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Diplomityöni on historiapolku -niminen näyttelysuunnitelma 
Vallisaareen. Se koostuu varsinaisen suunnitelman lisäksi suunnitel-
maa tukevasta tutkielmaosuudesta. Tutkielmaosuus painottuu his-
toriaan ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa viitekehys ja pohja 
suunnitteluosuudelle. 

Vallisaari on vanha linnoitussaari Helsingin edustalla, Suo-
menlinnan ja Santahaminan välissä. Se on pohjois-eteläsuunnassa 
noin kilometrin pituinen. Vallisaarta ovat linnoittaneet niin Ruotsi-
Suomen, Venäjän kuin Suomenkin armeijat, sillä se on ollut tärkeä 
osa Suomenlinnan linnoitusjärjestelmää. Sotilaallisesta käyttötarkoi-
tuksestaan johtuen se on ollut siviileiltä suljettu vuoteen 2016 saakka, 
jolloin se avataan yleisölle. 

Historiapolkua suunnitellessani olen käyttänyt näyttelyarkkiteh-
tuurin keinoja luodessani polulle dramaturgian. Se perustuu Vallisaa-
ren historian, säilyneen rakennusperinnön ja säilyneiden tarinoiden 
varaan. Näiden tietojen pohjalta olen jakanut saaren teema-alueisiin, 
joiden läpi polku kulkee. Kunkin alueen teeman olen nostanut esille 
suunnittelemillani installaatioilla, jotka kertovat saaren tarinaa ark-
kitehtuurin keinoin. Installaatiot ovat pääosin valkoiseksi maalatusta 
metallista tehtyjä tilaveistoksia, joten ne erottuvat saarella jo olemas-

TIIVISTELMÄ

sa olevista rakenteista värinsä ja materiaalinsa puolesta. Historiapo-
lun opastus on itsessään yksi näyttelyn installaatioista. 

Suunnitelmaosuus jakautuu kolmeen tasoon: yleissuunnitel-
maan ja näyttelykäsikirjoitukseen, katalogiin ja detaljisuunnitelmiin. 
Yleissuunnitelma ja näyttelykäsikirjoitus antavat kokonaiskuvan 
näyttelystä ja sen opastuksesta. Katalogi syventää seitsemää käsi-
kirjoituksesta valitsemaani kohtaa visuaalisesti ja perustelee näiden 
installaatioiden taustat. Detaljisuunnitelmat esittelevät varsinaiset 
piirustukset kolmesta katalogin kohdasta. Olen suunnitellut näyttelyn 
rakenteet sellaisiksi, että näyttely olisi mahdollista toteuttaa myös 
väliaikaisena.

Työtä tehdessäni olen etsinyt vastauksia kahteen kysymyk-
seen. Miten voisin kertoa Vallisaaren vaiherikkaasta menneisyydestä 
saarella vierailijalle elämyksellisesti erilaisten tilakokemusten avulla 
ja miten ihminen voi tunteidensa ja kokemustensa kautta ymmärtää 
paitsi mennyttä, niin myös nähdä itsensä menneen ajan jatkumona? 
Hyvä näyttely haastaa katsojan pohtimaan itse näkemäänsä. Installaa-
tioita suunnitellessani olen pyrkinyt lopputulokseen, jossa näyttely-
vieras ei kiinnittäisi huomiota installaatioihin objekteina vaan näkisi 
niiden avulla ympäristönsä uudesta näkökulmasta.
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ABSTRACT

My thesis is an exhibition plan to Vallisaari island, called a His-
tory Path. It consist of both an actual design plan and a brief study of 
the island. The study focus on the history and it is only ment to give a 
framework for the design plan.

Vallisaari is an old fortress island located in the front of Hel-
sinki, between Suomenlinna and Santahamina islands. It is approxi-
mately one kilometer long in the North-South direction. The military 
armies of Sweden-Finland, Russia and Finland have all fortiied 
Vallisaari because it has been an important part of the Suomenlinna 
fortress. It has been forbidden for civilians because of its military use, 
but in 2016 it will be opened to public.

I have used tools of exhibition architecture when designing 
dramaturgy of the history path. History path is based on the history of 
Vallisaari, on its building heritage and on its narratives. I have divi-
ded the island into different theme areas based on that knowledge, 
and the path goes trought them. I have designed architectural instal-
lations to highlight each theme of each area. These installations tell 
the story of the island by language of architecture. They are mainly 
spatial sculptures made of white painted steel what is a contrasting to 
all existing structures on the island. Installations really stand out by 
their colour and material. A guidance of the history path is also one of 
the installations of the exhibition I have created.

The design plan of my thesis is divided into three levels: the 
irst is a general plan and a manuscript to the exhibition, the second is 
a design catalog and the third are the details. The general plan and the 
manuscript to the exhibition, give a general view of the whole exhibi-
tion plan and its guidance. The design catalog presents visually seven 
selected items from the manuscript and explanes contexts for those 
installations. The details present actual drawings for three selected 
items from the design catalog. I have designed structures so simple 
that the exhibition would be easy to execute also temporarily.

I have tried to ind answers to two questions while working 
on my thesis. How I could tell the rich historical story of Vallisaari 
to a person who is visiting the island, by spatial experiences? And 
how the visitor could understand - with his emotions and individual 
experiences - the past but also see himself on this constant continuum 
of the history? 

A good exhibition challenges visitors to think themselves what 
they have seen. When designing installations to Vallisaari my attemp-
tion has been, that visitors would not pay an attention to the installa-
tions as they are as an object, but to see the surraundings from a new 
angle. 
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Helsingin edustalla, Suomenlinnan vieressä sijaitsee Vallisaari, 
jota ovat linnoittaneet niin Ruotsi-Suomen, Venäjän kuin Suomenkin 
armeijat kukin vuorollaan ja jättäneet mittavan kulttuuriperinnön 
jälkeensä. Saari on ollut siviileiltä suljettuna vuosisatoja. Sinne on 
saanut rauhassa kehittyä ainutlaatuinen luonnonympäristö harvinaisi-
ne kasvi- ja eläinlajineen. Vallisaaren sotilaskäyttö on päättynyt ja se 
avautuu yleisölle keväällä 2016. 

Sanotaan, että ei voi ymmärtää nykyisyyttä, ellei tunne histori-
aa. Vallisaarella on pitkä ja mielenkiintoinen historia, ja sen vaiheisiin 
ovat vaikuttaneet maailmanpoliittiset heilahdukset aina Turkissa ja 
Krimin niemimaalla saakka. Tässä diplomityössäni olen pyrkinyt löy-
tämään keinoja, miten historiasta voidaan kertoa autenttisilla tapah-
tumapaikoilla muuten kuin katsomalla ulkopuolelta ja ulkopuolisena 
jäljelle jääneitä raunioita ja rakenteita. Mykkinä ja elottomina objek-
teina ne eivät sellaisenaan avaudu niiden historiaa tuntemattomalle 
ihmisille. Olen etsinyt vastauksia kahteen kysymykseen. Miten voisin 
kertoa Vallisaaren vaiherikkaasta menneisyydestä saarella vierailijalle 
elämyksellisesti erilaisten tilakokemusten avulla ja miten ihminen voi 
tunteidensa ja kokemustensa kautta ymmärtää paitsi mennyttä, niin 
myös nähdä itsensä menneen ajan jatkumona? 

Diplomityöni on historiapolku -niminen näyttelysuunnitelma 
Vallisaareen. Polku ja sen varrella olevat installaatiot kertovat saa-
ren tarinaa, jonka dramaturgian olen luonut näyttelyarkkitehtuurin 

1 JOHDANTO

VALLISAAREN LUOTSITALO JA -LAITURI KOILLISESTA MERELTÄ PÄIN

”MINUN OLISI HYVIN VAIKEA SANOA, MISSÄ ON TAULU, JOTA KATSELEN. EN NIMITTÄIN KATSELE SITÄ KUIN KATSELLAAN JOTAKIN ESINET-
TÄ, EN PYSÄYTÄ KATSETTANI SEN SIJAINTIPAIKKAAN. MINÄ NÄEN SEN MYÖTÄ TAI SEN KANSSA, PIKEMMINKIN KUIN SEN ITSENSÄ”

MAURICE MERLEAU-PONTY ESSEESSÄÄN SILMÄ JA MIELI

keinoin. Näyttelyn rakenteet ovat uusi kerros historiallisten kerrostu-
mien päällä.  Tämän päivän näyttelysuunnittelussa otetaan vahvasti 
huomioon erilaiset aistikokemukset - ylipäätään kokemuksellisuus ja 
elämyksellisyys. Parhaimmillaan ne tukevat näyttelyn viestiä. Hyvä 
näyttely haastaa katsojansa pohtimaan näkemäänsä itse. Kuten iloso-
i Maurice Merleau-Ponty kirjoittaa yllä olevassa lainauksessa, niin 
näyttelyn käsikirjoitusta laatiessani olen pyrkinyt ainoastaan autta-
maan näyttelyn vierasta katsomaan installaatioiden kanssa ympäristö-
ään, en installaatioita tai objekteja itsessään.

Työni jakautuu kahteen osaan: suunnitteluosuuteen ja sitä 
tukevaan tutkielmaosuuteen. Tutkielmaosuus painottuu historiaan ja 
sen tarkoituksena on ainoastaan antaa viitekehys ja pohja suunnitte-
luosuudelle. Suunnitelmaosassa on kolme suunniteluastetta: näytte-
lyn yleissuunnitelma ja näyttelykäsikirjoitus, joka pohjautuu saaren 
historiaan; suunnitelmakatalogi, johon olen visualisoinut muutaman 
kohdan käsikirjoituksesta; sekä kolme poimintaa katalogista, jotka 
olen suunnitellut tarkemmin.

Suunnittelussa olen tavoitellut modernismin perusajatusta less 
is more. Itse tulkitsen sen kirjaimellisesti siten, että miten mahdolli-
simman pienellä energialla ja elementeillä voidaan saada maksimaal-
linen muutos. Olen ennenkaikkea hakenut muutosta siinä, miten pieni 
asia saa näkemään ympäristön uudella tavalla, en niinkään varsinai-
seen muutokseen ympäristössä.
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kuuluu Helsingin itäiseen saaristoon

on pinta-alaltaan noin 75 ha

sijaitsee yhdessä Kuninkaansaaren kanssa Suomenlinnan ja Santahaminan välissä

on entinen sotilassaari

siellä on linnoituksia 1700-luvulta asti

suurin osa rakenteista 1800-luvulta

on tärkeä osa Suomenlinnan linnoitusjärjestelmää

on ollut puolustusvoimien käytössä ja sen henkilökunnan asuttama vuoteen 1996

on ollut suljettu yleisöltä koko sotilashistoriansa ajan

suljetulla saarella luonto muodostunut rikkaaksi

siellä on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja 76

sen omistaa valtio

sitä hallinnoi tällä hetkellä Metsähallituksen luontopalvelut

avataan yleisölle keväällä 2016

asemakaava valmisteilla

kuuluu Unescon maailmaperintökohde Suomenlinnan puskurivyöhykkeeseen

2 SELVITYS

2.1 VALLISAARI PÄHKINÄNKUORESSA

VALLISAARI
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KAUPPATORI

SUOMENLINNA

VALLISAARI

laivaväylä Tukholmaan
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1600-luvun puolivälistä on suhteellisen var-
moja tietoja Vallisaaren, eli Träskön linnoitta-
misesta. Nämä linnoitukset pääsivät kuitenkin 
rappeutumaan, eikä niiden paikkakaan ei 
ole täysin selvä, koska niistä puhutaan usein 
nimellä Susiluodon skanssi*, ja näinollen nimi 
voi viitata sekä Vallisaareen että Kustaan-
miekkaan. Useinmiten ollaan kuitenkin sitä 
mieltä, että skanssi sijaitsi Vallisaaren puolel-
la, koska saaresta alettiin 1600-luvun loppu-
puolella kartoissa käyttää nimeä Skanslandet 
eli Skanssinmaa.1

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren salmiin 
rakennettiin vuonna 1720  esterakennelmia 
todennäköisesti venäläisten toimesta. 2 (kuva 
ylhäällä vasemmalla)

Ensimmäisen suunnitelman Helsingin edustan 
suurlinnoituksesta esitti ruotsalainen kenraa-
limajuri ja kreivi Axel Löwen vuonna 1723. 
Suunnitelma sisälsi myös Vallisaaren .3

Vallisaaren suunniteltu linnoittaminen jäi 
alkutekijöihinsä, ainoastaan yhteen raveliiniin 
(kuva alhaalla), joka aloitettiin vuonna 1756, 
mutta jonka muureista osa ei ollut edes val-
miina vuonna 1808, jolloin linnoitukset pää-
tyivät venäläisille. Vallisaaren linnoittamiseen 

Jo 1700-luvun puolivälissä Helsingin luotsien 
asuminen kaupungissa alettiin nähdä ongel-
mallisena, sillä luotsit eivät ehtineet ajoissa 
luotsattavia laivoja vastaan. Vuonna 1756 
luotsit käytännössä pakkosiirrettiin Vallisaa-
relle. He saivat neuvoteltua itselleen melkoiset 
oikeudet kalastustukseen ympäröivissä vesissä 
ja oikeuden käyttää koko saarta laitumena. 
Luotsit asuivat aluksi perheineen pienissä 
mökeissä kahdessa ”kylässä”. Linnoitustöillä 
ei tuona aikana luotseja juurikaan häiritty. 4 
(Kuva ylhäällä oikealla)

1650
Ruotsi-Suomi

1682-1718
Ruotsi-Suomen kuninkaana Kaarle XII

Suurvallan romahdus

1701-1721
Suuri Pohjan sota
Ruotsalaisten tappio

1713-1721
Isoviha, Helsinki venäläisten hallussa

1741-1743
Hattujen sota ja Ruotsin häviö

1743
Turun rauha

1748
aloitetaan Viaporin rakentaminen

Vallisaari ja erityisesti sen linnoittaminen ja maaston muokkaaminen kytkeytyvät vahvasti sekä Suomen, Ruotsin ja Venäjän, sekä koko Euroopan 
historiaan. Poliittisilla jännitteillä ja sodilla on ollut näkyvä vaikutus Vallisaaren rakentamiseen ja linnoittamiseen. Tämä historia on suurelta osin yhä 
näkyvillä ja luettavissa saarella.

