuus on tärkeä osa historiallisen sotilastukikohdan 
autenttisuutta. Suomenlinna on Suomen ainoa autotottamaksi määrätty 
alue ja vain huoltoajo on siellä sallittua. Käytännössä auton tuominen 
Suomenlinnaan on mahdollista vain lautalla, sillä saarelle johtava huolt-
tunneli on tarkoitettu ainoastaan pelastusliikenteelle. Tästä huolimatta 
Suomenlinnan kaduilla ja kujilla seisoo autoja silmiinpistävän paljon. Asuk-
kaiden mukaan autojen tilapäiselle pysäköinnille ei saarella ole pelisääntöjä 
ja ilmeisesti pysäköinti saarella on sallittua käytännössä missä vain, vaikka 
autolla ajo saarella on kielletty. 

Kehittämissuunnitelmani on koota saarella tilapäisesti säilytettävät autot 
kootusti Iso-Mustasaaren läntiseen rantaan kaupparakennuksen takana 
olevalle hiekkakentälle. Autopaikat ovat katettuja ja katoksen materiaa-
livalinnat kätkevät sen maisemaan. Katokset rajautuvat rannan suuntaan 
luonnonkivistä rakennettavaan muuriin ja selkäpuoleltaan kallioseinämää 
vasten. Katokset ovat viherkatteisia, jolloin ne eivät myöskään häiritse ra-
vintolan näköalatasanteelta maisemaa katsottaessa. Autot ovat katoksissa 
katseilta piilossa ja lisäksi katetut autopaikat toimivat houkuttimena auton 
säilyttämiseen siellä. Pysäköintiä voitaisiin ohjata katoksiin tiukemmalla 
valvonnalla ja toisaalta myöskin paikoitusalueen pysäköinti tulisi olla rajoi-
tettua tai maksullista, jotta siellä auton säilyttäminen olisi vain tilapäistä. 

Kun kadut saadaan vapaiksi autoista, voidaan nauttia vapaista kävelyrei-
teistä ja autenttisesta autottomasta miljööstä.  Autottomuus lisää myös 
turvallisuutta turistivirtojen täyttämällä saarella. 

Kuva vasemmalla: Erika Salomäki 2019
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Robottibussi 

Autoton Suomenlinna on liikuntarajoitteisille vaikeakulkuinen ja saaren 
sisäinen logistiikka kuten muuttokuormien kuljettaminen on haastavaa. 
Ratkaisuksi ongelmaan ehdotan Suomenlinnaan käyttöön otettavaa robot-
tibussia. Kompakti sähkötoiminen bussi voisi kulkea sinistä reittiä pitkin ja 
se mahdollistaisi muun muassa pyörätuolilla saarelle saapuvalle sujuvan ku-
lun aivan Susisaaren kärkeen asti. Lisäksi Robottibussi olisi saarella asuvien 
käytettävissä esimerkiksi muuttokuormien kuljettamiseen. Robottibussin 
säilytys- ja latauspaikka voisi sijoittua paikoitusalueen katokseen. 

Esimerkki robottibussin kulkemasta reitistä.
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Robottibussi kuljettamassa matkustajia.  Valokuva: Seppo Väyrynen

Kuva oikealla: Özlem Özer-Kemppainen 2019
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