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Tiivistelmä

Diplomityön	kohde	on	Sarvilinna	Hessenstein,	vuosina	1774–1777	raken-
nettu	 ja	 1789	 täydennetty	 linnoituslaite	 Suomenlinnan	 Iso	Mustasaaren	
eteläkärjessä.	Työssä	 tutkin	sarvilinnan	historiaa,	 sen	nykytilannetta	sekä	
pohdin	sen	tulevan	käytön	suuntaviivoja.	Tutkimuksen	tavoitteena	oli	sel-
vittää	rakennuksen	historian	vaiheet,	 ja	pohtia	millainen	tulevaisuus	olisi	
sille	luonnollisin	jatkumo.	
	 Työ	koostuu	kolmesta	osasta.	Ensimmäinen	osa	on	kattava	raken-
nushistoriaselvitys,	 joka	 sisältää	 sarvilinnan	 suunnittelun	 ja	 muutosten	
historian	yli	250:n	vuoden	ajalta.	Lisäksi	kartoitan	rakennuksen	käytön	 ja	
kunnon	nykytilanteen.	 Toisessa	osassa	 tutkin	 sarvilinnaa	osana	 Suomen-
linnan	kehitystä	restauroinnin	sekä	maailmanperintökohteen	ja	matkailun	
näkökulmista.	
	 Diplomityön	 viimeisessä	 osassa	 perehdyn	 Sarvilinna	 Hessenstei-
nin	 luonteeseen	 ja	tulevaisuuteen.	Analysoin	sen	henkeä,	muutoshistori-
an	 luonnetta	 sekä	 arvoja.	Niiden	perusteella	muodostan	 raamit	 tulevien	
muutosten	ja	käytön	luonteelle.	Koska	työ	ei	sisällä	sarvilinnan	tilojen	ja	ra-
kenteiden	tarkkaa	inventointia,	en	ehdota	sille	yksityiskohtaisia	restauroin-
tisuunnitelmia.	Muodostan	 kuitenkin	 ehdotuksen	 tarvittavista	 jatkotutki-
muksista	ja	toimenpiteistä.	Lopuksi	esitän	sarvilinnalle	käyttötarkoituksen,	
joka	 on	 kokonaisvaltainen,	 linnoituslaitetta	 ja	 sen	 historiaa	 kunnioittava	
sekä	säilymistä	edistävä.
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Abstract

The	subject	of	my	thesis	is	the	Hornwork	Hessenstein,	a	fortification	device	
built	mostly	between	1774–1777	and	completed	in	1789.	The	site	is	loca-
ted	at	the	southern	end	of	the	island	Iso	Mustasaari,	on	the	sea	fortress	of	
Suomenlinna.	In	my	thesis	I	present	the	history,	the	current	situation	and	
the	future	guidelines	of	the	fortification.	The	aim	of	this	study	was	to	find	
out	the	stages	of	the	building’s	history,	and	to	consider	what	kind	of	future	
would	be	the	most	natural	continuum	for	it.
The	thesis	consists	of	three	parts.	The	first	part	is	a	comprehensive	histori-
cal	analysis	of	the	building,	which	includes	research	about	the	background,	
construction	and	modification	history	of	Hornwork	Hessenstein	during	the	
last	250	years.	It	also	contains	a	survey	of	the	current	use	and	condition	
of	the	fortification	structure.	In	the	second	part,	I	study	the	hornwork	as	
part	of	depelopement	of	Suomenlinna	from	the	perspectives	of	restoration	
history	and	as	a	World	Heritage	Site.
In	the	final	part	of	my	thesis	I	study	the	character	and	future	of	Hornwork	
Hessenstein.	I	analyze	its	spirit,	the	nature	of	changes	in	its	history,	and	its	
values.	Based	on	these,	I	am	able	to	establish	a	framework	for	individual	
traits	of	future	changes	and	use.	Because	the	thesis	does	not	include	a	de-
tailed	inventory	of	the	condition	and	structures	of	the	Hornwork,	I	do	not	
propose	detailed	restoration	plans	for	it.	However,	I	do	make	a	proposal	for	
the	necessary	follow-up	research	and	inspection.	Finally,	I	propose	a	new	
use	for	the	Hornwork,	which	is	holistic,	respectful	of	the	fortification	device	
and	its	history	while	promoting	its	preservation.
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Alkusanat

Suomenlinna pitäisi säilyttää paikkana, 
johon mennään kuin toiseen maailmaan, 
että voisi tuntea: olen jostakin irti ollessani täällä.
	 -	E.	Suolahti,	Uusi	Suomi	4.12.1961