2.2 HISTORIA

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ

* SKANSSI

 

Pienehkö linnoitus, linnake
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KARTASSA 1790-LUVULTA NÄKYVÄT VIINAPOLTTIMO JA LUOTSIMÖKIT 
KJ (ENQVIST&ESKOLA 2011: ALKUPERÄISLÄHDE KUSTANNUSOSA-
KEYHTIÖ ATLASART, HELSINKI)

KUVASSA NÄKYVÄT SANTAHAMINAN JA KUNINKAANSAAREN VÄLISET 
ESTERAKENNELMAT. KUKINSALMESSA OLI TODENNÄKÖISESTI VASTAA-
VANLAISIA KIVIARKKUJA JA MAHDOLLISESTI MYÖS UPOTETTUJA LAIVAN 
HYLKYJÄ. KUKINSALMI (KUGGSUND) SULJETTIIN LOPULLISESTI 1800- JA 
1900-LUKUJEN TAITTEESSA. (ENQVIST&ESKOLA 2011: 113)

RUOTSIN VALLAN AIKANA VALLISAAREEN RAKENNETTU AINOA LINNOITUSLAITE. (ENQVIST&ESKOLA 2011: ALKUPERÄISLÄHDE TYKISTÖMUSEO, HELSINKI)
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kiinnitettiin kyllä paljon huomiota, mutta jos-
tain syystä siihen ei panostettu kunnolla. Saar-
ta käytettiin lähinnä Suomenlinnan huoltoon. 
Sieltä saatiin polttopuuta ja heinää, sekä siellä 
lienee ollut kasvi- ja laidunmaita, varastoja, 
pesula ja hautausmaa Viaporin vainajille.5

Vallisaaren linnoittamatta jättämistä on myö-
hemmin kritisoitu, sillä kun vastustaja sai hal-
tuunsa linnoitusta korkeamman maastokoh-
dan, josta pystyi tähystämään ja tulittamaan 
linnoitusta, linnoituksen taistelu oli jo hävitty.6 

(Kuva maastoleikkauksesta oikealla)

Venäläiset hyökkääjät pystyivät siis ottamaan 
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren haltuunsa ja 
uhkaamaan Viaporin päälinnoitusta. Venäläi-
set asettuivat Santahaminaan ja Kuninkaan-
saareen ja ryhtyivät partioimaan Vallisaaressa. 
Vähän aikaa ruotsalaiset hallitsivat Vallisaarta 
päivisin ja venäläiset öisin.7 Taistelua käytiin 
talvella, jolloin merilinnoitusta olisi pitänyt 
puolustaa maalinnoituksen tavoin siihen 
tarkoitettuine joukkoineen. Viaporissa ei niitä 
ollut, ja yhdessä linnoituksen muiden puuttei-
den kanssa sillä ei ollut mitään mahdollisuuk-
sia venäläisiä vastaan, vaan Viapori antautui 
3. toukokuuta 1808.7 Tosin antautumisen syyt 
lienevät monisyiset ja poliittiset..8

Venäläiset tiedostivat heikot kohdat Viaporin 
puolustuksessa. Niinpä Viaporin ja Vallisaaren 
linnoitusten parantamista suunniteltiin, mutta 
juuri mitään konkreettista ei tehty. Vallisaa-
ri palveli edelleen Viaporin huoltoalueena. 
Ilmeisesti linnoittamiseen ei liiennyt rahaa, 
eikä ilmassa ollut sodan uhkaa. 1811 aloi-
tettiin kuitenkin välttämättömien laitureiden 
ja teiden rakentaminen. Nämä tielinjat ovat 
suurimmaksi osaksi yhä olemassa.9

 
Venäjän sotatoimista johtuen keisari Nikolai 
I oli yhä epäsuositumpi Euroopassa ja kasva-
va venäläisvastaisuus pakotti tarkastelemaan 
Viaporin puolustusta, sillä se oli tärkeässä 
asemassa Pietarin puolustuksen kannalta. 
Kansainvälinen tilanne kiristyi 1800-luvun 
puolivälissä, joka vauhditti Helsingin saarien 
linnoittamista. Keisari Nikolai I sai allekirjoi-
tusta vailla olevan kirjeen, jossa väitettiin, että 
Helsinki voitaisiin vallata 24 tunnissa, sillä 

1808-1809
Ruotsin ja Venäjän sota

1808
Suomessa alkaa venäläinen autonomian 

aika

1812-1813
Napoleonin Moskovan sotaretki

1815
Venäjän voitto Napoleonista ja rauha

1817-1833
Helsinkiä rakennetaan edustuskaupungiksi 
C.L.Engelin suunnitelmien mukaan11

1827-1829
Venäjä osallisena Kreikan itsenäisyystaiste-

lussa Turkkia vastaan

1830-1831
Puolan kapina ja Venäjän mahdin heikkene-

minen

1847
Euroopan vallankumousten "hullu vuosi"

Viaporin linnoittamisesta oli luotseille oike-
astaan jopa hyötyä, sillä lammen rannalla oli 
kolmikerroksinen kruunun viinanpolttimo, 
josta myös luotseilla oli oikeus saada jonkin 
verran ilmaista viinaa.10

Vuoteen 1788 Vallisaaren pohjoisosassa oli 
hautausmaa. Kun hautaaminen alueelle lop-
pui, sinne rakennettiin luotsien mökkejä ja 
ympäröiville alueille perustettiin kasvimaita.10

Kun venäläiset hyökkääjät ryhtyivät parti-
oimaan Vallisaaressa, ruotsalaiset sytyttivät 
viinanpolttamon varastoineen tuleen ja luotsit 
siirrettiin Viaporiin. Myös heidän mökkinsä 
mahdollisesti poltettiin.7

Kun Viapori siirtyi venäläisille, luotsit saivat 
palata takaisin Vallisaareen ja heidän elämän-
sä saaressa jatkui kutakuinkin samanlaisena 
autonomian ajan alussa ainakin.10

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ
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GSEducationalVersion

LUOTSIEN MÖKIT VUONNA 1853 
(ENQVIST&ESKOLA 2011: ALKUPERÄIS-
LÄHDE KANSALLISARKISTO)

MAASTOLEIKKAUS KUSTAANMIEKAN JA VALLISAAREN LÄPI OSOITTAA VALLISAAREN KORKEUSASEMAN SUOMENLINNAAN NÄHDEN

DRAMATISOITU NÄKYMÄ VIAPORIN POMMITUKSESTA 1855 (MANNINEN 2009: ALKUPERÄISLÄHDE SOTAMUSEO)

ALEKSANTERIN PATTERI KUVATTUNA
SUOMENLINNASTA
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Vallisaari ja Santahamina oli jätetty linnoit-
tamatta. Niinpä vuosina 1852-1853 laadittiin 
suunnitelmat koko Viaporin linnoituksen uusi-
miseksi, sillä se todettiin heikoksi ja vanhan-
aikaiseksi. 12

Vallisaarta, Kuninkaansaarta ja Santahaminaa 
ryhdyttiin pikaisesti linnoittamaan, Vallisaa-
ressa työt alkoivat vuonna 1853. Luoteisnie-
meen alettiin rakentaa yhtä rantapatteria** 
nk. Vastaanottopatteria (nyk. patteri 1). Siitä 
tuli 12 tykin avopatteri, joka oli maavallein 
suojattu. Aikataulu oli niukka, joten oli raken-
nettava nopeasti väliaikaisia maavalleista ja 
hirsirakenteista koostuvia pattereita. Seuraa-
vaksi rakennettiin kaksi patteria lisää, joista 
ylempää kutsuttiin Ylänköpatteriksi (nyk. pat-
teri 6), ja se oli Vallisaaren tärkein rakennus-
kohde. Työt jatkuivat lähes tauotta 1900-luvun 
alkuun saakka.13

Vahva englantilais-ranskalainen laivasto-osas-
to ilmestyi elokuussa 1855 Viaporin edustalle 
pommittaen sitä kaksi vuorokautta. Tuhot 
olivat suuret, mutta liittoutuneiden laivasto ei 
edes yrittänyt maihinnousua, sillä sen tehtävä-
nä oli vain häiritä Venäjän ulkomaankauppaa. 
Hyökkäys osoitti jälleen linnoituksen vanhan-
aikaisuuden.14

Pommituksen aikaan 1855 varsinaisen lin-
noituksen ja Vallisaaren ja Kuninkaansaaren 
molemmille sivustoille oli rakennettu yhteen-
sä 29 uutta patteria. Varsinkin linnoituksen 
laitamilla sijainneet olivat vaatimattomia, eikä 
niistä ole enää mitään jäljellä. Vallisaaressa oli 
useita puolustuslinjoja. Etulinjassa saaren ete-
lärannalla oli louhittu kenttätykein varustettu 
nk. Uskalias eli Eteentyönnety patteri, jonka 
seuraksi oli rakenteilla kaksi lisäpatteria. 
Ylänköpatteriin liitettiin nelitykkinen pattte-
ri. Kolmannen puolustuslinjan muodostivat 
lännestä itään Oikea (nyk. patteri 3), Keskim-
mäinen ja Vasen patteri. Vastaanottopatteria 
oli jatkettu vallituksella.15 (Kuva oikealla)

Aleksei Sorokin johdolla tehtiin mittava ja 
ajanmukainen linnoitussuunnitelma Vallisaa-
reen, mutta rakennustöihin budjetoitiin vain 
noin kolmasosa tarvittavasta rahamäärästä, 
joten toteutuneet linnoituslaitteet jäivät paljon 

1853-1856
Krimin sota

1856
Rauhansopimuksen myötä sodan uhka häl-

venee

Saaren linnoittamisen aktivoiduttua ennen 
Krimin sotaa alkoi se vaikuttaa luotsien 
elämään. Pohdittiin voivatko luotsit ylipää-
tään asua saarella, koska insinöörit tahtoivat 
siirtää luotsien talot linnoituslaitteiden tieltä.16 

Vallisaaressa asui tuolloin myös ulkopuolisia 
ja siellä oli kapakka, jonka sanottiin edistävän 
juoppoutta luotsien keskuudessa. Juopot-
telun pelättiin monessakin mielessä olevan 
turvallisuusriski Vallisaaressa, koska siellä 
sijaitsivat räjähdysainetehdas ja ruutivarsto-
ja. Linnoitussuunnitelmien edetessä luotsien 
häätöä suunniteltiin ja alkoholin aiheuttamia 
ongelmia sekä yleistä turmeltuneisuutta käy-
tettiin hyvänä perusteena häädöille. Vallisaari 
oli kuitenkin ainoa järkevä paikka luotsien 
toiminnalle. Niinpä vuonna 1870 hovioikeus 
vahvisti häädön Vallisaaresta kaikille muille 
paitsi virkaluotseille perheineen ja näillekin 
laadittiin tiukat järjestyssäännöt.17

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ

** PATTERI Tykkien suojaksi ja ampumapaikaksi rakenne-

tu linnoituslaite. 
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suunniteltua vaatimattomammiksi. Vallisaa-
reen rakennettiin uusia kasematoituja patte-
reita vuosina 1859-1863. Vallisaareen suun-
niteltiin myös redutti*** eli saaren itsenäistä 
puolustusta tukeva linnake. Kahdesta Krimin 
sodan aikaisesta patterista saaren keskiosan 
kallioilla muodostettiin keskusredutti, johon 
oli tarkoitus keskittää ampumavarastoja ja 
sotatilassa noin 1000 tykkimiehen majoitus.18 
1862 se kuitenkin keskeytettiin ja vain kol-
me aikaisemmin aloitettua kasemattipatteria 
viimeisteltiin (patterit 6, 7 ja 9). Keskeneräis-
ten kasemattipattereiden työt lopetettiin, eikä 
jatkettu koskaan. Kukinsalmen rannan suunni-
tellun kasemattipatterin paikalle rakennettiin 
avopatteri. Keskusredutin hirsikasarmit ja 
muut rakennukset rakennettiin suunnitelmia 
mukaillen. Redutti rakennettiin maasta.19 
Vuonna 1858 rakennettiin myös useita hir-
sisiä kasarmi- ja huoltorakennuksia (Näkyy 
kartassa rakennukset vuonna 1918, rak. nro 
42-52).20

Krimin sodan jälkeiset vuosikymmenet toivat 
sodankäyntiin suuria teknisiä muutoksia, joilla 
oli merkitystä linnoittamiseen ja sen arkkiteh-
tuuriin. Muun muassa rihlattu tykistö otettiin 
laajasti käyttöön ja tykkien tulinopeus kasvoi 
takaa ladattavuuden myötä. Rauta syrjäytti 
puun laivanrakennuksessa ja höyry tuulen 
käyttövoimana. Vähitellen raudan tilalle tuli 
teräs ja laivojen panssarointi kehittyi 1800-lo-
pulla. Aseet kehittyivät, eikä maasta ja kivestä 
rakennetut varustukset kestäneet räjähtäviä 
ammuksia. 22

1860-luvulla Viapori sai uusia ja tehokkaam-
pia tykkejä. Niitä oli tarkoitus sijoittaa Valli-
saaren kasemattipattereihin,22 mutta suunni-
telmien ja kokeilujen jälkeen todettiin, ettei 
uusia kanuunoita voitu järkevästi sijoittaa 
sisälle kasematteihin. Niinpä uudet tykit pää-
tettiin sijoittaa vanhojen kasemattien päälle ja 
kasematit suojattiin maavalleilla. Kasematti-
pattereiden aikakausi oli siis kovin lyhyt.24

1868-1872 rakennettiin Vallisaareen suuri ruu-
tikellari, ja 1860-luvun lopussa ja 1870-luvun 
alussa valmistui yhteensä seitsämän kivira-
kenteista ruutikellaria länsirannalla sijain-
neille pattereille 1, 4 ja 5. Samoihin aikoihin 

1863-1864
Puolan kapina
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** KASEMATTI

 

Linnoituksessa oleva erillinen, omalla 
vahvistetulla muurilla varustettu tykin 
ampumapaikka, "tykin huone"

*** REDUTTI Itsenäistä puolustusta tukeva linnake
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YLHÄÄLLÄ: KASEMATTIPATTERIN PERIAATE (VESA)
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LUOTSITALO (YLHÄÄLLÄ) JA LUOTSIEN SAUNARAKENNUS (ALHAALLA)
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saaren pohjoisosaan valmistui kaksi suurta 
tiilistä ruutivarastoa.25 Ne olivat koko Viapo-
rin puolustuksen kannalta tärkeitä.21

Vuonna 1874 tuli voimaan yleinen asevel-
vollisuus ja sen myötä alettiin kiinnittää 
huomiota kasarmi- ja muihin oloihin, ja 
uusien kasarmien tarve oli suuri. Vallisaareen 
suunniteltiin ensin uutta pomminkestävää 
puolustuskasarmia, mutta kun kasemattipat-
terien soveltumattomuus uusille tykeille kävi 
ilmeiseksi, ne voitiin muuttaa kasarmeiksi. 
1872-1875 patterin 6 (tärkein) kasematit 
suurennettiin miehistötilojen lisäämiseksi ja 
vallikäytävä ulotettiin kulkemaan kasemattien 
holvien päällä. Rakentamisen aikana suun-
nitelmia muutettiin useaan kertaan.26 1876 
kesällä Keisari Aleksanteri II tarkasti mm. 
Vallisaaren uusitun patteri 6:n, joka sai tästä 
lisänimen Kruununperillisen patteri (nykyisin 
Aleksanterin patteri). Vallisaaren nimi muutet-
tiin Skanslandetista Aleksanterinsaareksi.27

1870- ja 1880-lukujen taitteessa aloitettiin 
myös pattereiden 4 ja 5 uudistaminen. Vuonna 
1881 ne yhdistettiin patteriksi 2. Sen jälkeen 
pattereita oli yhdeksän: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ja 
11.28

Aseiden jatkuva kehittyminen johti siihen, 
etteivät maa- ja kivirakenteet enää kestä-
neet voimakkaasti räjähtäviä ammuksia. 
Niinpä 1880-luvulla alettiin käyttää betonia 
tykinalustoissa. Enää ei myöskään peitetty rin-
tavarustuksia maalla yhtä laajasti kuin ennen. 
Sen sijaan käytävät patteririntamien välillä 
holvattiin betonilla.29 Varustukset louhittiin 
usein maan sisään. Myös Vallisaaren patte-
reille rakennettiin 1890-luvun kuluessa useita 
betonisia, kallioon louhittuja ruutikellarieita. 
1896-1897 rakennettiin betoniset varastokase-
matit pattereiden 1, 2, 3, 6 ja 9 luokse.Patte-
reiden vanhoja kivisiä rintavarustuksia tuettiin 
betonilla, ja vuosisadan vaihteen jälkeen myös 
kokonaan betonisia pattereita rakennettiin. 

1900-luvun alkupuolella uudistettiin patteri 
8 ja osa patterista 10 kokonaan betonisiksi ja 
1909 saaren keskelle vamistui suuri betoninen 
keskusruutikellari. 30

1877-1878
Turkin sota

1881-1894
Aleksanteri III valtaan

1885
Afganistanin kriisi

Vallisaareen rakennettiin kivitalo ulkohuo-
neinen luotseja varten vuonna 1876. Vuotta 
myöhemmin Viaporin komendanttihallituksen 
kanssa sovittiin, että luotseille erotetaan asuin-
alue saaren pohjoisosaan. Heille rakennettiin 
oma asuinkasarmi, joka valmistui vuonna 
1878. Sitä ympäröi yli kaksi metriä korkea tii-
limuuri. Luotsit ja sotilaat ottivat yhteen usein, 
sillä luotseilta vaadittiin alueella kulkulupa ja 
heidän vahtitupansa oli hankalasti linnoitus-
pattereiden keskellä. 23

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ
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KRUUNUNPERILLISEN PATTERI (PATTERI 6, MYÖHEMMIN ALEKSANTERIN PATTERI) VUONNA 1889 (VESA)

ALEKSANTERIN PATTERI NYKYÄÄN
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Venäjällä kansa alkoi ilmaista tyytymättö-
myyttään hallitsijoitaan kohtaan, ja joukko-
mielenosoitukset ja lakkoilut levisivät armei-
jan keskuuteen. Niinpä heinäkuun lopussa 
vuonna 1906 Viaporissa osa tykistön miehis-
töstä nousi kapinaan. Kapinan oli tarkoitus 
olla lähtölaukaus koko maan laajuiselle val-
lankumoukselle, mutta se epäonnistui tapahtu-
mien käynnistyttyä monta päivää suunniteltua 
aikaisemmin. Seurasi tulitaisteluita kapinal-
listen ja hallituksen joukkojen välillä, jolloin 
kapinalliset tulittivat Suomenlinnan pääsaaria 
Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta. Kapina 
kuitenkin kukistettiin neljäntenä päivänä 
syttymisestään.31 Viaporin kapinaan liittyy 
tarina päättömästä everstistä. Tarinan mukaan 
vallankumoukselliset hirttivät Vallisaaressa 
korkean upseerin, jonka kerrotaan vieläkin 
vaeltavan kolkkoina syysöinä Aleksanterin 
patterin jyrkillä harjanteilla.32

Ensimmäisen maailmansodan aikana patteri 
10:n vanhoissa 1890-luvulla uudistetuissa ka-
semateissa toimi räjähdysainetehdas ja saarel-
la toimi tuona aikana myös linnoitustykistön 
laboratorio, jossa valmistettiin ammuksia ja 
panoksia.33 Tuona aikana Kukinsalmi suljettiin 
patotiellä.34

Itsenäisyyden alussa Vallisaarella luetteloitiin 
118 rakennusta sisältöineen.35  Vuonna 1918 
Helsingin linnakkeita tutkinut komitea totesi, 
että vanhoista linnakkeista, eli Suomenlinnas-
ta naapurisaarineen voitaisiin luopua, mutta 
saarilla oli suuret määrät niin sanottua sota-
saalista, kuten ampumatarvikkeita, rakennus-
tarvikkeita, tykkejä, kasarmeja ja varastotiloja. 
Itsenäinen Suomi tarvitsi näitä välttämättä, ja 
puolustusvoimat pitivät saarista lujasti kiinni, 
koska ampumatarvikevarastoille ei muutakaan 
paikkaa löytynyt.36 Niinpä Vallisaari jäi puo-
lustusvoimien käyttöön.

Vuonna 1922 Vallisaareen perustettiin lataamo 
ja kemiallinen laboratorio, sekä vuonna 1933 
kaasunaamarikorjaamo. 38

Heinäkuussa 1937 Vallisaaressa tapahtui saa-
ren ja koko Helsingin itsenäisyyden ajan tu-
hoisin onnettomuus, kun lataamossa tapahtui 
räjähdys, joka johtui ilmeisesti turvallisuusoh-

Luotsiyhteisö, joka oli käsittänyt noin 60 
henkilöä joutui yhdessä yössä muuttamaan 
kokonaan pois saarelta 1912, sillä venäläiset 
viranomaiset eivät enää luottaneet suomalai-
siin luotseihin.37

1905
Japanin sota päättyy Venäjää nöyryyttävään 

rauhaan

1914-1918
Ensimmäinen maailmansota

1917
Venäjän vallankumous

1818
Itsenäinen Suomi,

Viaporista Suomenlinna
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VALLISAAREN RAKENNUKSET VUONNA 1918 (MANNINEN 2009)
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jeiden laiminlyömisestä. Voimakkain räjäh-
dys tapahtui, kun 12 tonnia syvyyspommeja 
lensi ilmaan. Saaren asukkaat pakenivat ja ne, 
jotka eivät päässeet pois, hakeutuivat suojaan 
saaren kallion koloihin. Räjähdyksessä lensi 
kranaatteja Suomenlinnaan asti. Onnettomuu-
dessa kuoli 13 ihmistä ja suuri osa Vallisaaren 
koillisosasta tuhoutui täysin. Siellä sijaitsee 
nykyään ns. Kuoleman laakso.39

Sodan aikana saaren itärannan kallioon louhit-
tiin suuret torpedovarastotunnelit.40

Sotien jälkeen Valvontakomission vaatimuk-
sesta Suomessa oli siirryttävä keskusvarikko-
järjestelmään. Siitä lähtien Vallisaaresta tuli 
osa Keskusvarikko 1:tä, joka kuitenkin pian 
päätettiin lopettaa. Saariin jäi kuitenkin edel-
leen Merivoimien varastoja. 41

1970-luvulla Vallisaari otettiin uudelleen 
rannikkotykistön käyttöön sinne rakennettujen 
tykkitornien myötä.42

Vuonna 1971 Vallisaareen siirtyi Rannikko-
patteristo 1:n esikunta, joka toimi saaressa 
lakkauttamiseensa asti vuoteen 1990.43

1939-1945
Toinen maailmansota

Vuonna 1949 Vallisaareen siirrettiin Keskus-
sääasema, jonka toimitilat olivat kuitenkin 
puutteelliset. Se lopetti toimintansa vuonna 
1965.44 Keskussääasema sijaitsi hirsikasar-
missa, josta on nykyisin jäljellä vain kivijalka 
(näkyy kartassa rakennukset vuonna 1918, nro 
43).45

Toinen erityisen mainittava aikakausi Vallisaa-
ren siviilihistoriassa on kun 1960- ja 1970-lu-
kujen taitteessa Vallisaareen rakennettiin uusi 
rannikkopatteri ja samalla sinne siirrettiin 
koko patteriston esikunta.43 Näin Vallisaarella 
oli oma tärkeä ja saarta muokkaava merkityk-
sensä puolustusvoimien henkilökunnan asuin-
alueena. Saarella asui enimmillään 1950-lu-
vulla noin pari sataa ihmistä..46

Saarella toimi vuosikymmeniä pieni kauppa, 
joka lakkautettiin vuonna 1967. Vuosina 1981-
1990 pienimuotoista kauppatoimintaa jatkoi 
sotilaskotikaappi.47

Saaren lapset kävivät Vallisaaressa vuodesta 
1951 koulua, joka oli silloin n.k. supistettu 
kansakoulu. Helsingin kaupunki rakensi vuon-
na 1960 koulurakennuksen, jossa toimi myös 
sivukirjasto. Koska koululla ei ollut tarpeeksi 
oppilaita, se lopetettiin vuonna 1987.48

Sodan jälkeen saaressa oli myös urheiluseura, 
joka järjesti mm. illanviettoja ja tansseja.49

Kustaanmiekan salmea levennettiin vuonna 
1978, jotta Finnjet-alus mahtui kapean salmen 
läpi turvallisesti. Tämä lopetti saarten asuk-
kaiden mahdollisuuden liikkua talvisin salmen 
yli jäätä ja siltaa pitkin.50

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ



25

VALLISAAREN RAKENNUKSET VUONNA 2015 (MANNINEN 2009)
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A18 varasto 1914-17 (varasto)
A22 asuinrakennus 1942
A22B sauna 1942
A22C puuvaja 1943
KK koulurakennus 1960-l
1 varasto 1866-69 (täydennysruutikellari)
5 varasto 1914-17 (varasto)
12 varastokellari 1914-17 (kaalikellari)
17 varasto 1909 (täydennysruutikellari)
18 varasto 1866-69 (täydennysruutikellari)
23-24 varastot 1943
27 työhuone 1938
29 paja 1938
33 varasto 1896 (varasto)
36 ent. sulattamo 1863 (patterin 10 kasematit)
39 varasto 1870-l (patterin 9 ruutivarasto)
44 kasematti 1863 (patterin 8 kasematit)
45,49,54,61 varastot 1896-97 (ruutivarastot)
46 varastoluola 1863 (patterin 7 kasematit)
47 kasematti 1863-75 (Aleksanterinpatteri)
50,51,53 kasematit 1880-l (patterin 3 ruutikellarit)
55-58,68 kasematit 1870-l (patterin 2 ruutikellarit)
59 varasto (varasto)
62 varasto 1870-l (patterin 1 ruutikellari)
75 tarkkailusuoja 1940-l

Rakennukset

Vuoden 1918 jälkeen purettujen rakennusten paikkoja

Maavallit ja vallein peitetyt rakennukset
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Tykkitornit poistettiin käytöstä vuonna 2006.51

Puolustusvoimat julisti luopuvansa saarista 
syksyllä vuonna 2008.51

Puolustusvoimien aika Vallisaaressa päättyi 
2012.

Seuraava laajennus tehtiin 1980-luvulla, 
jolloin myös patteri I:n länsipäätä siirrettiin.50 

1990-luvun alussa Patteristo nro 1 lopetettiin 
ja Vallisaari muutettiin kertausharjoitus- lin-
nakkeeksi ja vuonna 1992 vartiolinnakkeeksi, 
jona se on tähän asti toiminut. Saaressa ei ole 
ollut enää vuosiin pysyvää asutusta, viimeiset 
vakituiset asukkaat siirrettiin saaresta 1996.52 

Saari on toiminut meripuolustusalueen ampu-
mavarasto- ja taisteluharjoitussaarena. 

Harvat jäljelle jääneet asuinrakennukset ovat 
toimineet puolustusvoimien henkilökunnan 
kesämökki- ja virkistyskäytössä.53

Metsähallitus on laatinut Vallisaareen ja vie-
reiseen Kuninkaansaareen hoitosuunnitelman 
ja suunnitelman virkistyskäytöstä.

Vallisaari avataan yleisölle vuonna 2016.

1 NUORIA SOITTAMASSA SÄÄASEMAN KATTO-
TASANTEELLA (Aimo Herno)

2 SUOMEN JOUTSEN VALLISAAREN EDUSTAL-
LA 1950-LUVULLA (Veikko Koivisto)

3 KOULUN JOULUJUHLANÄYTELMÄ 1950-LU-
VULLA (Kaija Lehtonen)

4 VALLISAAREN VANHA KAUPPA (Veikko Koi-
visto)

5 MIES JA LAPSI MATKALLA KAUPPAAN (Kaija 
Lehtonen)

6 SISÄKUVA VALLISAARELAISKODISTA (Terttu 
Harju)

7 SEURAKUNNAN LEIRI POJILLE 1950- JA 
1960-LUKUJEN TAITTEESSA (Veikko Koivisto)

8 UIMAMATKA (Terttu Harju)

9 TANSSIT VALLISAAREN HUVITUVALLA 

1950-LUVUN PUOLIVÄLISSÄ (Hannu Hurskai-
nen)

10 ALEKSANTERINPATTERILLA (Veikko Koivisto)

11 PUINEN KÄVELYSILTA VALLISAARESTA SUO-
MENLINNAAN (Kaija Lehtonen)

12 LÄHES KAIKILLA VALLISAAREN ASUKKAILLA 
OLI OMA VENE HELPOTTAMASSA LIIKKUMISTA 
KESÄISIN (Airi Lehto)

13 SIIVOUSPÄIVÄ (Visa Salojärvi)

14 VALLISAAREN UIMAKOULU HELSINGIN JO-
KAVUOTISESSA UIMAKOULUPROMOOTIOSSA 
(Hannu Hurskainen)

15 SAARELLA PITI JOKAISELLA OLLA ERILLINEN 
KULKULUPA (Visa Salojärvi)

16 VALLISAAREN LIIKENNETTÄ HOITANUT S/S 
KUSTAANMIEKKA (Matti Katajainen)

KUVAT VIEREISELLÄ SIVULLA

PUOLUSTUS JA LINNOITUS TAUSTAA SAAREN SIVIILIELÄMÄ

Kuvat kirjasta Kruunun jalokivet, Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari (Enqvist O, Eskola T), kuvatekstissä 

mainittu kuvan alkuperäinen luovuttaja

 1

 2

 3

 4
 8

 6

 7

 5  9

 10  14

 11
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 16 16
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Vallisaari on luontokeidas pääkaupungin keskustan välittömäs-
sä läheisyydessä. Luontoarvoiltaan se on Helsingin monipuolisimpia 
ja arvokkaimpia alueita. Vallisaari on kasvilajistoltaan monimuotoi-
simpia Helsingin ealueella.55 

Pitkään jatkunut maankäyttö eri linnoittamisvaiheineen ja sitä 
seurannut käyttö puolustusvoimien alueena ovat edesauttaneet erittäin 
monipuolisen luonnon kehittymistä ja säilymistä alueella. Tutkijat 
ovat inventoineet ja luokitelleet saaren luonnon eri tyyppeihin, joiden 
kirjo on suuri ja niillä elävä kasvi- ja eläinlajisto monimuotoista. La-
jien joukossa on suuri joukko sekä koko Suomessa että pääkaupunki-
seudulla harvoin tavattavia lajeja. Alueelta on tavattu tähän mennessä 
kaikkiaan 76 uhanalaista, silmälläpidettävää tai luontodirektiivin 
lajia.56

Vallisaaren maisema on ihmisen muokkaama. Ruotsin vallan 
aikana se toimi Suomenlinnan huoltosaarena, joten puut hakattiin 
polttopuiksi ja saaren maisema oli puutonta ja avointa. Suomen-
linnan karja laidunsi siellä. Venäjän vallan aikana Vallisaaresta tuli 
olennainen osa Suomenlinnan linnoitusta ja se on saaren historian 
voimakkainta rakentamisen aikaa. Sinne rakennettiin - kuten edellä 
on mainittukin - linnoituksia, kasarmirakennuksia ja muuta armeijan 
toimintaan liittyviä rakennuksia. Koska ihmisiä myös asui saarella 
pysyvästi, siellä oli myös viljelyksiä. Puut saarelta hakattiin käyt-

töön, mutta myös puolustuksen kannalta avoimet näkymät merelle 
olivat tärkeitä. Kun Suomi itsenäistyi ja Vallisaari toimi varuskuntana 
ja asuinpaikkana, sinne rakennettiin uusia rakennuksia vain vähän. 
Maisema alkoi hiljalleen muuttua kasvillisuuden kasvun myötä. Kun 
viimeiset asukkaat muuttivat pois saarelta rakennusten ja linnoitus-
laitteiden rapistuminen alkoi kiihtyä toden teolla. Kasvillisuus on 
saanut kehittyä lähes häiriöttä viimeisten kahdenkymmenen vuoden 
aikana ja näinollen maisema on muuttunut suljetummaksi.55

Vallisaaren korkeuserot ovat verrattain suuret. Korkein kohta 
on noin 30 m merenpinnan yläpuolella. Saaressa on suurelta osin 
ohut maakerros kalliopohjan päällä. Korkeuserojen, maaperän, maan-
käytön historian ja linnoittamisen vuoksi Vallisaaren maisemakuva 
on monimuotoinen. 55

Suuri osa Vallisaaresta on karua kalliokkoa. Siellä on myös 
kaksi lampea, joista toinen on makeanveden säilytykseen muokattu 
allas, toinen luontaisesti syntynyt lampi. Lisäksi Vallisaaren itäisen 
patterin pihalla on pieni vesiallas. Koska saari on suurelta osin kult-
tuuriympäristöä, se koostuu linnoituksista ja niille muodostuneista 
niityistä sekä erilaisista kulttuurivaikutteisista metsiköistä, pihapii-
reistä ja pienistä viljelyalueista. Ravinteikas kallioperä ja laastista 
peräisin oleva kalkki ovat edistäneet paikoin melko rehevän kasvilli-
suuden muodostumista Vallisaareen.57

2.3 LUONNONYMPÄRISTÖN ARVOT

”VALLISAARI ON ’SUOMEN ANGKOR WAT’ ELI SANKAN KASVILLISUUDEN ALTA OSIN ESIINKAIVETTU, UNOHDETTU KULTTUURIHISTORIALLI-
NEN AARRE, JOSSA ON MYÖS MERKITTÄVÄÄ LUONNON MONIMUOTOISUUTTA”63

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUJOHTAJA RAUNO VÄISÄNEN.
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RUOTSIN VALLAN AIKA
1300-1809

VENÄJÄN VALLAN AIKA
1809-1917
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1996-NYT
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KASVILLISUUDELTAAN MERKITTÄVIMMÄT ALUEET

MERKITTÄVIMMÄT PERHOSALUEET MERKITTÄVIMMÄT LINTUJEN ELINYMPÄRISTÖT

KORKEUSEROT
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KUVA: JARMO NIEMINEN
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Metsähallituksen toiminta
Tällä hetkellä Vallisaari on suljettu yleisökäytöltä ja siellä 

liikkuminen vaatii luvan Suomen rannikkorykmentiltä. Se avataan 
yleisölle keväällä 2016. Vallisaari on ollut Metsähallituksen luonto-
palveluiden hallinnassa jo vuodesta 2002 ja sen rakennuksia hallinnoi 
Senaatti -kiinteistöt, saaren omistaa valtio. Metsähallituksen luon-
topalvelut on tehnyt kartoituksia saarella, ja selvittänyt missä osissa 
saarta voidaan kehittää virkistys- ja matkailutoimintaa vaarantamatta 
luonto- ja kulttuuriperintöarvoja.