Haluan	kiittää	tähän	pisteeseen	pääsemisestä	vahvoja	naisia	opintojeni	varrelta,	
olette	toimineet	erinomaisena	roolimallina.	Kiitos	Anna-Maija	Ylimaula,	Nina	Hok-
ka,	Miia	Perkkiö	ja	Tuija	Lind.	Suuri	kiitos	työni	pääohjaajalle	Özlem	Özer-Kemppai-
selle	lempeästä	opastuksesta	ja	kannustuksesta.	Kiitos	myös	perheelleni,	ja	erityi-
sesti	rakkaalle	Matiakselle	joka	muutti	kanssani	saareen.	
 Kevät	2019	on	ollut	suuri	seikkailu.	Suomenlinnassa	asuminen	 ja	diplo-
mityön	parissa	työskentely	ovat	olleet	ainutlaatuinen	kokemus.	E.	Suolahti	kuvaa	
sitä	hyvin:	Suomenlinna	on	oma	maailmansa,	saarirykelmä	täynnä	tarinoita.	Joka	
kerta	kun	lautta	irtoaa	Kauppatorin	laiturista,	tuntuu	kuin	irtoaisi	koko	maailmasta	
ja	matkustaisi	rinnakkaistodellisuuteen.
	 Sarvilinna	 Hessensteinin	 historiaan	 perehtyminen	 on	 ollut	 kokonais-
valtainen	sukellus	myös	koko	Suomenlinnan	historiaan.	Kallioiset	 ja	karut	 luodot	
kaiverrettiin	upeaksi	 linnoitukseksi,	viisaasti	 luonnon	omia	muotoja	hyödyntäen.	
Linnoitusarkkitehtuurin	 säännölliset	 järjestelmät	 muuntuivat	 kallion	 muotojen	
mukaisesti	epäsäännöllisiksi,	kuin	osaksi	luontoa	itseään.	
	 Hiljalleen	kevään	mittaan	opin	sarvilinnan	koko	tarinan		-	sen	historian	vai-
heet	ja	luonteen.	Alkuperäiset	osat	ja	eri	aikojen	muutokset	ovat	kaikki	palvelleet	
sen	hetkistä	tarvetta	tai	aatemaailmaa.	Yksittäinen	linnoituslaite	on	kuin	osa	suurta	
koneistoa.	Tänä	päivänä	linnoituksen	rooli	ei	ole	enää	puolustuksellinen.	Ympäris-
tön	 luonteen	muuttuessa	myös	 linnoituslaitteelle	on	muodostunut	uudenlainen	
tehtävä	 ja	asema.	Kun	ymmärrän	 rakennuksen	historian	käänteiden	 ja	nykytilan	
luonteen,	voin	kirjoittaa	sen	tarinan	seuraavan	kappaleen	käsikirjoituksen.	

Nyt	bastionipihalla	on	hiljaista,	kenties	käyttäjät	palaavat	kesäksi.

Hertta	Hjelt
Suomenlinnassa	10.5.2019
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1 Johdanto

Diplomityön	kohde	on	Sarvilinna	Hessenstein,	vuosina	1774–1777	raken-
nettu	ja		vuonna	1789	täydennetty	linnoituslaite	Suomenlinnan	Iso	Musta-
saaren	eteläkärjessä.	Suomenlinnalla	on	pitkä	historia	paitsi	linnoituksena	
myös	aktiivisena	varuskuntakaupunkina.	Nykyisin	se	on	elävä	ja	kokemuk-
sellinen	Helsingin	kaupunginosa	sekä	erittäin	suosittu	matkailukohde.	Suo-
menlinna	on	ollut	Unescon	maailmanperintökohde	vuodesta	1991. 
 Diplomityötä	tehdessäni	työskentelin	Suomenlinnan	Hoitokunnan	
palveluksessa	 ja	 asuin	 Suomenlinnassa.	 Hoitokunta	 asetti	 tehtäväkseni	
Sarvilinna	Hessensteinin	kattavan	rakennushistoriaselvityksen.	Selvityksen	
lisäksi	tutkin	linnoituslaitteen	nykytilaa	ja	tulevaisuuden	näkymiä.	Diplomi-
työstä	muodostui	kolmiosainen.	
	 Ensimmäisessä	osassa	tutkin	Sarvilinna	Hessensteinin	rakentami-
sen	taustoja,	rakentamista	ja	muutoshistoriaa.	Kolmen	eri	valtion	vallan	alla	
ja	245	vuoden	aikana	sarvilinna	on	toiminut	paitsi	puolustuslaitteena	myös	
esimerkiksi	asuintiloina,	leipomona,	sikalana	ja	varastona.	Vuonna	1918	al-
kaneena	suomalaisena	aikana	tämä	puolustuksellisen	hyötyarvonsa	jo	kau-
an	sitten	menettänyt	 ja	sisätilojen	pinta-alaltaan	vaatimaton	kokonaisuus	
pääsi	 osin	 huonoon	 kuntoon.	 Sarvilinnassa	 suoritettiin	 laajat	 korjaustyöt	
1970-	ja	1980-lukujen	taitteessa.	Nykyisin	tilat	ovat	osin	tyhjillään	ja	osin	
työhuonekäytössä.	Rakennushistoriaselvitys	sisältää	myös	katsauksen	tilo-
jen	tämän	hetkiseen	käyttöön	ja	kuntoon.
	 Diplomityöni	toisessa	osassa	tarkastelen	Sarvilinna	Hessensteinia	
maailmanperintökohteen	 osana	 ja	 restaurointinäkemysten	 kuvastajana.	