Metsähallituksen luontopalvelujen mukaan saari avataan ”hal-
litusti”, eli kävijät ohjataan merkityille reiteille, joita pitkin pääsee 
komeimmille näköalapaikoille. Aluksi kesällä 2016 avataan ensim-
mäinen reitti, Aleksanterin kierros. Saari täytyy avata vaiheittain, 
sillä vaarallisimmat alueet täytyy toistaiseksi pitää suljettuina. Puo-
lustusvoimat takaa, että saarella voi kävellä ja ajaa työkoneilla, mutta 
tulenteko on ehdottomasti kielletty. Suurimmat vaarat liittyvät lähin-
nä romahdus- ja sortumisvaarassa oleviin rakenteisiin ja vallituksiin. 
Näinollen saaren eteläkärki suljetaan yleisöltä toistaiseksi. Myös 
hyönteisille tärkeitä ketoja sekä eroosiovaarassa olevia vallituksia 
tullaan sulkemaan pois yleisöltä.

Vuonna 2016 saareen pääsee Kauppatorilta yhteisliikenteellä 
Suomenlinnan kanssa.

Luontopalveluiden mukaan saaren potentiaalina on olla ainut-
laatuinen lähivirkistys- ja matkailualue. Koska se on vain 20 minuut-
tia Kauppatorilta, se olisi myös Helsingissä hetken viivähtävälle tu-
ristille ainutlaatuinen vierailukohde. Naapurisaarissa Suomenlinnassa 
ja Korkeasaaressa vierailee noin 1,3 miljoonaa matkailijaa vuodessa, 
joten niiden kanssa yhteistyössä kehitetään saaristomatkailua ja -elin-
keinoja. Metsähallituksen Luontopalvelut aikoo toimia saarella kestä-
vän luontomatkailun periaatteella. Sen mukaan luonto kohdataan sen 
omilla ehdoilla, kulttuuriperintöä vaalitaan käyttämällä sitä kestävällä 
tavalla, ja käytetään lähipalveluita ja paikallisia oppaita. Monikerrok-
sellinen kulttuuriperintö täytyy suojella kestävästi. 61

UHKANA ON MYÖS ROHKEUDEN PUUTE VALINTOJA TEHDESSÄ:
“SAARTEN ANNETAAN VÄHITELLEN LUISUA ERI SUUNNILTA TULEVIEN KÄYTTÖPAINEIDEN TAKIA TASAPÄISTÄVÄÄN NORMAALIKÄYTTÖÖN, 
JONKA SEURAUKSENA 30 VUODEN PÄÄSTÄ KAIKKI HELSINGIN SAARET OVAT SAMANLAISIA.”63

LUONTOPALVELUJOHTAJA RAUNO VÄISÄNEN

Lait, määräykset ja erityiset arvot
Vallisaareen on parhaillaan tekeillä asemakaava. Saaressa 

olevia linnoitusrakenteita, linnoituksen aikaiseen toimintaan liittyviä 
rakenteita ja niihin liittyvää nykyistä toimintaa säätelee muinaismuis-
tolaki (295/1963). Museoviraston päätöksellä kaikki ensimmäisen 
maailmansodan aikaiset tai sitä vanhemmat sotahistorialliset kohteet 
ovat automaattisesti lain suojaamia muinaismuistoja. Tämä tarkoittaa, 
ettei rakenteisiin saa kajota ja että niitä ei saa muuttaa tai niihin vai-
kuttaa ilman Museoviraston lupaa. Niitä tulee käsitellä muinaisjään-
nöksinä, joten jos niihin aiotaan kohdistaa toimenpiteitä, on niihin 
anottava asianmukaiset luvat Museovirastolta.

Vallisaari kuuluu viereisen Suomenlinnan UNESCO:n maa-
ilmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen ja kokonaisuudessaan 
valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön. 
Tämän vuoksi saarella ei pitäisi tehdä alueen luonnetta muuttavia toi-
menpiteitä. Se ei kuitenkaan sulje pois sen hoitoa, joka parantaa sen 
historiallista arvoa sekä maisemaa. 

Merellinen Helsinki on yksi ympäristöministeriön kansal-
lismaisematyöryhmän ehdottamasta 27 kansallismaisemastamme. 
Alue käsittää maiseman Helsingin edustalta mereltä kohti kaupungin 
keskustaa. Kansallismaisemat ovat maamme tunnettuja maisemanäh-
tävyyksiä ja ilmentävät Suomen eri osien edustavimpia luonnon- ja 
kulttuuripiirteitä. Euroopan pääkaupungeista Helsinki on ainoa, joka 
sijaitsee aivan avomeren tuntumassa. Suomenlinnan, Vallisaaren ja 
Kuninkaansaaren maisema-alue muodostaa Helsingin edustalle kult-
tuurihistoriallisesti ainutlaatuisen linnoitussaarten ketjun. Merellisen 
Helsingin kansallismaisemaa kuvataan seuraavasti: ”mereltä kaupun-
kiin saavuttaessa laiva ohittaa ensin Harmajan karun majakkaluodon 
ja lipuu kyljet lähes kallioita hipoen läpi Kustaanmiekan kapeikon. 
Suomenlinnan linnoitussaaret jäävät taakse ja edessä avautuu Kruu-
nuvuoren selkä taustanaan kaupungin rauhalliset ääriviivat. Eteläsa-
tama ja Katajanokka sulkevat syliinsä Kauppatorin”. 62

2.4 NYKYISYYS JA TULEVAISUUS
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REITIT

Ensimmäisenä käyttöönotettava nähtävyysreitti

Vallisaaren pattereita kiertävä näköalareitti,
jonka käyttöönotto vaatii turvallisuuden ja 
käytettävyyden parantamista

Muu olemassa oleva reitti

Puomi, liikkumista rajoitetaan
turvallisuussyistä

PYSÄHDYS- JA NÄKÖALAPAIKAT SEKÄ PÄÄLAITURIT

Näköalapaikka

Mahdollinen näköalapaikka, jonka käyttöönotto
vaatii turvallisuuden ja  käytettävyyden
parantamista

Päälaiturit

Rantautumispaikka tai
rantaoleskelupaikka

400 m

VAIHE I
Vallisaaren nähtävyysreitti n. 2,5 km

VAIHE I
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren
yhdistävä näköalareitti n. 3,6 km

VAIHE II
Vallisaaren pitkä nähtävyysreitti n. 3,0 km

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN KEHITTÄMÄ JA YHÄ KEHITETTÄVÄ PÄÄREITISTÖ SEKÄ LEVÄHDYS- JA NÄKÖALAPAIKAT63
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Helsingin saarilla on kaikilla oma karaktääri: Pihlajasaari, 
Suomenlinna, Lonna, Harakka... Kaikilla niillä on omat ominaispiir-
teensä ja kiinnostavat kohteensa. Suunnitelmakonseptin tavoitteena 
on löytää ja vahvistaa Vallisaaren karaktääriä. Kuten jo edellä on 
tullut esille, ovat sen arvot kulttuuriperinnössä ja luonnossa. Kaikkein 
kiinnostavimpana ja ainutlaatuisimpana näkisin Vallisaaren yhteyden 
koko Euroopan historiaan. Saaren muokkautuminen on tapahtunut 
suorassa yhteydessä Euroopan historiaan viimeisen 300 vuoden ajan, 
ja mielenkiintoista onkin tuoda esiin Vallisaaren tarina osana yleiseu-
rooppalaista historiankertomusta.

Konsepti rakentuu historian, säilyneen rakennusperinnön ja säi-
lyneiden tarinoiden varaan. Vallisaari antaa mahdollisuuksia useiden 
päällekkäisten ja erillisten tarinoiden kertomiseen, joten tässä työssä 
olen keskittynyt nimennomaan rakennettuun historiaan ja sen sisältä-
miin tarinoihin. Metsähallituksen suunnitelmissa esiin nouseva saaren 
mittava luontoperintö jää tämän työn ulkopuolelle. Luontomatkailu- 
ja virkistysalueita on kuitenkin Helsingissä useita, vaikka Vallisaari 
on siinäkin kategoriassa ainutlaatuinen. Luontopalvelujohtaja Raimo 
Väisäsen sanoja mukaillen, rohkeuden puute käytön valintoja teh-
dessä uhkaa tehdä Helsingin saarista samankaltaisia. Niinpä tämä 
suunnitelma on vaihtoehto tai haaste mielestäni itsestäänselvälle 
luontomatkailulle. Luontoretkeily sopii hyvin historiapolun rinnal-
le. Parhaimmillaan eri käyttötavat voivat jopa tukea toinen toisiaan. 
Luonnoltaan erityiset alueet rauhoitetaan tässä suunnitelmassa, mutta 
kautta koko saaren historian sen luonto ja maisema ovat muuttuneet 
ihmisten toiminnan seurauksena, joten kulttuuriympäristönä se jatkaa 
edelleen muodonmuutostaan.

Saari on mahdollista jakaa teeman mukaan alueisiin määrittäji-
nä sekä olemassa olevat rakenteet ja rakennukset että tiedot jo kadon-

3 KONSEPTI

3.1 HISTORIAPOLKU

neista rakennelmista. Eri aikakaudet ja eri elämänmuodot muodosta-
vat erilaisia teema-alueita. Teema-alueiden läpi kulkeva polku nousee 
kokoavaksi elementiksi toisistaan irrallisiltakin vaikuttavien teemojen 
välille. Polulla ei itsessään ole muuta sisältöä tai tehtävää kuin joh-
datella saarella vierailijaa eri historiallisten aikakausien ja -teemojen 
lävitse. Konseptin on siis museopolku tai historiapolku. Koko saaren 
hahmottaminen ulkoilmamuseona voi olla hankalaa sen maantieteel-
lisen laajuuden vuoksi, saari on kyllin laaja myös eksyttämään siellä 
vierailijan. 

Historiapolku on ikäänkuin helminauha. Yhden teeman alle 
kootut kokonaisuudet muodostavat helminauhan helmet. Esimerkiksi 
luotsien asunalue muodostaa yhden teeman, eli helmen, patteri 1:n 
seutu toisen ja niin edelleen. Näiden helmien lävitse kulkee kaiken 
kokoava historiapolku. Polku toimii siis helminauhan lankana, eli 
sitoo erilliset elementit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Teeman voi myös käsittää ikäänkuin museoon kootun näytte-
lyn yhtenä huoneena. Haasteena on pohtia, miten rajattu teemahuone 
esitellään ulkotilassa, jossa esiteltävä materiaali eli rakennukset ja 
rakenteet ovat jo valmiiksi sijoiteltu paikoilleen, toisinaan jopa aika 
hajallaan toisistaan. Tällöin polun tehtävä kaiken koossapitävänä 
lankana korostuu. Näyttelyssä liikkumisen täytyy olla niin helppoa ja 
vaivatonta, ettei vierailijan tarvitse erikseen edes ajatella sitä. Opas-
tuksen täytyy olla selkeästi luettavissa ilman erillisiä opastetauluja.

Esiteltäviä teemoja valitessa täytyy tehdä valintoja polun 
kokonaisdramaturgian kannalta. Esimerkiksi ottamalla kaikki saaren 
linnoitusalueet mukaan kokonaisuuteen tulisi liikaa toistoa. Suun-
nitelmassa nämä valitut teemat täytyy käsitellä oman karaktäärinsä 
mukaisesti. Niillä jokaisella on erilainen tarina, erilaiset lähtökohdat, 
erilaiset rakenteet ja erilaiset aikakaudet. 
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TEEMA-ALUEET JA SUUNNITELTU REITTI NIIDEN LÄPI, ELI HELMINAUHA
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Kalkriesen arkeologinen museo ja sen ympärillä levittäytyvä 
puisto ovat Rooman valtakunnan aikainen taistelutanner, paikalla 
sodittiin ankara taistelu vuonna 9 j.a.a. Paikan historian esittelemisen 
tueksi on rakennettu seitsämän arkkitehtonista elementtiä: museora-
kennus, kolme paviljonkia, maisemaleikkaus, muinaisen suojavarus-
tuksen linja, sekä polku. Kaikki näkyvät rakenteet on tehty ruostute-
tusta teräksestä ja muotokieli on hyvin pelkistetty, joten visuaalinen 
ilme on yhtenäinen ja moderni. Sen voi nähdä myös ympäristötaitee-
na.

Museo (1) on alkupiste, ja siihen kuuluva torni tarjoaa jo 
alkuun yleiskatsauksen ja näkymän puistoon. Museoon ja museolta 
puistoalueelle kulkee polku (2), joka noudattelee reittiä, jota roo-
malainen legioona on mahdollisesti kulkenut, joten se noudattelee 
maaston muotoja ja erityispiirteitä. Polku on tehty ja merkitty maahan 
upotetuin teräslevyin.

Paviljonkeja on kolme: näkemisen, kuulemisen ja kysymysten 
paviljongit. Näkemisen paviljonki (4) on pimeä huone, jonka seinässä 
on suuren silmän näköinen prisma. Katsomalla prisman läpi näkee 

3.2 REFERENSSIANALYYSI: 
KALKRIESEN ARKEOLOGINEN MUSEO JA PUISTO

ANNETTE GIGON / MIKE GUYER 
1998-2002

OSNABRÜCK, SAKSA

ympäröivän kentän tänä päivänä, mutta ilmiiltterin läpi. Filmiiltteri 
lisää kuvaan sotajoukkojen liikkeet 2000 vuotta sitten. Kuulemisen 
paviljongissa (5) on valtava kuulotorvi, johon painamalla korvansa 
kuulee tämän päivän äänimaiseman sekoittuneena muinaisen taistelun 
äänet. Kysymysten paviljongissa (6) vanhat televisioruudut näyttävät 
uutiskuvaa sodista ja konlikteista. Samalla paviljongista avautuu 
pieniä aukkoja ympäröivään entiseen sotatantereeseen.

Maiseman leikkaus on eräänlainen aitaus (3), jonka sisäpuolella 
esitellään Rooman aikaista kasvillisuutta ja suojavarustuksia. Leik-
kausaidan ulkopuolella teräksiset tolpat kuvaavat linjaa, jota pitkin 
muinainen suojavarustus on kulkenut.64

Näillä elementeillä puisto kertoo kaiken oleellisen muinaisesta 
taistelusta vähin elementein. Ne ovat kuitenkin niin vahvoja, että ne 
pakottavat vierailijan eläytymään historiaan jollakin tasolla. Koke-
musten pelkistäminen ja jopa abstraktoiminen ei aliarvioi museovie-
railijaa, vaan antaa tälle mahdollisuuden peilata historiaa nykypäivän 
ja oman itsensä kautta. Kokemukset antavat vierailijalle hyvin oma-
kohtaisen kuvan ja perspektiivin muinaisiin tapahtumiin. 

KUVAT: HTTP://WWW.KALKRIESE-VARUSSCHLACHT.DE
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HISTORIAPOLUN TARVITSEMAT PALVELUT:

•	 REITTI, POLKU; MERKINNÄT
•	 SELKEÄ ORIENTAATIO- JA ALKUPISTE
•	 YLEISINFORMAATIOPISTE
•	 KOHDEKOHTAINEN INFORMAATIO
•	 LEVÄHDYS-/EVÄIDENSYÖNTIPAIKKA
•	 WC
•	 MUSEOKAUPPA TAI -KIOSKI
•	 KAHVILA

4.1 NÄYTTELYN YLEISSUUNNITELMA

4 SUUNNITELMA
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AKSONOMETRIA
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4.2 SUUNNITTELUMETODI

Näyttelyn suunnittelu on hyvin pitkälle tarinankerrontaa. Usein-
miten kuraattori päättää minkälainen tarina näyttelyn avulla kerrotaan 
ja näyttelyarkkitehti päättää miten se kerrotaan. Vallisaaren tapauk-
sessa päätin myös kuratoida mitä historiapolun varrella esitellään. 
Näyttelykierros ei ole yksi kokonainen kertomus, joka tulisi kiertää 
oikeassa järjestyksessä jättämättä mitään väliin, vaan sarja lyhyitä 
tarinoita.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut esitellä historiallisia tapah-
tumia ja aikakausia siten, että historiapolun kulkija joutuisi pohti-
maan itse omaa suhdettaan menneeseen ja nykyiseen aikaan. Tavoit-
teena on ottaa kulkija aktiiviseksi osaksi myös saaren menneisyyttä ja 
nykyisyyttä. Aistikokemukset, elämykset ja tunteet ovat nykypäivänä 
näyttelysuunnittelussa tärkeitä keinoja tuoda sanoma esille. Hyvä 
näyttely ei kuitenkaan tarkoita, että se tarjoaisi toinen toistaan fantas-
tisempia elämyksiä kuin huvipuistossa ikään, vaan elämyksellisyys ja 
kokemuksellisuus tukevat kerrontaa. Parhaimmillaan aistikokemukset 
avaavat vierailijalle uusia näkökulmia ja mahdollisuuden samaistua 

ihmisiin, jotka olivat samalla paikalla kauan ennen häntä. 
Fyysisesti näyttely hahmottuu vierailijalle uutena kerroksena 

historiallisten kerrosten päällä. Se erottuu vanhasta yhdellä silmäyk-
sellä materiaalinsa ja värinsä puolesta. Uudet rakenteet ovat valkoi-
seksi maalattua terästä, jota saarella ei ole missään ennestään.

Olen lähestynyt Vallisaaren historiapolun näyttelyn tarinanker-
rontaa systemaattisesti. Varsinainen näyttelykäsikirjoitus on taulukko, 
johon olen koonnut esiteltävät teemat, niiden tarjoamat kokemukset 
ja tunnetilat sekä fyysiset installaatiot. Se toimii työkaluna ja runko-
na, kun näyttelyä rakennetaan ja sitä lukemalla tarina hahmottuu eri 
tasoilla, kuten tunnetilojen vaihtumisena, fyysisen ympäristön muu-
toksina ja ajan kulkuna.

Olen nostanut taulukosta seitsemän kohdetta erityisesti esille 
ja tehnyt niistä katalogin, jonka tarkoituksena on valottaa kutakin 
suunnittelukohdetta hieman syvemmin. Katalogi ei sisällä varsinaisia 
toteutuspiirustuksia, vaan pikemminkin esittelee taulukon sisältämän 
informaation visuaalisesti.

AJAN JAKSOT REITIN VARRELLA MAHDOLLISET KOKEMUKSET TAI TUNNETILAT REITIN VARRELLA

GSEducationalVersion
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4.3 OPASTUS

Näyttelyn kierron käsikirjoittamisen haasteena on usein se, että 
ihmiset kulkevat näyttelyssä hyvin erilaisia reittejä pitkin. Ulkoilma-
näyttelyssä se luonnollisesti korostuu. Näyttelyn opasteissa olen otta-
nut tämän huomioon siten, että polun opasteet ovat selkeästi erottuvat 
ja näyttely ei rakennu jatkuvat tarinan mukaan, vaan sen kohteita voi 
kiertää sattumanvaraisessa järjestyksessä tai jättää jotakin jopa pois.

Kohteista kertomisessa on myös haasteensa. Opastetaulut ovat 
käytännössä ongelmallisia. Niiden sisältämän informaation täytyy 
olla nopeasti omaksuttavassa muodossa ja näytettävä visuaalisesti ke-
vyeltä, jotta kärsimätön nykyihminen edes viitsisi pysähtyä lukemaan 
sitä. Sen lisäksi se täytyy olla esitetty usealla kielellä.

Tässä suunnitelmassa opastuksen kulmakivenä on edellä mai-
nitut polkumerkinnät. Polun alkua ei tarvitse etsiä, vaan valkoinen 
"matto" alkaa jo saapumislaiturilta ja johtaa Luotsitalon porrashuo-
neessa sijaitsevalle informaatiopisteelle. Informaatiopisteessä vierail-
le on tarjolla näyttelykarttoja, joita on saatavissa eri kielisinä. Kartta 
kertoo näyttelyn installaatioiden tarinat ja paikat. Polun aloituspiste 
on Luotsitalon ja Saunarakennuksen välissä, jotka muodostavat luon-
tevan portin saareen.

Maastossa olevan opastuksen ansiosta näyttelyyn voi tutustua 
myös ilman karttaa ja ilman taustatietoa ottamalla kokonaisuuden 
yhtenä ympäristötaideteoksena.

OSA LUONNOKSESTA OPASKARTAKSI

1

2

3

15

1

2

3

15

Tervetuloa Vallisaareen!

Vallisaari tunnettiin 1600-
luvulla nimeltä Träskö, 
sillä sen lammen pohjassa 
oli lähde ja kaikki Hels-
ingistä lähtevät purjelaivat 
täyttivät siitä juomavesive-
sivara.

1700-luvulta 
1800-luvun 
loppupuolelle 
saakka 
Vallisaaressa 
asuivat Hels-
ingin luotsit. 
He asuttivat 
pieniä kyläyh-
dyskuntia.

Vallisaari on ollut merkittävä 
asuin- ja työpaikka monille, 
lähinnä armeijan henkilöstölle 
perheineen, sekä luotseille ja 
tullivirkamiehille. Nyt Vallisaarta 
asuttavat taiteilijat, jotka työsken-
televät ja asuvat saarella.
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4.3 NÄYTTELYKÄSIKIRJOITUS

Tiestö
Polut
Kiviset vartiotiet

POLKU

NYT

KOKO SAARI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  OLLA TURVASSA

KOKEMUS: KOKONAISKUVA SAARESTA,
      HELPOSTI SEURATTAVA

1* 

INSTALLAATIO:

Valkoiseksi maalatut
maahan upotetut
terästolpat vaihtelevin 
korkeuksin ja välistyksin

4*

* Tarkempi kuvaus katalogissa

Tarkempi kuvaus katalogissa ja detaljisuunnitelmissa

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

1* 

2

3* 4* 

5 

6 

7* 

8* 

9 

10* 

11 

12 

13

14

15 

17 

16* 
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AKSONOMETRIA
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Laituri
Luotsitalo
Saunarakennus

TERVETULOA, FASILITEETIT

1876/NYT

INSTALLAATIO:  

LUOTSILAITURIN ALUE

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoisella maalilla
ja valkoisella soralla
tehty “matto” laiturilta
luotsitalon porrashuo-
neeseen
Informaatiopiste
Reitin alkupiste
Hostelli
Yleinen sauna

TUNNE:  TERVETULLUT

KOKEMUS: TERVETULOA SAAREEN, ORIENTAATIO,
      MAJOITTUMINEN, SAUNA

2 

Vanha purettava
laituri
Kivetty reuna veden
pinnan alla

LASTEN JA VARUSMIESTEN ELÄMÄÄ

1950-1980

INSTALLAATIO:

3* 
LAMPI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ponttoneilla kelluva
valkoinen taso
25x3 m
Näkösuojan antava
seinäke vaatteiden
vaihtoa varten

TUNNE:  RIEMU, ILO

KOKEMUS: UIMAKOULU LAMMELLA

Kasematoitu, hol-
vattu ruutikellari
Tasanne, jolta näkyy
Suomenlinna ja
Helsingin merisilhuetti

VALLISAARIMUSEO

1700-NYT

INSTALLAATIO:

PATTERI 3, RUUTIKELLARI 53

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Teemojen mukaiset
näyttelyrakenteet

TUNNE:  ILO, KARTTUVA TIETO

KOKEMUS:  SIVISTÄVÄ, TIETOA SAAREN VAIHEISTA

6 

  

  
Aleksanterin patteri,
patteri 6

NÄKYMÄ HELSINGIN EMPIREKESKUSTAAN

1817-
1833

INSTALLAATIO:

7*
ALEKSANTERIN PATTERI

Myös venäläiset jättivät 
Vallisaaren aluksi linnoit-
tamatta, vaikka he tiesivät 
Vallisaaren olevan Viaporin 
heikko lenkki sen korkeusa-
semien vuoksi, sillä Helsingin 
keskustan rakentaminen söi 
varoja.

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Korotettu taso
Penkki
Kiikari suunnattuna Suurkirkolle

TUNNE:  VAPAUS, SUURUUS

KOKEMUS: KAIKEN YLÄPUOLELLA
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Vanhan tullira-
kennuksen kivi-
jalka 1850-luvulta

LUOTSIEN ELÄMÄÄ

1750-1850

INSTALLAATIO:

LAMMEN POHJOISPUOLI

Vallan vaihtuminen ei 
aluksi juurikaan 
näkynyt Vallisaaressa,
sillä sodan uhkaa ei 
ollut

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoiset teräksiset
luotsimökkien hahmot
Elävät laiduntavat lampaat
Lammasaita

TUNNE:  OIVALLUS, ILO

KOKEMUS:  MUINAISEN LUOTSIKYLÄN HAHMOT-
      TAMINEN JA MAISEMAN MUUTOKSEN
      NÄKEMINEN

4* 

Patteri 1:n
rakenteet

NÄKÖALAPAIKKA

NYT

INSTALLAATIO:

  

PATTERI 1

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Putoamisen estävä
matala kaide 1,5 m
ennen reunaa
Penkki

TUNNE:  ULKOPUOLINEN, PIENI

KOKEMUS: NÄKYMÄ VIEREISEEN HOIDETTUUN
      SUOMENLINNAAN, OHI LIPUVAT
      VALTAVAT RUOTSINLAIVAT

  

5 

LUONNONSUOJELUALUE

NYT
  

TERVALEPPÄKORPI

TUNNE:  RAUHA

KOKEMUS: LUONTO, KAUNEUS

9 

  

  
Aleksanterin patteri,
patteri 6

NÄKYMÄ HELSINGIN EMPIREKESKUSTAAN

1817-
1833

INSTALLAATIO:

7*
ALEKSANTERIN PATTERI

Myös venäläiset jättivät 
Vallisaaren aluksi linnoit-
tamatta, vaikka he tiesivät 
Vallisaaren olevan Viaporin 
heikko lenkki sen korkeusa-
semien vuoksi, sillä Helsingin 
keskustan rakentaminen söi 
varoja.

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Korotettu taso
Penkki
Kiikari suunnattuna Suurkirkolle

TUNNE:  VAPAUS, SUURUUS

KOKEMUS: KAIKEN YLÄPUOLELLA

Vanhat, osin lahonneet,
hetkellä millä hyvänsä
kaatuvat isot lehmukset

ALEKSANTERI II:N VIERAILU

1876-NYT

INSTALLAATIO:

8* 
LEHMUSKUJA

Lehmukset ja 
muutama tammi 
istutettiin reunus-
tamaan patterille 6 
johtavaa tietä 
kruununperillinen 
Aleksanteri II:n 
vierailun kunniaksi

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Maahan valettu valkoinen
metallilaatta, jossa kuvattu
historiallisia tapahtumia
puiden elämän ajalta,
Kulkemista symbolisesti estävä
puomi, joka toimii myös penkkinä

TUNNE:  OIVALLUS

KOKEMUS: AJAN SUHTEELLISUUS
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Työhuone 27
Paja 29
Varastot 23 ja 24

MUISTOLAAKSO

1937

INSTALLAATIO:

  
KUOLEMANLAAKSO

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

13 omenapuuta
13 valkoista te-
rästolppaa, joista
jokaisessa turman
uhrin nimi

TUNNE:  SURU

KOKEMUS:  HILJENTYMINEN

14 

1900-luvun alussa
rakennettu upseeri-
talo ja miehistöruo-
kala

KAHVILA JA MUSEOKAUPPA

NYT
  

ESIKUNTATALO

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  VIRKISTYS

KOKEMUS:  LEPOHETKI

15 

Patteri 9
Ruutivarastot

LUONNON YLIVOIMA

1850-NYT

INSTALLAATIO:

  
PATTERI 9

Itsenäisellä Suomella 
ei ollut vanhoille 
puolustuslaitteille 
juurikaan käyttöä

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Reitti kasvillisuuden
valtaaman patteri-
alueen lävitse

TUNNE:  JÄNNITYS, SEIKKAILU

KOKEMUS: LUONNON VOIMA,
      KUN IHMINEN POISTUU PAIKALTA

11 

Patterin 8 ruuti-
varastot
Betonipatteri

VIAPORIN POMMITUS

1855

INSTALLAATIO:

10*
PATTERI 8

Yhteys Krimin sotaan 
ja Venäjän suurval-
tapyrkimyksiin

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ruutivarastossa:
Pimeys
Moottoroitu tärisevä lattia
Ääninauha
Tykkipihalla:
Portaat
Kiikari, jossa laivastoa
esittävä kuvafiltteri

TUNNE:  PELKO

KOKEMUS: POMMITUKSEN KOKEMINEN
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Yliupseerirakennus A7
Sairaala A10
Varastot A12 ja A13

TAITEILIJARESIDENSSI

NYT

KASARMIALUE

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

17 

Olemassa olevat kunnostetut
rakennukset
Tarvittaessa pieniä
täydennysrakennuksia

INSTALLAATIO:

1960-luvulla raken-
nettu koulurakennus

SAAREN LASTEN ELÄMÄÄ

1960-1980

INSTALLAATIO:

16* 
KOULU

Asukkaat vähenivät, 
kun puolustusvoimien 
toiminta saarella 
pikkuhiljaa hiipui

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Läpikuultava valko-
kangas juhlasalin
näyttämöllä
Näytelty koulunäytelmä
-filmi 

TUNNE:  HAIKEUS

KOKEMUS:  AJAN PYSÄHTYMINEN HYLÄTYSSÄ
      KOULURAKENNUKSESSA

Miinalataamon tilat

NÄYTTELYTILAT TAITEILIJOILLE

NYT
  

PATTERI 10

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

KOKEMUS:  TAIDE

13 

Hyvin säilynyt
kivinen vartiotie

KULKUREITTI

1850-NYT

VARTIOTIE

1. maailmansodan 
aikaan Helsinki oli 
yksi Euroopan 
linnoitetuimpia 
kaupunkeja, sillä sen 
tehtävä oli puolustaa 
Pietaria

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  UHATTU

KOKEMUS: KUVITTEELLISEN VAARAN TUNTEMINEN
      JYRKÄLLÄ VARTIOTIELLÄ

12 
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5 SUUNNITTELUKATALOGI

5.1 POLKU

Polku kulkee lähinnä olemassa olevia teitä pitkin. Muutamat tien-
pätkät on kivetty 1800-luvulla, mutta sellaiset tieosuudet, jotka ovat 
olleet vähemmällä käytöllä viime vuosikymmeninä ovat kasvaneet 
niin umpeen, että ne muistuttavat enemmän polkua. Muutamat tie-
osuudet vanhan vartiotien osuudella ovat kadonneet niin, että polulla 
on mahdoton pysyä, ellei sitä ole merkitty.
Polkumerkkien funktiona on paitsi opastaa, niin myös kertoa niitä 
seuraavalle kulkijalle kun polun varrella on jotakin kiinnostavaa. Täl-
löin opasteimerkkejä on tiheämmin ja ne ovat korkeampia. Opaste-
tarkoitukseen merkinnät voivat näyttää ylimitoitetuilta, mutta niiden 
tarkoituksena on myös tukea ja korostaa historiapolkua näyttelynä. 
Opastemerkinnät ovat oma installaationsa ja ympäristötaideteoksen-
sa.

Tiestö
Polut
Kiviset vartiotiet

POLKU

NYT

KOKO SAARI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  OLLA TURVASSA

KOKEMUS: KOKONAISKUVA SAARESTA,
      HELPOSTI SEURATTAVA

1* 

INSTALLAATIO:

Valkoiseksi maalatut
maahan upotetut
terästolpat vaihtelevin 
korkeuksin ja välistyksin
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5.2 LAMPI

Yksi Vallisaaren vanhoista nimistä oli Träskö. Nimi juonsi juurensa 
tästä lammesta, jonka pohjalla on lähde. 1700-luvulla vielä 1800-lu-
vulle saakka Helsingistä lähteneet purjelaivat pysähtyivät Vallisaa-
reen ja täyttivät vesivarastonsa tästä lammesta. Se oli reunoiltaan 
kivetty, mutta nykyisin tämä reunus on veden alla.
Lampi on ollut kautta aikojen niin saaren siviiliasukkaiden kuin 
saaressa asepalvelustaan suorittaneiden varusmiesten harrastusten 
keskipiste. Siinä uitiin ja talvisin sen jäällä luisteltiin. 1950-luvulla 
lampeen merkittiin 25 metrin uimarata pohjaan juntatulla hirsiraken-
teella. Rannassa oli myös hyppytorni. Lapsille järjestettiin lammessa 
kesäisin uimakouluja ja kun merivesi vielä oli jääkylmää, myös Suo-
menlinnan lapset tuotiin Vallisaaren lammelle uimakouluun. 
1980-luvulla saaren asukkaat istuttivat lampeen täplärapuja. Ne ovat 
tulokaslaji ja näinollen ne ovat muuttaneet lammen ekosysteemiä 
niin, että vesi on nykyään sameaa.