Aluksi	 tutkin	 sarvilinnan	 roolia	osana	Unescon	maailmanperintökohdetta	
–	sen	merkittävyyttä,	näkyvyyttä	ja	asemaa	tällä	hetkellä	sekä	tulevaisuu-
dessa.	Toinen	näkökulma	on	Suomenlinnan	restaurointihistoria	osana	kan-
sainvälistä	 ja	kansallista	rakennussuojelun	ja	restauroinnin	historiaa,	sekä	
Sarvilinna	Hessenstein	osana	Suomenlinnan	restaurointia.	Pohdin	sarvilin-
nan	 korjaustöissä	 tehtyjen	 ratkaisuiden	 taustoja,	 sekä	 niiden	 vaikutuksia	
esimerkiksi	 linnoituslaitteen	nykyisen	käyttötarkoituksen	 ja	 siihen	 sisälty-
vän	historiallisen	kertovuuden	toteutumiseen.	
	 Työn	 kolmas	osa	 käsittelee	 Sarvilinna	Hessensteinin	 luonnetta	 ja	
tulevaisuutta.	Osuuden	lähtökohtana	on	rakennuksen	perinpohjaisen	tun-
temisen	merkitys	ja	tärkeys	restaurointipäätösten	pohjana.	Pohdin	Sarvilin-
na	Hessensteinin	luonnetta	sekä	sen	tarinaa,	joka	sisältää	muutoshistorian	
ja	ajan	myötä	muodostuneen	paikan	hengen.	Analysoin	rakennusta	myös	
muutoshistorian	 luonteen	kautta:	millainen	tulevaisuus	olisi	 luonnollinen	
seuraava	 luku	Sarvilinna	Hessensteinin	tarinaan.	Osuus	sisältää	myös	 lin-
noituslaitteen	arvottamisen.	Tutkin	sarvilinnan	arvoja	osana	Suomenlinnan	
linnoitusmaisemaa	ja	sen	edustavuutta	historiasta	kertovana	monumentti-
na,	sekä	restaurointinäkemysten	muutosten	kuvastajana.	
	 Lopuksi	laadin	ehdotuksen	toimenpiteistä	ja	tulevasta	käyttötarkoi-
tuksesta.	Ehdotetut	toimenpiteet	ovat	välttämättömiä	ennen	kuin	tarkkoja	
suunnitelmia	sarvilinnan	restauroinnista	voidaan	tehdä.	Analyysieni	pohjal-
ta	esitän	sarvilinnalle	uuden	käyttötarkoituksen,	joka	on	kokonaisvaltainen,	
linnoituslaitetta	ja	sen	historiaa	kunnioittava	sekä	säilymistä	edistävä.	
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2 Kohteen yleisesittely

Suomenlinna	on	Helsingin	edustalla	sijaitseva,	pääosin	1700-luvun	jälkim-
mäisellä	 puoliskolla	 rakennettu	merilinnoitus.	 Se	 on	 kautta	 aikojen	 ollut	
paitsi	linnoitus	myös	aktiivinen	kaupunginosa.	Suomenlinna	on	rakennettu	
kivisille	 ja	 karuille	 Susiluodoille	 luonnon	 ehdoilla	 ja	 sen	muotoja	 hyväksi	
käyttäen.	Linnoituksen	suojissa	on	aina	työskennellyt	ja	asunut	vakituisesti	
ihmisiä.	Varuskuntakaupunkina	se	on	ollut	jopa	kulttuurin	keskittymä.	Tänä	
päivänä	 Suomenlinna	 on	 yli	miljoona	 vuosittaista	 turistia	 keräävä	 nähtä-
vyys,	noin	800	asukkaan	koti,	sekä	yli	400	ihmisen	työpaikka.	”Suokki”	on	
elävä	kaupunginosa	ja	kylämäinen	yhteisö.

Sarvilinna	Hessenstein,	 rakennus	C93,	 sijaitsee	 Iso	Musta-
saaren	 eteläosassa.	 Sen	 itäpuolella	 sijaitsee	 Suomenlinnan	 avovankila	 ja	
länsipuolella	Tykistölahti.	Kulku	sarvilinnalle	 tapahtuu	Tykistölahden	puo-
lelta.	 Sarvilinna	 Hessenstein	 on	maisemallisesti	merkittävä	 osa	 Suomen-
linnan	 Unescon	 maailmanperintökohdetta	 (1991).	 Tykistölahden	 vasta-
rannalla	 kulkee	 niin	 sanottu	 sininen	tie,	 joka	 on	matkailijoiden	 pääreitti.	
Linnoituslaite	on	osa	Tykistölahden	linnoitusmaisemaa	sekä	vastarannalta	
että	mereltä	päin	saavuttaessa.

KUVAT 2 ja 3 ilmakuva 2017
Helsingin	kaupunki,	Kaupunkiympäristön	toimiala,	Palvelut	
ja	luvat,	Kaupunkimittauspalvelut

 3

Iso Mustasaari

Susisaari

Pikku Mustasaari

Länsi-Mustasaari

Kustaanmiekka
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Sarvilinna	Hessenstein	on	vuosina	1774–1777	rakennettu	ja	1789	täyden-
netty	Tykistölahtea	 vartioiva	etuvarustus	 Suomenlinnan	 Iso	Mustasaaren	
eteläkärjessä.	 Se	 on	 nimetty	 todennäköisesti	 kreivi	 Fredrik	 Vilhelm	 von	
Hessensteinin	 mukaan.	 Se	 koostuu	 kahdesta	 puolibastionista	 nimeltään	
Sparre	 ja	 Sprengtporten	 sekä	 niiden	 välissä	 sijaitsevista	 kahdesta	 kurtii-
nirakennuksesta.	Yhdessä	ne	muodostavat	 suljetun	 linnoituslaitteen,	 sar-
vilinnan.	 	 Bastionit	 on	 rakennettu	 kallion	muotoja	 hyödyntäen,	mikä	 on	
Suomenlinnan	linnoitusarkkitehtuurille	tyypillistä.	Kallioiden	ja	bastionien	
välissä	alanteella	on	iso	kurtiini,	joka	on	kasematoitu	eli	sen	yhteyteen	on	
rakennettu	 pommin	 kestäviä	miehistösuojia.	Myös	 puolibastionien	muu-
reissa	on	 kasematoituja	 kylmiä	miehistösuojia.	 Tykistölahden	puolella	 si-
jaitseva	pieni	kurtiini	on	pienikokoinen	tiilirakennus.	Nykyinen	pieni	kurtiini	
on	1970-	ja	1980-lukujen	taitteessa	tehdyn	laajan	restaurointityön	yhtey-
dessä	tehty	rekonstruktio.
	 Sarvilinna	Hessenstein	on	paitsi	historiallinen	monumentti,	myös	
esimerkki	 restaurointiperiaatteiden	muutoksesta	 1980-luvun	 alussa.	 Sen	
restaurointi	sisälsi	useita	rekonstruktioita.	Sarvilinnan	muurin	1850-luvul-
la	ummistetuista	ampuma-aukoista	oli	ehditty	avata	osa,	kun	näkemykset	
muuttuivat	kesken	työmaavaiheen.	Korjaustyöt	tapahtuivat	siis	restauroin-
titeoreettisen	ajatusmaailman	muutosvaiheessa.

Tällä	 hetkellä	 linnoituslaite	 ei	 ole	 avoin	 yleisölle.	 Sarvilin-
naan	 sen	historian	 aikana	 tehdyt	muutokset	 ovat	 olleet	 pääosin	 käytän-
nöllisiä.	Sen	ollessa	vielä	alkuperäisessä	käyttötarkoituksessaan,	korjauksia	
ja	muutoksia	on	tehty	puolustuksellisen	toiminnallisuuden	parantamiseksi.	
Kurtiinirakennuksissa	 on	 tehty	 laajojakin	 muutoksia	 uusien	 käyttötarkoi-
tusten	myötä.	Sarvilinna	Hessenstein	on	historiansa	aikana	toiminut	muun	
muassa	 leipomona,	 asuntoina,	 sikalana,	 varastona	 ja	 työtiloina.	Nykyisin	
kurtiinien	sisätilat	ovat	pääsin	työhuonekäytössä.	Osa	ison	kurtiinin	tiloista	
on	poistettu	käytöstä	sisäilman	ongelmien	vuoksi.	

GSEducationalVersion
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Augustin	Ehrensvärd
Augustin	 Ehrensvärd	 syntyi	 vuonna	 1710	 Ruotsissa,	 Barkarön	 pitä-
jässä.	Hän	opiskeli	muun	muassa	La	Fèren	tykistökoulussa	ja	oli	mu-
kana	hattujen	 sodassa	 tykistössä.	 	 Ruotsin	huono	menestys	 sodissa	
herätti	keskustelua	valtakunnan	linnoittamisesta.	Ehrensvärd	oli	mu-
kana	 1747	 linnoituskomissiossa,	 joka	 esitti	Degerbyn,	 Sveaborgin	 ja	
Svartholman	 linnoittamista.	 Kuningas	 Aadolf	 Fredrik	 hyväksyi	 suun-
nitelmat,	ja	Ehrensvärd	nimitettiin	linnoitustöiden	johtoon.	Hän	johti	
linnoitustöitä	vuoteen	1765,	mutta	myssypuoleen	noustessa	valtaan	
hattujen	 kannattajana	 tunnettu	 Ehrensvärd	 erotettiin	 tehtävistään.	
Hänet	kutsuttiin	takaisin	vuonna	1769,	mutta	pitkäaikaisen	sairastelun	
uuvuttamana	hän	menehtyi	4.10.1772.	Ehrensvärdin	hauta	 sijaitsee	
Suomenlinnan	 Susisaaren	 isolla	 linnapihalla.	Hautamuistomerkin	 on	
suunnitellut	Ruotsin	Kuningas	Kustaa	III	(1746–1792). 7

7	Oscar	Nikula,	Augustin Ehresvärd 1710–1772,	Ehrensvärd-seura	ry,	2011,	s.	22–31,	
113,	191–197,	464–473

KUVA 4 1748
Susiluotojen	maastonmuodot	
ennen	rakentamista
KrA	Sö	04,	ote	kartasta 4
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3 Ruotsalainen aika 
3.1 Susiluodot ja Helsinki ennen linnoitussuunnitelmia

lopulla	 ruotsalainen	 linnoitusupseeri	 Johan	Bernhard	Virgin	 (1705–1783)	
esitteli	linnoitussuunnitelmansa,	jossa	Helsingin	päälinnoitus	sijoitettaisiin	
Kaivopuistoon,	 ja	 Susiluodon	 salmet	 varustettaisiin	 linnoituslaittein.	Näin	
rakennettaisiin	place d ármes,	varikkolinnoitus.	Virgin	jatkoi	suunnitelman-
sa	eteenpäin	viemistä,	mutta	sen	toteuttamiseen	ei	tartuttu.	Kun	vuonna	
1747	hatut	pääsivät	valtaan,	linnoitussuunnitelmat	nousivat	taas	pöydälle.4 