Vanha purettava
laituri
Kivetty reuna veden
pinnan alla

LASTEN JA VARUSMIESTEN ELÄMÄÄ

1950-1980

INSTALLAATIO:

3* 
LAMPI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ponttoneilla kelluva
valkoinen taso
25x3 m
Näkösuojan antava
seinäke vaatteiden
vaihtoa varten

TUNNE:  RIEMU, ILO

KOKEMUS: UIMAKOULU LAMMELLA

GSEducationalVersion

1/1000
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5.3 LUOTSIKYLÄ

Ainoastaan vanhat kartat kertovat missä Vallisaaren luotsit asuivat 
1700- ja 1800-luvuilla. Luotsien mökit tuhoutuivat useaan kertaan, 
ja niitä rakennettiin uudelleen muutamaankin eri paikkaan saaressa. 
Tämä luotsikylä oli paikallaan noin 1850-luvulla ja se oli viimeinen 
luotsien mökkikylä saaressa. Mökit purettiin kasarmirakennusten 
tieltä ja luotsit siirrettiin osittain muihin saariin, osittain 1876 valmis-
tuneeseen tiilirakennukseen saaren koillisosaan.
Luotsit elivät varsin omavaraista maalaiselämää Vallisaaressa. 1700- 
ja 1800-lukujen taitteessa eivät linnoitustyöt tai sotaväen läsnäolo 
vielä häirinneet heitä. Luotseilla oli puutarhapalstoja ja kotieläimiä.
Paikalla on jäljellä 1800-luvun alkupuolella rakennettujen tulliraken-
nusten kivijalat.

Vanhan tullira-
kennuksen kivi-
jalka 1850-luvulta

LUOTSIEN ELÄMÄÄ

1750-1850

INSTALLAATIO:

LAMMEN POHJOISPUOLI

Vallan vaihtuminen ei 
aluksi juurikaan 
näkynyt Vallisaaressa,
sillä sodan uhkaa ei 
ollut

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoiset teräksiset
luotsimökkien hahmot
Elävät laiduntavat lampaat
Lammasaita

TUNNE:  OIVALLUS, ILO

KOKEMUS:  MUINAISEN LUOTSIKYLÄN HAHMOT-
      TAMINEN JA MAISEMAN MUUTOKSEN
      NÄKEMINEN

4* 

GSEducationalVersion
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5.4 ALEKSANTERIN NÄKYMÄ

Aleksanterin patterin päällä on Vallisaaren korkein kohta. Sieltä avau-
tuu näkymä koko Suomenlinnan yli Helsingin keskustaa kohti.
Kun Suomi siirtyi Venäjän tsaarin alaisuuteen 1808 ja pääkaupunki 
siirrettiin Turusta Helsinkiin, näkivät venäläiset tärkeämpänä rakentaa 
Helsingin pikkukaupungista edustuskelpoista. Niinpä kantakaupungin 
rakentaminen C.L.Engelin suunnitelmien mukaan nieli niin paljon 
rahaa, että Vallisaaren puolustuslaitteiden rakentamiseen ei jäänyt 
juuri mitään. Toisaalta sodan uhkaa ei vielä silloin ollut, joten linnoit-
tamista ei edes nähty kovin tärkeänä, vaikka venäläiset tiedostivat 
Vallisaaren olevan Viaporin akilleen kantapää linnoittamattomuutensa 
ja erityisesti korkeusasemiensa vuoksi.

  

  
Aleksanterin patteri,
patteri 6

NÄKYMÄ HELSINGIN EMPIREKESKUSTAAN

1817-
1833

INSTALLAATIO:

7*
ALEKSANTERIN PATTERI

Myös venäläiset jättivät 
Vallisaaren aluksi linnoit-
tamatta, vaikka he tiesivät 
Vallisaaren olevan Viaporin 
heikko lenkki sen korkeusa-
semien vuoksi, sillä Helsingin 
keskustan rakentaminen söi 
varoja.

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Korotettu taso
Penkki
Kiikari suunnattuna Suurkirkolle

TUNNE:  VAPAUS, SUURUUS

KOKEMUS: KAIKEN YLÄPUOLELLA

GSEducationalVersion
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5.5 LEHMUSKUJA

Kesällä 1876 Keisari Aleksanteri II saapui vierailulle Vallisaaren. 
Hän tarkasti mm. Vallisaaren uusitun patteri 6:n, joka sai tästä lisäni-
men Kruununperillisen patteri, nykyisin Aleksanterin patteri. Hänen 
käyntinsä kunniaksi patterille johtavaa tietä reunustamaan istutettiin 
lehmuksia ja muutama tammi.
Nämä puut ovat nyt 140 vuotiaita ja suurinta osaa niistä vaivaavat 
erilaiset lahottajasienet. Lehmukset ovat komeita ja lehmuskuja on 
juhlava, mutta puut saattavat kaatua hetkellä millä hyvänsä. Näiden 
lehmusten kaataminen olisi sääli, sillä niillä on  paitsi historiallista 
arvoa, niin ne ovat myös luonnon ja hyönteisten kannalta merkityk-
sellisiä.
Koska Aleksanterin patterille pääsee myös muuta reittiä, niin leh-
muskujan voi sulkea, jolloin puut saavat elää elinkaarensa rauhassa 
ilman, että ihmisen tarvitsee puuttua siihen. Lehmuskujan sulkeminen 
on myös Metsähallituksen suunnitelmissa.

GSEducationalVersion

1/2000

Vanhat, osin lahonneet,
hetkellä millä hyvänsä
kaatuvat isot lehmukset

ALEKSANTERI II:N VIERAILU

1876-NYT

INSTALLAATIO:

8* 
LEHMUSKUJA

Lehmukset ja 
muutama tammi 
istutettiin reunus-
tamaan patterille 6 
johtavaa tietä 
kruununperillinen 
Aleksanteri II:n 
vierailun kunniaksi

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Maahan valettu valkoinen
metallilaatta, jossa kuvattu
historiallisia tapahtumia
puiden elämän ajalta,
Kulkemista symbolisesti estävä
puomi, joka toimii myös penkkinä

TUNNE:  OIVALLUS

KOKEMUS: AJAN SUHTEELLISUUS
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5.6 VIAPORIN POMMITUS 1855

Englantilais-ranskalaisen laivasto-osaston heinäkuussa 1855 suorit-
tama Viaporin pommitus osana Venäjän suurvaltapyrkimysten vasta-
toimena koski myös Vallisaarta. Pommitus kesti kaksi vuorokautta ja 
erityisesti Vallisaaren metsä kärsi suuria vahinkoja.
Vuonna 1855 saaren eteläkärkeen oli valmistunut patteri 9 (nykyisin 
patteri 8), lisänimeltään "Patteri niemessä". Se oli tuolloin vielä avo-
patteri, mutta sijaitsi samalla paikalla kuin nykyinen kasemattipatteri. 
Betonoidut avopatterit on rakennettu myöhemmin.

Patterin 8 ruuti-
varastot
Betonipatteri

VIAPORIN POMMITUS

1855

INSTALLAATIO:

10*
PATTERI 8

Yhteys Krimin sotaan 
ja Venäjän suurval-
tapyrkimyksiin

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ruutivarastossa:
Pimeys
Moottoroitu tärisevä lattia
Ääninauha
Tykkipihalla:
Portaat
Kiikari, jossa laivastoa
esittävä kuvafiltteri

TUNNE:  PELKO

KOKEMUS: POMMITUKSEN KOKEMINEN

GSEducationalVersion
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5.7 KOULU

Vallisaareen perustettiin oma kansakoulu syksyllä 1950 ja vuonna 
1958 saareen saatiin uusi koulurakennus. Sääntöjen mukaan yksi 
opettaja riitti Vallisaaren kokoiselle koululle, vaikka oppilaiden ikäja-
kauma oli suuri. Oppilaita oli 1960-luvun alussa maksimissaan 16 ja 
minimissään 8. 
Kun Vallisaaren koulu lakkautettiin vuonna 1977, siellä oli enää yksi 
oppilas, opettaja, keittäjä ja vahtimestari.
Tällä hetkellä koulurakennus on kärsinyt kovin, siellä on kosteus-
vaurioita ja rikottuja lattioita ja ikkunoita. Lähes kaikki irtaimisto 
on viety pois, mutta erityisesti liikuntasalissa tuntuu, että aika olisi 
pysähtynyt, sillä siellä on yhä jäljellä voimisteluköydet, rekkitangot 
ja pukit.

1960-luvulla raken-
nettu koulurakennus

SAAREN LASTEN ELÄMÄÄ

1960-1980

INSTALLAATIO:

16* 
KOULU

Asukkaat vähenivät, 
kun puolustusvoimien 
toiminta saarella 
pikkuhiljaa hiipui

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Läpikuultava valko-
kangas juhlasalin
näyttämöllä
Näytelty koulunäytelmä
-filmi 

TUNNE:  HAIKEUS

KOKEMUS:  AJAN PYSÄHTYMINEN HYLÄTYSSÄ
      KOULURAKENNUKSESSA

GSEducationalVersion

1/2000



61



62

6 DETALJISUUNNITELMAT

6.1 LUOTSIKYLÄ

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

ELEMENTIT
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GSEducationalVersion

2 m

GSEducationalVersion

2 m MÖKKIVARIAATIOT, POHJAT JA LEIKKAUKSET 1/50
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10050 200 mm

TERÄSPUTKI,
LIITOKSET HITSATTU

I-TERÄSPROFIILI

TERÄSLEVYVERKKO

TERÄSPUTKI,
LIITOKSET HITSATTU

TERÄSPUTKI,
LIITOKSET HITSATTU

I-TERÄSPROFIILI

TERÄSLEVYVERKKO
RUUVI-

KIINNITYS

KAIKKI OSAT
MAALATTU VALKOISIKSI

TERÄSLEVY

PERIAATEDETALJI LIITOKSISTA 1/2
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Taustaa
Luotsikylä on viitteellinen replikaatio samalla paikalla 1800- 

luvun alkupuolella sijainneesta luotsien kylästä. Säilyneet aikalais-
dokumentit ovat karttoja ja joitakin lauseita vanhoissa tekstiasiakir-
joissa. Kuvallista aineistoa siitä, miltä mökit ovat näyttäneet ei ole 
olemassa. Tiedetään, että mökit ovat olleet puurakenteisia, joten on 
oletettavaa, että ne ovat olleet yksinkertaisia hirsimökkejä.

Tiedetään myös, että luotsit ovat eläneet saarella varsin omava-
raista elämää kotieläimineen ja kasvimaapalstoineen.

Installaatio
Mökkien tyylitellyt hahmot muodostavat luotsikylää kuvaavan 

installaation. Mökkivariaatioita on viisi. Yksinkertaisimmillaan se on 
kolmiulotteinen viivapiirustus mahdollisimman vähin viivoin harja-

kattoisesta mökistä. Kaikkein rakennetuin mökki on katettu, siinä on 
lattia ja penkki. Näin mökit toimivat sateensuojina tai taukopaikkoi-
na.

Lampaat paitsi kertovat luotsien taloudenpidosta, niin hoitavat 
myös maisemaa pitämällä alueen niittymäisenä. Polku kulkee lamma-
saitauksen sisäpuolelle, joten aitauksessa on veräjät.

Materiaalit ja tekotapa
Mökit ovat rakenteeltaan valkoiseksi maalattua teräsputkea, jot-

ka on liitetty yhteen hitsaamalla. Rakenne on jäykistetty perustamalla 
se syvälle maahan. Katot ovat valkoiseksi maalattua metallilevyä ja 
lattiat ja penkit niin ikään valkoiseksi maalattua teräslevyverkkoa. 

Lammasaitaus on ns. perinneaita käsittelemätöntä puuriukua, 
joka saa harmaantua ja maastoutua osaksi maisemaa.
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6.2 ALEKSANTERIN NÄKYMÄ

GSEducationalVersion

ELEMENTIT
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B B
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Materiaalit ja tekotapa
Lattiatason rakenne on hitsaamalla teräsputkista tehty arina. Se 

on perustettu maavalliin upotettujen pilareiden päälle. Maavalli on 
tässä kohden niin paksu, ettei patterin rakenteisiin tarvitse koskea.

Kulkutaso on valkoiseksi maalattua teräslevyverkkoa.
Penkki ja kiikari ovat myös niinikään valkoiseksi maalattua 

terästä, ja liitokset ovat niissäkin hitsattu.

Kiikari
Kiikari on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen, eikä siinä ole 

lainkaan varsinaista optiikkaa. Sen perusidea on sama kuin paperiin 
pistetty neulanreikä: pieni aukko luo optisen harhan, että siitä näky-
vä kohde näyttää tarkemmalta. Näin myös kohteen voi rajata hyvin 
tarkaksi. 

Kiikarista näkyy suurkirkko ja penkiltä koko panorama Helsin-
kiin ja Suomenlinnaan.

DETALJI KIIKARISTA 1/2

GSEducationalVersion

100 mm50 mm

VALKOISEKSI MAALATTU
TERÄSPUTKIPROFIILI

VALKOISEKSI MAALATTU
LATTATERÄS
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6.3 VIAPORIN POMMITUS

GSEducationalVersion

ELEMENTIT
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5 m5 m
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A
A

C
C B

B

GSEducationalVersion

5 m1 m

POHJA JA LEIKKAUS AA 1/100
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Installaatiot
Viaporin pommitus jakautuu installaationa kahteen osaan. Oi-

keastaan voisi puhua kahdesta eri intallaatiosta, jotka kertovat samas-
ta asiasta eli Viaporin pommituksesta vuonna 1855.

Opastemerkinnät ovat tässä installaatiossa olennaiset, sillä ne 
ohjaavat kokemukselta toiselle. Ei tosin ole olennaista missä järjes-
tyksessä ne kokee.

Elementit, materiaalit ja tekotapa
Portaat, jotka johtavat molempiin kohteisiin sekä tykkipihalla 

oleva taso ovat rakenteeltaan samanlaiset. Molempien kantava raken-
ne on hitsattu terärputkista ja se on kiinnitetty olemassa oleviin beto-
nirakenteisiin, niin ettei vanhoihin rakenteisiin pääse kiinnityskohdis-
ta vettä, joka voisi jäätyessään hajottaa vanhat rakenteet. Kulkutasot 
ovat valkoiseksi maalattua teräslevyverkkoa.

Ruutivarastoon johtava ovi jätetään auki, ja sen sisäpuolelle 
uusiin karmeihin tehdään uusi ovi. Uusi ovi on myös metallia, sillä 

on olennaista, että ovi on painava avattaessa ja sen täytyy painua 
raskaasti kiinni.

Tärinälattia on ikäänkuin metallitarjotin, jossa on pienet laidat, 
etteivät pienet tavarat putoaisi lattian alle, sillä sen ja seinän väliin jää 
noin viisi senttimetriä tärinävaraa. Tärinälattian ja olemassa olevan 
betonilattian väliin jää moottoroitu tärinälaitteisto.

1800-luvun tykkitulitusta jäljittelevä ääninauha luo tilan ää-
nimaiseman. Äänentoisto on sijoitettu osittain lattian alle ja pieninä 
kaiuttimina katon rajaan, jotta ääni olisi mahdollisimman kolmiulot-
teinen.

Kiikari on hitsattu valkoiseksi maalatusta teräslevystä. Jalat 
ovat teräsputkea. Kiikarissa ei ole mekaniikkaa, vaan sen sisällä on 
lasilevy, jossa on kuvattuna englantilais-ranskalainen laivasto ja se on 
mahdollista vaihtaa tarvittaessa. Kiikarista katsottaessa silmä tarken-
taa joko maisemaan tai laivaston kuvaan ja mielikuvitus täydentää 
loput.

DETALJI KIIKARISTA 1/2

GSEducationalVersion

200 mm50 mm

VALKOISEKSI
MAALATTU
TERÄSPUTKI

VALKOISEKSI
MAALATTU
LATTATERÄS

KAHDEN LASILEVYN VÄLIIN
LAMINOITU KUVA
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7 LOPUKSI

  Aloitin tämän diplomityön tekemisen kesällä 2014. Puolen-
toista vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon Vallisaaren tulevai-
suuden suunnittelun saralla. Sen suuntaviivat ovat jo selvillä, sillä 
WSP Finland  ja Verstas architects yhdessä tmi Lauri Putkosen kanssa 
ovat laatineet Metsähallituksen tilauksesta yleissuunnitelman saaren 
käytöstä, joka julkaistiin syyskuussa 2015 (Kuva 1 viereisellä sivul-
la). Asemakaavan laatiminen aloitettiin vasta heinäkuussa 2015, joten 
suunnitelman toteutumiseen tulee menemään vielä vuosia.

Tehty yleissuunnitelma on pääpiirteissään oikein hyvä pitkän 
tähtäimen suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään vahvaa täydennys-
rakentamista Vallisaaren kylän alueelle tukemaan saaren toimintoja. 
Tällaisessa paikassa rakennukset tulisi suunnitella hyvin herkällä ja 
ympäristönsä huomioon ottavalla tavalla. Yleissuunnitelman visuaali-
nen kuvasto on mielestäni kaikkea muuta (kuva 2).