Vuoden	 1747	 valtiopäivillä	 hyväksyttiin	 Augustin	 Ehrens-
värdin	(1710–1772)	ja	hänen	avustajiensa	Hans	Henrik	von	Liewen	(1704–
1781)	 ja	Alexander	Michael	Strussenfeltin	(1716–1797)	 laatima	laaja	val-
takunnallinen	puolustussuunnitelma,	 jossa	Helsinkiin	 tulisi	 sekä	 laivaston	
että	armeijan	tukikohta.	Linnoitus	rakennettaisiin	kaksiosaiseksi,	osin	maal-
le	ja	osin	saaristoon.5	Päälinnoituksen	lisäksi	suunnitelma	sisälsi	rajalinnoi-
tuksen	Degerbyhyn	 (nyk.	 Loviisa)	 sekä	 Skånen	 Landskronan	 linnoituksen	
laajentamisen	rajalinnoitukseksi	ja	laivastotukikohdaksi.6	Sveaborgin	linnoi-
tustöiden	alkaminen	oli	selkeä	osoitus	siitä,	että	Suomen	asia	oli	Ruotsille	
tärkeä	–	sillä	oli	paitsi	puolustuksellisesti	myös	symbolisesti	suuri	arvo.	

4	Pentti	Silvast,”Viaporin	Elämää”, Suomenlinna Sveaborg – Viapori,	toim.	Silvast,	Perkki,	
Myllyniemi, 	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1968,	s.	11–13		
5	KrA	SÖ	01,	kopiot	SLHK
6	O.	af	Hällström,	1986,	s.14

Ruotsin	suurvalta-aikana	Suomenlahti	oli	kokonaan	Ruotsin	hallinnassa.	Lai-
vasto	voitiin	sijoittaa	Ruotsin	etelärannikolle	Karlskronaan	ja	tarvetta	linnoi-
tuksille	tai	laivastotukikohdille	Suomessa	ei	ollut.	Venäjän	hallitsija	Pietari	
I	Suuri	(1672–1725)1	halusi	yhteyden	mereen	ja	maailmankauppaan.	Suuri	
pohjansota	1700–1721	siirsi	rajoja.	Pietarin	kaupunki	perustettiin	sodan	al-
kuvaiheessa	valloitetulle	alueelle	Suomenlahden	pohjukkaan	vuonna	1703	
Venäjän	uudeksi	pääkaupungiksi.	Tämä	kiristi	tilannetta,	sillä	valtion	paino-
piste	siirtyi	hyvin	lähelle	Ruotsin	valtion	rajoja.	Uudenkaupungin	rauhassa	
1721	Viro,	Inkeri,	Liivinmaa	ja	osa	Karjalasta	luovutettiin	Venäjälle.	Niiden	
mukana	 Ruotsi	menetti	 suuren määrän	 linnoituksia	 sekä	 Suomenlahden	
hallinnan,	suurimman	osan	siitä	siirtyessä	osaksi	Venäjän	keisarikuntaa.	2

Tarve	 laivastotukikohdalle	 Suomenlahdella	 kasvoi,	 ja	 jo	
vuonna	 1722	 kenraali	 Axel	 von	 Löwen	 (1686–1772)	 laati	 hävityn	 sodan	
opetusten	 perusteella	 Ruotsille	 uuden	 puolustussuunnitelman.	 Se	 sisälsi	
kaleerilaivaston	 Suomessa	 ja	 linnoitetun	 laivastotukikohdan	 Helsingissä.	
Lisäksi	 suunnitelmassa	 oli	 rajalinnoitukset	Haminaan	 ja	 Lappeenrantaan.	
Suunnitelma	esiteltiin	vuoden	1723	valtiopäivillä,	mutta	se	todettiin	 liian	
laajaksi	ja	kalliiksi.3	Joitain	osia	suunnitelmasta	alettiin	toteuttamaan,	kuten	
Lappeenrannan	linnoitus.	Löwen	esitteli	yhä	täydennettyä	suunnitelmansa	
1738–1739	valtiopäivillä,	ja	linnoitustöiden	aloittamiseksi	tehtiin	jo	tiedus-
telumatka	 Helsinkiin.	 Suunnitelmat	 kuitenkin	 pysähtyivät,	 kun	 todettiin,	
että	olisi	 tehokkaampaa	vain	vallata	vanhat,	sodassa	hävityt,	 linnoitukset	
takaisin.	 Hattu-puolueen	 johdolla	 1741	 julistettiin	 sota	 Venäjää	 vastaan.	
Sota	 hävittiin.	 Turussa	 1743	 solmitussa	 rauhansopimuksessa	 raja	 siirtyi	
Kymijoelle	 ja	 Lappeenrannan	 linnoituskin	 menetettiin	 Venäjälle.	 Sodan	