Suunnitelmassa on myös esitetty mielestäni aika raskaalla 
otteella erilaisia turistitoimintoja saaren ns. päänähtävyysalueelle. 
Oma näkemykseni olisi kovin toisenlainen. Voisiko saarella vieraili-
jalle kuitenkin tarjota jotakin mielenkiintoisempaa kuin ravintoloita 
ja kauppoja kellareissa (kuvat 3 ja 4), jotakin ainutlaatuisempaa ja 

enemmän paikkaan sidottua? Ei vierailija välttämättä kaipaa tällai-
seen kohteeseen tultuaan kuluttamisen ympäristöjä tai rakennettuja 
viihdykkeitä.  Vierailijalle vähemmän voi olla enemmän, mutta sen 
täytyy olla valittu oikein.

Historiapolku voisi hyvinkin olla osa saaren tulevaisuutta. 
WSP:n ja Verstaan yleissuunnitelmassa on jopa samoja elementtejä 
kuin diplomityöni näyttelyn yleissuunnitelmassa. Niinpä näkisin, että 
julkaistu yleissuunnitelma vain tukee diplomityöni uskottavuutta ja 
historiapolku voisi olla se uusi näkökulma kritisoimieni ravintolaluo-
lien ja kauppojen tilalle tai rinnalle. Historiapolku voisi olla toteu-
tettavissa myös väliaikaisena rakenteena, esimerkiksi yhden kesän 
kestävänä näyttelynä.

Vuoden 2015 Helsinki  Design Weekin aikana järjestettiin 
myös Uusi Kaupunki -arkkitehtikollektiivin johdolla muotoilutyöpaja 
ideoimaan Vallisaaren tulevaa käyttöä. Lopputulokset ovat nähtävillä 
Uusi Kaupunki -kollektiivin sivuilla. Aihe on siis hyvin ajankohtai-
nen ja moni tahtoo työntää lusikkansa tähän soppaan. Vallisaaressa 
alkaa ensi vuonna täysin uusi aikakausi ja on hyvin mielenkiintoista 
nähdä, minkälainen siitä tulee.
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KUVA 1 YLEISSUUNNITELMA (METSÄHALLITUS, WSP FINLAND, VERSTAS ARCHITECTS, TMI LAURI PUTKONEN)

KUVA 2 (YLEISSUUNNITELMAN KUVITUSTA) KUVA 3 KUVA 4
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Kuvien lähteet mainittu kuvatekstissä.
Vallisaaren rakennukset vuosina 1856, 1918 ja 2015 on uudelleen 
piirretty Mannisen 2009 mukaan.
Sivun 29 kuva uudelleen piirretty Perttulan 2015 mukaan.
Kuvat ilman merkintää Maria Laine 2014 ja 2015.

Kaikki katalogin ja detaljisuunnitelman havainnekuvien pohjana käy-
tetyt valokuvat ovat omia ja ne on otettu autenttisilta paikoilta.
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SISÄTILA KASEMATTIPATTERISTA 8
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10 SANASTO

PATTERI 

 

KASEMATTI 

 

REDUTTI
 
 
SKANSSI
  
RINTAVARUSTUS
 
RIHLATTU TYKKI 

Tykkien suojaksi ja ampumapai-
kaksi rakennetu linnoituslaite. Yk-
sinkertaisimmillaan se on pelkkä 
maasta rakennettu valli.

Linnoituksessa oleva erillinen, 
omalla vahvistetulla muurilla 
varustettu tykin ampumapaikka, 
"tykin huone"

Itsenäistä puolustusta tukeva lin-
nake, jossa kehävalli

Pienehkö linnoitus, linnake

Matalahko suojavalli

Kun tykin piiput keksittiin urittaa 
sisäpuolelta loivasti kiertäen, se 
paransi tykkien uudelleen ladatta-
vuutta ja osumatarkkuutta dra-
maattisesti 1800-luvulla



86

11 PLANSSIPIENENNÖKSET

DIPLOMITYÖ
OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA

VALLISAAREN
HISTORIAPOLKU

MARIA LAINE

Diplomityöni on historiapolku -niminen 
näyttelysuunnitelma Vallisaareen. Se koostuu var-
sinaisen suunnitelman lisäksi suunnitelmaa tuke-
vasta tutkielmaosuudesta. Tutkielmaosuus painot-
tuu historiaan ja sen tarkoituksena on ainoastaan 
antaa viitekehys ja pohja suunnitteluosuudelle. 

Vallisaari on vanha linnoitussaari Helsingin 
edustalla, Suomenlinnan ja Santahaminan välissä. 
Se on pohjois-eteläsuunnassa noin kilometrin pi-
tuinen. Vallisaarta ovat linnoittaneet niin Ruotsi-
Suomen, Venäjän kuin Suomenkin armeijat, sillä 
se on ollut tärkeä osa Suomenlinnan linnoitusjär-
jestelmää. Sotilaallisesta käyttötarkoituksestaan 
johtuen se on ollut siviileiltä suljettu vuoteen 
2016 saakka, jolloin se avataan yleisölle. 

Historiapolkua suunnitellessani olen käyt-
tänyt näyttelyarkkitehtuurin keinoja luodessani 
polulle dramaturgian. Se perustuu Vallisaaren 
historian, säilyneen rakennusperinnön ja säilynei-
den tarinoiden varaan. Näiden tietojen pohjalta 
olen jakanut saaren teema-alueisiin, joiden läpi 
polku kulkee. Kunkin alueen teeman olen nosta-
nut esille suunnittelemillani installaatioilla, jotka 
kertovat saaren tarinaa arkkitehtuurin keinoin. 
Installaatiot ovat pääosin valkoiseksi maalatusta 
metallista tehtyjä tilaveistoksia, joten ne erottuvat 
saarella jo olemassa olevista rakenteista värinsä 
ja materiaalinsa puolesta. Historiapolun opastus 

Helsingissä 11. marraskuuta 2015

TIIVISTELMÄ

on itsessään yksi näyttelyn installaatioista. 
Suunnitelmaosuus jakautuu kolmeen tasoon: 

yleissuunnitelmaan ja näyttelykäsikirjoitukseen, 
katalogiin ja detaljisuunnitelmiin. Yleissuunnitel-
ma ja näyttelykäsikirjoitus antavat kokonaiskuvan 
näyttelystä ja sen opastuksesta. Katalogi syventää 
seitsemää käsikirjoituksesta valitsemaani kohtaa 
visuaalisesti ja perustelee näiden installaatioiden 
taustat. Detaljisuunnitelmat esittelevät varsinaiset 
piirustukset kolmesta katalogin kohdasta. Olen 
suunnitellut näyttelyn rakenteet sellaisiksi, että 
näyttely olisi mahdollista toteuttaa myös väliai-
kaisena.

Työtä tehdessäni olen etsinyt vastauksia 
kahteen kysymykseen. Miten voisin kertoa Val-
lisaaren vaiherikkaasta menneisyydestä saarella 
vierailijalle elämyksellisesti erilaisten tilakoke-
musten avulla ja miten ihminen voi tunteidensa ja 
kokemustensa kautta ymmärtää paitsi mennyttä, 
niin myös nähdä itsensä menneen ajan jatkumo-
na? Hyvä näyttely haastaa katsojan pohtimaan 
itse näkemäänsä. Installaatioita suunnitellessani 
olen pyrkinyt lopputulokseen, jossa näyttelyvie-
ras ei kiinnittäisi huomiota installaatioihin ob-
jekteina vaan näkisi niiden avulla ympäristönsä 
uudesta näkökulmasta.

Helsingissä 11. marraskuuta 2015

Maria Laine
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GSEducationalVersion

LUOTSIRAKENNUKSET

MUUT SIVIILIRAKENNUKSET

LINNOITUKSET

MUUT SOTILASRAKENNUKSET

Ennen 1857 1857-1918 1918-nyt

SUUNNITELTU REITTI

0 50 100 200 m

LUOTSIALUE 1,
LUOTSIT 1800-LUVULLA

TEEMA

LUOTSIALUE 1,LUOTSIALUE 1,LUOTSIALUE 1,LUOTSIALUE 1,
LUOTSIT 1800-LUVULLALUOTSIT 1800-LUVULLA

SAAPUMISSUUNTA
KAUPPATORILTA

LUOTSIALUE 2,
LUOTSIT 1700-LUVULLA
JA 1800-LUVUN ALUSSA

TULLIALUE
1850-1920 KOULU 1960-1980

KASARMIELÄMÄÄ
1850-1990

LATAAMOALUE
1920-1950

LINNOITUSALUE 1

LINNOITUSALUE 2

LINNOITUSALUE 3

LINNOITUSALUE 4

LINNOITUSALUE 5

LINNOITUSALUE 6

LINNOITUSALUE 7

LAMPI
1900-LUKU

”MINUN OLISI HYvIN vAIKEA SANOA, MISSÄ ON TAULU, JOTA KATSELEN. EN NIMITTÄIN KATSELE SITÄ KUIN KATSELLAAN JOTAKIN ESINETTÄ, 
EN PYSÄYTÄ KATSETTANI SEN SIJAINTIPAIKKAAN. MINÄ NÄEN SEN MYÖTÄ TAI SEN KANSSA, PIKEMMINKIN KUIN SEN ITSENSÄ”

MAURIcE MERLEAU-PONTY KIRJASSAAN SILMÄ JA MIELI

VALLISAAREN HISTORIAPOLKU

VALLISAARI

Se kuuluu Helsingin itäiseen saaristoon.

Se on pinta-alaltaan noin 75 ha.

Se sijaitsee yhdessä Kuninkaansaaren kanssa Suomenlinnan ja Santahaminan välissä.

Se on entinen sotilassaari.

Siellä on linnoituksia 1700-luvulta asti, mutta suurin osa rakenteista on 1800-luvulta.

Se on tärkeä osa Suomenlinnan linnoitusjärjestelmää.

Se on ollut puolustusvoimien käytössä ja sen henkilökunnan asuinpaikkana vuoteen 1996.

Se on ollut suljettu yleisöltä koko sotilashistoriansa ajan ja on edelleen.

Suljetulla saarella luonto muodostunut rikkaaksi ja

siellä on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja 76.

Sitä hallinnoi tällä hetkellä Metsähallituksen Luontopalvelut.

Se avataan yleisölle keväällä 2016.

Sinne on asemakaava valmisteilla.

Ja se kuuluu Unescon maailmaperintökohde Suomenlinnan puskurivyöhykkeeseen.

HISTORIAPOLKU

1/5

Karaktääri
Helsingin saarilla on kaikilla oma karaktääri: Pihla-

jasaari, Suomenlinna, Lonna, Harakka... Kaikilla niillä on 
omat ominaispiirteensä ja kiinnostavuutensa. Suunnitelman 
tavoitteena on löytää ja vahvistaa Vallisaaren karaktääriä. 
Sen arvot ovat kulttuuriperinnössä ja luonnossa. Kaikkein 
kiinnostavimpana ja ainutlaatuisimpana näkisin Vallisaaren 
yhteyden koko Euroopan historiaan. Saaren muokkautumi-
nen on tapahtunut suorassa yhteydessä Euroopan historiaan 
viimeisen 300 vuoden ajan, ja mielenkiintoista onkin tuoda 
esiin Vallisaaren tarina osana yleiseurooppalaista historian-
kertomusta.

Helminauha
Historiapolku rakentuu historian, säilyneen raken-

nusperinnön ja säilyneiden tarinoiden varaan. Saari on 
mahdollista jakaa teeman mukaan alueisiin määrittäjinä 
sekä olemassa olevat rakenteet ja rakennukset että tiedot jo 
kadonneista rakennelmista. Eri aikakaudet ja eri elämän-
muodot muodostavat erilaisia teema-alueita. Teema-aluei-
den läpi kulkeva polku kokoaa toisistaan irrallaan olevat 
elementit yhteen. Historiapolku on ikäänkuin helminauha. 
Yhden teeman alle kootut kokonaisuudet muodostavat hel-
minauhan helmet. Esimerkiksi luotsien asunalue muodostaa 
yhden teeman, eli helmen, patteri 1:n seutu toisen ja niin 
edelleen.

Polku
Polku toimii siis helminauhan lankana, eli sitoo 

erilliset elementit yhdeksi kokonaisuudeksi. Näyttelyssä 
liikkumisen täytyy olla niin helppoa ja vaivatonta, ettei 
vierailijan tarvitse erikseen edes ajatella sitä. Yksi näyttely-
suunnittelun haaste on, että ihmiset harvoin kiertävät näyt-
telyä suunnitellun reitin mukaan, vaan kulkevat jokainen 
mielensä mukaan. Niinpä näyttelykierros ei ole yksi koko-
nainen kertomus, joka tulisi kiertää oikeassa järjestyksessä 
jättämättä mitään väliin, vaan sarja lyhyitä tarinoita.

KAUPPATORI

SUOMENLINNA

VALLISAARI

laivaväylä Tukholmaan
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4*

* Tarkempi kuvaus katalogissa

Tarkempi kuvaus katalogissa ja detaljisuunnitelmissa

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

YLEISSUUNNITELMA

NÄYTTELYSUUNNITELMA

NÄYTTELYKÄSIKIRJOITUS

Laituri
Luotsitalo
Saunarakennus

TERVETULOA, FASILITEETIT

1876/NYT

INSTALLAATIO:  

LUOTSILAITURIN ALUE

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoisella maalilla
ja valkoisella soralla
tehty “matto” laiturilta
luotsitalon porrashuo-
neeseen
Informaatiopiste
Reitin alkupiste
Hostelli
Yleinen sauna

TUNNE:  TERVETULLUT

KOKEMUS: TERVETULOA SAAREEN, ORIENTAATIO,
      MAJOITTUMINEN, SAUNA

2 

Vanha purettava
laituri
Kivetty reuna veden
pinnan alla

LASTEN JA VARUSMIESTEN ELÄMÄÄ

1950-1980

INSTALLAATIO:

3* 
LAMPI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ponttoneilla kelluva
valkoinen taso
25x3 m
Näkösuojan antava
seinäke vaatteiden
vaihtoa varten

TUNNE:  RIEMU, ILO

KOKEMUS: UIMAKOULU LAMMELLA

Vanhan tullira-
kennuksen kivi-
jalka 1850-luvulta

LUOTSIEN ELÄMÄÄ

1750-1850

INSTALLAATIO:

LAMMEN POHJOISPUOLI

Vallan vaihtuminen ei 
aluksi juurikaan 
näkynyt Vallisaaressa,
sillä sodan uhkaa ei 
ollut

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoiset teräksiset
luotsimökkien hahmot
Elävät laiduntavat lampaat
Lammasaita

TUNNE:  OIVALLUS, ILO

KOKEMUS:  MUINAISEN LUOTSIKYLÄN HAHMOT-
      TAMINEN JA MAISEMAN MUUTOKSEN
      NÄKEMINEN

4* 

Patteri 1:n
rakenteet

NÄKÖALAPAIKKA

NYT

INSTALLAATIO:

  

PATTERI 1

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Putoamisen estävä
matala kaide 1,5 m
ennen reunaa
Penkki

TUNNE:  ULKOPUOLINEN, PIENI

KOKEMUS: NÄKYMÄ VIEREISEEN HOIDETTUUN
      SUOMENLINNAAN, OHI LIPUVAT
      VALTAVAT RUOTSINLAIVAT

  

5 

Kasematoitu, hol-
vattu ruutikellari
Tasanne, jolta näkyy
Suomenlinna ja
Helsingin merisilhuetti

VALLISAARIMUSEO

1700-NYT

INSTALLAATIO:

PATTERI 3, RUUTIKELLARI 53

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Teemojen mukaiset
näyttelyrakenteet

TUNNE:  ILO, KARTTUVA TIETO

KOKEMUS:  SIVISTÄVÄ, TIETOA SAAREN VAIHEISTA

6 LUONNONSUOJELUALUE

NYT
  

TERVALEPPÄKORPI

TUNNE:  RAUHA

KOKEMUS: LUONTO, KAUNEUS

9 

  

  
Aleksanterin patteri,
patteri 6

NÄKYMÄ HELSINGIN EMPIREKESKUSTAAN

1817-
1833

INSTALLAATIO:

7*
ALEKSANTERIN PATTERI

Myös venäläiset jättivät 
Vallisaaren aluksi linnoit-
tamatta, vaikka he tiesivät 
Vallisaaren olevan Viaporin 
heikko lenkki sen korkeusa-
semien vuoksi, sillä Helsingin 
keskustan rakentaminen söi 
varoja.