1	https://kuninkaallisetjamonarkia.wordpress.com/2013/11/16/kuninkaallisten-henkilohis-
toria-tsaarikeisari-pietari-i-suuri/	viitattu	2.4.2019.	Pietari	I	Suuri	oli	Venäjän	valtakunnan	
hallitsija	vuosina	1682–1725.	Hän	toimi	ensin	tsaarina	ja	Uudenkaupungin	rauhasta	vuon-
na	1721	alkaen	keisarina.	
2	Olof	af	Hällström,	Sveaborg Viapori Suomenlinna,	Anders	Nyborg	A/S,	Helsinki	1986,	s.14
3	Niilo	Sario,	”Suomenlinnan	merkitys	eri	aikakausina”,	Suomenlinna 1748–1948,	toim.	
Niilo	Sario	ja	Ahti	Valpasvuo,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1948	s.	8–9
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1747

    KUVA 5  1747
Yleissuunnitelma	kaksoislin-
noituksesta
KrA	SÖ	01

3.2 Kaksoislinnoituksen rakentaminen alkaa

Vuodet	1749–1751	olivat	erittäin	aktiivista	 rakentamisen	aikaa	erityisesti	
Kustaanmiekalla,	Susisaarella	 ja	 Länsi-Mustasaarella.	Myös	Särkän	 linnoi-
tuksen	rakentaminen	aloitettiin	1749.	Ehrensvärd	hyväksyi	myös	Degerbyn	
eli	 nykyisen	 Loviisan	 linnoitustöiden	 suunnitelmat	 2.5.1751.	 Samaan	 ai-
kaan	aloitettiin	myös	Svartholman	linnoituksen	rakennustyöt,	sekä	Ruotsin	
eteläosan	turvaamiseksi	Landskronan	ja	Kristianstadin	linnoitusten	korjaus-
työt.10	 Kalliit	 linnoitustyömaat	 kirvoittivat	myös	 suuren	määrän	 kritiikkiä.	
Poliittinen	tilanne	Ruotsissa	oli	kireä.	Ehrensvärd	oli	hattujen	piirissä	mer-
kittävä	henkilö	 ja	 tämä	kiristi	 tunnelmaa	entisestään.	Keskustelua	herätti	
niin	määrärahat	kuin	linnoituksen	sijainti	ja	toteutus.	Työt	kuitenkin	etene-
vät,	vaikka	rahoitus	kiristyi. 11

10		Liisa	Eerikäinen	”Suomenlinna	puolustuksen	ja	linnoitusteorioiden	näkökulmasta”,	
Viaporista Suomenlinnaksi,	toim.	Liisa	Eerikäinen,	Museovirasto,	Jyväskylä	2006,	s.14
11	O.	Nikula,	2011,	s.	127–172

Vuoden	1747	suunnitelma	(kuva	5)	oli	tehty	nopeasti,	ilman	maastomitta-
uksia	tai	kustannuslaskelmia.	Sitä	ryhdyttiin	oitis	tarkentamaan	ja	viemään	
eteenpäin.	 Ehrensvärd	 saapui	 Suomeen	 heti	 tammikuussa	 1748.	 Töiden	
aloitus	oli	 haastavaa,	 sillä	Helsinki	 oli	 hyvin	pieni	 kaupunki.	Materiaaleja	
jouduttiin	hakemaan	kaukaakin,	sekä	perustamaan	oma	laivatelakka	ja	tii-
liruukkeja.8	 Näiden	 haasteiden	 lisäksi	 todettiin,	 että	 kaksoislinnoituksen	
luonnokset	olivat	 riittämättömät.	Koko	 rakennusprojektin	ajan	 suuri	osa	
päätöksistä	tehtiin	työmaalla	sitä	mukaa	kun	haasteita	kohdattiin. 
	 Susiluodot	 olivat	 karut	 ja	 kallioiset.	 Suunnitelmia	 sovitettiin	mu-
kautumaan	maaston	muotoihin.	Susiluodoilla	rakentaminen	keskittyi	1749	
Kustaanmiekalle,	 joka	 oli	 puolustuksen	 kannalta	 tärkein	 saada	 valmiiksi.	
Koko	 linnoitusprojektissa	 työt	 painottuivat	 ensin	 pääasiassa	 mantereen	
puolelle	Siltavuoreen	ja	Ullanlinnaan,	mutta	vuonna	1750	päätettiin	keskit-
tyä	rakentamaan	Susiluotojen	linnoitus	ensin.	Ehrensvärd	oli	vakuuttunut,	
että	kaksoislinnoituksen	mantereen	osan	rakentamiseen	palattaisiin	vielä.	
Lokakuun	10.	päivä	vuonna	1750	Susisaarten	linnoitus	sai	virallisesti	nimek-
seen	Sveaborg.9 

8	O.	Nikula,	2011,	s.	113–115
9	Niilo	Sario,	”Suomenlinnan	merkitys	eri	aikakausina”,	Suomenlinna 1748–1948,	toim.	
Niilo	Sario	ja	Ahti	Valpasvuo,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1948	s.	9
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    KUVA 7  
Piirros	sarvilinnan	ja	kruunulinnan	
linnoituslaitetyypeistä
Sario,	Valpasvuo,	1948	s.	66

    KUVA 6  
Piirros	Bastionijärjestelmästä

Sario,	Valpasvuo,	1948	s.	73

3.2.1	Suomenlinnan	linnoitusjärjestelmä

 6

1600-	 ja	 1700-luvun	 Euroopassa	 sotateknologiaa	 kehitettiin	 jatkuvasti.	
Uusi	 asetekniikka	muutti	myös	 linnoituksia.	 Rakenteet	madaltuivat	 ja	 le-
ventyivät.	Suomenlinnan	rakentamisen	aikaan	linnoitusjärjestelmistä	ylei-
sin	 oli	 Italiassa	 syntynyt	 ja	 ranskalaisen	 linnoitusinsinöörin	 Sébastien	 Le	
Preste	de	Vaubanin	(1633–1707)	ja	hollantilaisen	Menno	van	Coehoornin	
(1641–1704)	 edelleen	 kehittämä	 bastionijärjestelmä.	 Bastionilinnoitus	
koostuu	 perusrakenteeltaan	 toisiinsa	 kurtiinilla	 liitetyistä	 bastioneista.12 
Bastionijärjestelmän	rinnalla	Ruotsissa	1700-luvulla	oli	käytössä	myös	Eric	
Dahlbergin	(1625–1703)	kehittämä	donjonsysteemi,	 jossa	tykit	sijoitettiin	
torneihin.	Axel	von	Löwenin,	J.B.	Virginin	ja	J.	A.	Bläsingin	Helsinkiin	vuonna	
1740	suunnittelemat	linnoitukset	olivat	donjonjärjestelmän	mukaisia.	Eu-
roopassa	oli	käytössä	myös	niin	sanottu	saksalainen	linnoitussysteemi,	joka	
perustui	tenaljilinjoihin.	13 
	 Ehrensvärd	suunnitteli	Suomenlinnan	toteutettavaksi	pääosin	epä-
säännöllisenä	 bastionilinnoituksena,	 place irreguliere.	 Särkän	 linnoituk-
sessa	 on	 donjonijärjestelmän	 piirteitä.	 Kustaanmiekan	 Rantavarustus	 on	
tenaliijäjrjestelmän	mukainen.	Osasyynä	bastionijärjestelmän	valintaan	oli	
sen	edullisuus	verrattuna	donjonilinnoitukseen;	vältyttiin	kalliiden	tornien	
rakentamiselta.	 Yksi	 syy	 saattoi	olla	myös	Ehrensvärdin	halu	 sulkea	 ruot-
salaiset	 linnoitusviraston	 upseerit	 Viaporin	 rakennushankkeen	 ulkopuo-
lelle.	 He	 olivat	 kuitenkin	 ainoat	 donjonijärjestelmän	 asiantuntijat.	 Ilman	
heitä	Ehrensvärdin	oli	toteutettava	suunnitelma	bastionijärjestelmän	mu-
kaisesti.	Siitä	oli	olemassa	kirjallisuutta	ja	tutkimuksia,	 jolle	suunnitelman	
voi	perustaa.	Ehrensvärdin	seuraaja	Jakob	Magnus	Sprengtporten	(1727–
1786)	käytti	myös	kaponnieerijärjestelmää.	Sen	teki	tunnetuksi	Marc-René	
Montalembert	 (1714–1800)	 vuonna	 1776	 julkaistussa	 kirjassaan,	 joskin	
Sprengtporten	käytti	sitä	suunnitelmissaan	jo	1774.	14

12		Reino	Aaltonen,	”Tutkielma	Suomenlinnan	linnoistusjärjestelmästä”,	Suomenlinna 
1748–1948,	toim.	Sario	ja	Valpasvuo,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1948	s.	63–70
13	Liisa	Eerikäinen	”Suomenlinna	puolustuksen	ja	linnoitusteorioiden	näkökulmasta”,	Via-
porista Suomenlinnaksi,	toim.	Liisa	Eerikäinen,	Museovirasto,	Jyväskylä	2006,	s.27–29
14	O.	af	Hällström,	1986,	s.46
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3.2.2	Sarvilinna	linnoituslaitteena

 7

Kirjoituksessaan	”Vanha	Viapori	ja	sen	eskaaderi”	Reino	Aaltonen	toteaa,	
että	hollantilaiset	kehittivät	bastionijärjestelmään	sarvilinnan	(kuva	7	ylem-
pi)	 ja	kruunulinnan	(kuva	7	alempi).Linnoituslaitteiden	nimet	olivat	sarvi-
linna		-	ouvrage	à	corne	ja	kruunulinna	-	ouvrage	à	couronne.	Sarvilinna	oli	
yksinkertainen,	kahden	puolibastionin	ja	niitä	yhdistävän	kurtiinin	käsittä-
vä	polygoni	eli	bastionirintama.	Sen	uloimmat	sivut	oli	pidennetty	maas-
toesteisiin	 asti,	 tai	 sen	 selkäpuoli	 linnoitettiin	 ympäripuolustusta	 varten.	
Kruunulinna	 oli	 kaksinkertainen	 sarvilinna,	 jossa	 puolibastionien	 välissä	
oli	bastioni.	Hollantilaiset	suunnittelivat	sarvi-	 ja	kruunulinnoja	erityisesti	
sillanpääasemiksi,	eli	ne	rakennettiin	puolustusasemiksi	vihollisen	puolei-
selle	rannalle.	Sarvilinna	rakennettiin	puolustukselle	vaaralliselle	suunnalle	
siten,	että	sen	sivuja	pyyhkäistiin	joko	viereisistä	raveliineista	tai	bastionista	
ammutulla	tulella. 15