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Korotettu taso
Penkki
Kiikari suunnattuna Suurkirkolle

TUNNE:  VAPAUS, SUURUUS

KOKEMUS: KAIKEN YLÄPUOLELLA

Vanhat, osin lahonneet,
hetkellä millä hyvänsä
kaatuvat isot lehmukset

ALEKSANTERI II:N VIERAILU

1876-NYT

INSTALLAATIO:

8* 
LEHMUSKUJA

Lehmukset ja 
muutama tammi 
istutettiin reunus-
tamaan patterille 6 
johtavaa tietä 
kruununperillinen 
Aleksanteri II:n 
vierailun kunniaksi

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Maahan valettu valkoinen
metallilaatta, jossa kuvattu
historiallisia tapahtumia
puiden elämän ajalta,
Kulkemista symbolisesti estävä
puomi, joka toimii myös penkkinä

TUNNE:  OIVALLUS

KOKEMUS: AJAN SUHTEELLISUUS

Tiestö
Polut
Kiviset vartiotiet

POLKU

NYT

KOKO SAARI

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  OLLA TURVASSA

KOKEMUS: KOKONAISKUVA SAARESTA,
      HELPOSTI SEURATTAVA

1* 

INSTALLAATIO:

Valkoiseksi maalatut
maahan upotetut
terästolpat vaihtelevin 
korkeuksin ja välistyksin

Työhuone 27
Paja 29
Varastot 23 ja 24

MUISTOLAAKSO

1937

INSTALLAATIO:

  
KUOLEMANLAAKSO

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

13 omenapuuta
13 valkoista te-
rästolppaa, joista
jokaisessa turman
uhrin nimi

TUNNE:  SURU

KOKEMUS:  HILJENTYMINEN

14 

1900-luvun alussa
rakennettu upseeri-
talo ja miehistöruo-
kala

KAHVILA JA MUSEOKAUPPA

NYT
  

ESIKUNTATALO

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  VIRKISTYS

KOKEMUS:  LEPOHETKI

15 

Yliupseerirakennus A7
Sairaala A10
Varastot A12 ja A13

TAITEILIJARESIDENSSI

NYT

KASARMIALUE

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

17 

Olemassa olevat kunnostetut
rakennukset
Tarvittaessa pieniä
täydennysrakennuksia

INSTALLAATIO:

1960-luvulla raken-
nettu koulurakennus

SAAREN LASTEN ELÄMÄÄ

1960-1980

INSTALLAATIO:

16* 
KOULU

Asukkaat vähenivät, 
kun puolustusvoimien 
toiminta saarella 
pikkuhiljaa hiipui

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Läpikuultava valko-
kangas juhlasalin
näyttämöllä
Näytelty koulunäytelmä
-filmi 

TUNNE:  HAIKEUS

KOKEMUS:  AJAN PYSÄHTYMINEN HYLÄTYSSÄ
      KOULURAKENNUKSESSA

Patteri 9
Ruutivarastot

LUONNON YLIVOIMA

1850-NYT

INSTALLAATIO:

  
PATTERI 9

Itsenäisellä Suomella 
ei ollut vanhoille 
puolustuslaitteille 
juurikaan käyttöä

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Reitti kasvillisuuden
valtaaman patteri-
alueen lävitse

TUNNE:  JÄNNITYS, SEIKKAILU

KOKEMUS: LUONNON VOIMA,
      KUN IHMINEN POISTUU PAIKALTA

11 

Miinalataamon tilat

NÄYTTELYTILAT TAITEILIJOILLE

NYT
  

PATTERI 10

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

KOKEMUS:  TAIDE

13 

Hyvin säilynyt
kivinen vartiotie

KULKUREITTI

1850-NYT

VARTIOTIE

1. maailmansodan 
aikaan Helsinki oli 
yksi Euroopan 
linnoitetuimpia 
kaupunkeja, sillä sen 
tehtävä oli puolustaa 
Pietaria

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

TUNNE:  UHATTU

KOKEMUS: KUVITTEELLISEN VAARAN TUNTEMINEN
      JYRKÄLLÄ VARTIOTIELLÄ

12 

Patterin 8 ruuti-
varastot
Betonipatteri

VIAPORIN POMMITUS

1855

INSTALLAATIO:

10*
PATTERI 8

Yhteys Krimin sotaan 
ja Venäjän suurval-
tapyrkimyksiin

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ruutivarastossa:
Pimeys
Moottoroitu tärisevä lattia
Ääninauha
Tykkipihalla:
Portaat
Kiikari, jossa laivastoa
esittävä kuvafiltteri

TUNNE:  PELKO

KOKEMUS: POMMITUKSEN KOKEMINEN

2/5

AKSONOMETRIA 1/14 000
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Taustaa
Luotsikylä on viitteellinen replikaatio samalla paikal-

la 1800- luvun alkupuolella sijainneesta luotsien kylästä. 
Säilyneet aikalaisdokumentit ovat karttoja ja joitakin lau-
seita vanhoissa tekstiasiakirjoissa. Kuvallista aineistoa siitä, 
miltä mökit ovat näyttäneet ei ole olemassa. Tiedetään, että 
mökit ovat olleet puurakenteisia, joten on oletettavaa, että 
ne ovat olleet yksinkertaisia hirsimökkejä.

Tiedetään myös, että luotsit ovat eläneet saarella var-
sin omavaraista elämää kotieläimineen ja kasvimaapalstoi-
neen.

Installaatio
Mökkien tyylitellyt hahmot muodostavat luotsikylää 

kuvaavan installaation. Mökkivariaatioita on viisi. Yksin-
kertaisimmillaan se on kolmiulotteinen viivapiirustus mah-
dollisimman vähin viivoin harjakattoisesta mökistä. Kaik-
kein rakennetuin mökki on katettu, siinä on lattia ja penkki. 
Näin mökit toimivat sateensuojina tai taukopaikkoina.

Lampaat paitsi kertovat luotsien taloudenpidosta, niin 
hoitavat myös maisemaa pitämällä alueen niittymäisenä. 
Polku kulkee lammasaitauksen sisäpuolelle, joten aitauk-
sessa on veräjät.

GSEducationalVersion

2 m

GSEducationalVersion

2 m

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

KATALOGISIVU

Ainoastaan vanhat kartat kertovat missä Vallisaaren luotsit asuivat 
1700- ja 1800-luvuilla. Luotsien mökit tuhoutuivat useaan kertaan, 
ja niitä rakennettiin uudelleen muutamaankin eri paikkaan saaressa. 
Tämä luotsikylä oli paikallaan noin 1850-luvulla ja se oli viimeinen 
luotsien mökkikylä saaressa. Mökit purettiin kasarmirakennusten 
tieltä ja luotsit siirrettiin osittain muihin saariin, osittain 1876 valmis-
tuneeseen tiilirakennukseen saaren koillisosaan.
Luotsit elivät varsin omavaraista maalaiselämää Vallisaaressa. 1700- 
ja 1800-lukujen taitteessa eivät linnoitustyöt tai sotaväen läsnäolo 
vielä häirinneet heitä. Luotseilla oli puutarhapalstoja ja kotieläimiä.
Paikalla on jäljellä 1800-luvun alkupuolella rakennettujen tulliraken-
nusten kivijalat.

Vanhan tullira-
kennuksen kivi-
jalka 1850-luvulta

LUOTSIEN ELÄMÄÄ

1750-1850

INSTALLAATIO:

LAMMEN POHJOISPUOLI

Vallan vaihtuminen ei 
aluksi juurikaan 
näkynyt Vallisaaressa,
sillä sodan uhkaa ei 
ollut

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Valkoiset teräksiset
luotsimökkien hahmot
Elävät laiduntavat lampaat
Lammasaita

TUNNE:  OIVALLUS, ILO

KOKEMUS:  MUINAISEN LUOTSIKYLÄN HAHMOT-
      TAMINEN JA MAISEMAN MUUTOKSEN
      NÄKEMINEN

4* 

GSEducationalVersion

1/2000

LUOTSIKYLÄ

DETALJISUUNNITELMA

GSEducationalVersion

Materiaalit ja tekotapa
Mökit ovat rakenteeltaan valkoiseksi maalattua teräsputkea, 

jotka on liitetty yhteen hitsaamalla. Rakenne on jäykistetty pe-
rustamalla se syvälle maahan. Katot ovat valkoiseksi maalattua 
metallilevyä ja lattiat ja penkit valkoista teräslevyverkkoa. 

Lammasaitaus on ns. perinneaita käsittelemätöntä puuriu-
kua, joka saa harmaantua ja maastoutua osaksi maisemaa.

3/5

ELEMENTIT

50 m

ASEMAPIIRROS 1/1000

MÖKKIVARIAATIOT, POHJAT JA LEIKKAUKSET 1/50
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GSEducationalVersion

100 mm50 mm

VALKOISEKSI MAALATTU
TERÄSPUTKI

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

2 m

B B

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

A

A

KATALOGISIVU

Aleksanterin patterin päällä on Vallisaaren korkein kohta. Sieltä avau-
tuu näkymä koko Suomenlinnan yli Helsingin keskustaa kohti.
Kun Suomi siirtyi Venäjän tsaarin alaisuuteen 1808 ja pääkaupunki 
siirrettiin Turusta Helsinkiin, näkivät venäläiset tärkeämpänä rakentaa 
Helsingin pikkukaupungista edustuskelpoista. Niinpä kantakaupungin 
rakentaminen C.L.Engelin suunnitelmien mukaan nieli niin paljon 
rahaa, että Vallisaaren puolustuslaitteiden rakentamiseen ei jäänyt 
juuri mitään. Toisaalta sodan uhkaa ei vielä silloin ollut, joten linnoit-
tamista ei edes nähty kovin tärkeänä, vaikka venäläiset tiedostivat 
Vallisaaren olevan Viaporin akilleen kantapää linnoittamattomuutensa 
ja erityisesti korkeusasemiensa vuoksi.

  

  
Aleksanterin patteri,
patteri 6

NÄKYMÄ HELSINGIN EMPIREKESKUSTAAN

1817-
1833

INSTALLAATIO:

7*
ALEKSANTERIN PATTERI

Myös venäläiset jättivät 
Vallisaaren aluksi linnoit-
tamatta, vaikka he tiesivät 
Vallisaaren olevan Viaporin 
heikko lenkki sen korkeusa-
semien vuoksi, sillä Helsingin 
keskustan rakentaminen söi 
varoja.

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Korotettu taso
Penkki
Kiikari suunnattuna Suurkirkolle

TUNNE:  VAPAUS, SUURUUS

KOKEMUS: KAIKEN YLÄPUOLELLA

GSEducationalVersion

1/1000

ALEKSANTERIN NÄKYMÄ

4/5

DETALJISUUNNITELMA

Materiaalit ja tekotapa
Lattiatason rakenne on hitsaamalla teräsputkista tehty 

arina. Se on perustettu maavalliin upotettujen pilareiden 
päälle. Maavalli on tässä kohden niin paksu, ettei patterin 
rakenteisiin tarvitse koskea.

Kulkutaso on valkoiseksi maalattua teräslevyverkkoa.
Penkki ja kiikari ovat myös niinikään valkoiseksi maa-

lattua terästä, ja liitokset ovat niissäkin hitsattu.

Kiikari
Kiikari on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen, eikä siinä 

ole lainkaan varsinaista optiikkaa. Sen perusidea on sama kuin 
paperiin pistetty neulanreikä: pieni aukko luo optisen harhan, 
että siitä näkyvä kohde näyttää tarkemmalta. Näin myös kohteen 
voi rajata hyvin tarkaksi. 

Kiikarista näkyy suurkirkko ja penkiltä koko panorama 
Helsinkiin ja Suomenlinnaan.

ELEMENTIT
50 m

ASEMAPIIRROS 1/1000

POHJA 1/50

LEIKKAUS AA 1/50 JA 1/100

LEIKKAUS BB 1/50

DETALJI KIIKARISTA 1/2
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Installaatiot
Viaporin pommitus jakautuu installaationa kahteen 

osaan. Oikeastaan voisi puhua kahdesta eri intallaatiosta, 
jotka kertovat samasta asiasta eli Viaporin pommituksesta 
vuonna 1855.

Opastemerkinnät ovat tässä installaatiossa olennaiset, 
sillä ne ohjaavat kokemukselta toiselle. Ei tosin ole olen-
naista missä järjestyksessä ne kokee.

Elementit, materiaalit ja tekotapa
Portaat, jotka johtavat molempiin kohteisiin sekä 

tykkipihalla oleva taso ovat rakenteeltaan samanlaiset. 
Molempien kantava rakenne on hitsattu teräsputkista ja se 
on kiinnitetty olemassa oleviin betonirakenteisiin, niin ettei 
vanhoihin rakenteisiin pääse kiinnityskohdista vettä, joka 
voisi jäätyessään hajottaa vanhat rakenteet. Kulkutasot ovat 
valkoiseksi maalattua teräslevyverkkoa.

Ruutivarastoon johtava ovi jätetään auki, ja sen si-
säpuolelle uusiin karmeihin tehdään uusi ovi. Uusi ovi on 
myös metallia, sillä on olennaista, että ovi on painava avat-
taessa ja sen täytyy painua raskaasti kiinni.

Tärinälattia on ikäänkuin metallitarjotin, jossa on pie-
net laidat, etteivät pienet tavarat putoaisi lattian alle, sillä 

Englantilais-ranskalaisen laivasto-osaston heinäkuussa 1855 suorit-
tama Viaporin pommitus osana Venäjän suurvaltapyrkimysten vasta-
toimena koski myös Vallisaarta. Pommitus kesti kaksi vuorokautta ja 
erityisesti Vallisaaren metsä kärsi suuria vahinkoja.
Vuonna 1855 saaren eteläkärkeen oli valmistunut patteri 9 (nykyisin 
patteri 8), lisänimeltään "Patteri niemessä". Se oli tuolloin vielä avo-
patteri, mutta sijaitsi samalla paikalla kuin nykyinen kasemattipatteri. 
Betonoidut avopatterit on rakennettu myöhemmin.

Patterin 8 ruuti-
varastot
Betonipatteri

VIAPORIN POMMITUS

1855

INSTALLAATIO:

10*
PATTERI 8

Yhteys Krimin sotaan 
ja Venäjän suurval-
tapyrkimyksiin

OLEMASSA OLEVAT
PUITTEET:

Ruutivarastossa:
Pimeys
Moottoroitu tärisevä lattia
Ääninauha
Tykkipihalla:
Portaat
Kiikari, jossa laivastoa
esittävä kuvafiltteri

TUNNE:  PELKO

KOKEMUS: POMMITUKSEN KOKEMINEN
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1/2000

VIAPORIN POMMITUS

sen ja seinän väliin jää noin viisi senttimetriä tärinävaraa. Täri-
nälattian ja olemassa olevan betonilattian väliin jää moottoroitu 
tärinälaitteisto.

1800-luvun tykkitulitusta jäljittelevä ääninauha luo tilan 
äänimaiseman. Äänentoisto on sijoitettu osittain lattian alle ja 
pieninä kaiuttimina katon rajaan, jotta ääni olisi mahdollisim-
man kolmiulotteinen.

Kiikari on hitsattu valkoiseksi maalatusta teräslevystä. Jalat 
ovat lattaterästä. Kiikarissa ei ole mekaniikkaa, vaan sen sisällä 
on lasilevy, jossa on kuvattuna englantilais-ranskalainen laivasto 
ja se on mahdollista vaihtaa tarvittaessa. Kiikarista katsottaessa 
silmä tarkentaa joko maisemaan tai laivaston kuvaan ja mieliku-
vitus täydentää loput.

5/5

KATALOGISIVU

DETALJISUUNNITELMA
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VALKOISEKSI
MAALATTU
TERÄSPUTKI

VALKOISEKSI
MAALATTU
LATTATERÄS

KAHDEN LASILEVYN VÄLIIN
LAMINOITU KUVA

ELEMENTIT
50 m

ASEMAPIIRROS 1/1000

POHJA JA LEIKKAUS AA 1/100

LEIKKAUS BB JA LEIKKAUS CC 1/50

DETALJI KIIKARISTA 1/2
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Jussi. Aivan kaikesta. <3

Työni ohjaaja ja valvoja Rainer Mahlamäki ohjaushetkistä ja hyvistä 
keskusteluista.

Leena Laine arjen avusta.

Tuomas Siitonen kommenteista, Sanna Ihatsu lähdevinkeistä, Johanna 
Klemetti saariseurasta, Per Olaf Fjeld uskosta omiin siipiin, Metsähalli-
tuksen Luontopalvelut ja WWF saarivierailusta.