	 Samaan	tapaan	rakennettiin	myös	Sarvilinna	Hessenstein	ja	Kruu-
nulinna	Ehrensvärd.	Niiden	tehtävä	oli	suojella	eskadeerisatamaa	ja	kalee-
ritelakkaa.	Ne	ovat	osa	Suomenlinnan	sisempää	puolustuslinjaa.	Sarvilinna	
Hessensteinissa	kurtiini	on	kasematoitu,	eli	sen	yhteyteen	on	rakennettu	
pommin	kestäviä	suojia.	Sarvilinnan	yhteydessä	on	usein	raveliini	 ja	kapi-
onneeri,	kuten	Hessensteinin	suunnitelmista	toteutumatta	jääneet	Kapo-
nieri	Kellander	ja	Raveliini	Tandefelt.	Niiden	tarkoitus	on	suojata	kurtiinissa	
sijaitsevaa	linnoitusporttia.
	 Suomessa	 sarvilinnoja	 on	 ollut	 vain	 muutamia.	 Loviisassa,	 ent.	
Degerbyssä,	sijaitsee	Harjun	sarvilinnake,	jonka	rakentaminen	on	aloitettu	
1750.	Linnakkeesta	jäljellä	vain	muurin	osia	maastossa.16	Kolmas	sarvilinna	
löytyy	Venäjän	keisarikunnan	armeijan	toimesta	vuosina	1773-81	ja	1791-
96	rakennetusta	Taavetin	linnoituksesta	Luumäellä.	Linnoitus	koostuu	kruu-
nulinnasta	ja	sarvilinnasta.	Se	on	kunnostettu	ja	toimii	matkailukohteena.

15	Reino	Aaltonen	”Vanha	Viapori	ja	sen	eskaaderi”, Suomenlinna Sveaborg – Viapori,	
toim.	Silvast,	Perkki,	Myllyniemi, Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1968,	s.	252–253
16	Katja	Vuoristo,	Loviisan maalinnoitus, Chiewitzinkadun maalinnoituksen tarkkuusinven-
tointi 2017, tutkimusraportti, Museovirasto,	arkeologiset	kenttäpalvelut	2017,	s.11
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1750-luku

KUVA 8  1749
Linnoituslaite	on	käännetty	
kohti	salmea
KrA	SÖ	05,	ote	kartasta

KUVA 9 1750
Sarvilinna	on	asetettu	nykyi-
sen	kaltaisesti
KrA	SÖ	12,	ote	kartasta

KUVA 10 1754
Sarvilinna	on	tunnistettavan	
muotoinen
KrA	SÖ	19,	ote	kartasta

3.2.3	Sarvilinnan	ja	sen	ympäristön	suunnitelmat

 8

 9

Varhaisissa	vuoden	1749	suunnitelmissa	 (kuva	8)	 Iso	Mustasaaren	etelä-
kärjessä	on	etelän	suuntaan	oleva	 linnoituslaite.17	Se	on	asetettu	suojaa-
maan	Iso	Mustasaaren	ja	Vallisaaren	välistä	väylää,	ns.	Susiluodon	salmea.18 
Vuonna	1750	esiintyy	suunnitelmissa	(kuva	9)	ensimmäistä	kertaa	sarvilin-
na	sen	suuntaisena	kuin	se	lopulta	toteutui.19	Se	muodostaa	yhdessä	luo-
teessa	 sijaitsevan	neljän	bastionin	 kruunulinnan	kanssa	 Iso	Mustasaaren	
sisemmän	puolustuslinjan.	Tuon	kruunulinnan	sijainnille	rakennettiin	myö-
hemmin	 Kruunulinna	 Ehrensvärd.	 Tässä	 suunnitelmassa	 päälinnoitus	 on	
ensimmäistä	kertaa	sijoitettu	Susisaareen.

	Loppuvuodesta	1750	Ehrensvärd	kehitti	jälleen	uudenlaisen	
linnoitussuunnitelman.	Siinä	Iso	Mustasaaressa	ei	ole	enää	ulompaa	puo-
lustuslinjaa,	vaan	linja	yhtyy	kevään	1750	suunnitelmassa	olleeseen	kruu-
nulinnaan.	Selostuskartassa	Tykistölahden	toisella	puolella	on	ensimmäiset	
luonnokset	Bastioni	Hyveestä	ja	Kunniasta	sekä	Raveliini	Hyvästä	omatun-
nosta.20	Ehrensvärd	ei	ilmeisesti	ollut	tyytyväinen	suunnitelmaan.	Vuoden	
1751	suunnitelmassa	Iso	Mustasaari	on	lähes	tyhjä,	ja	rakentaminen	sekä	
suunnittelu	keskittyy	pääasiassa	Susisaareen	ja	Pikku	Mustasaareen.21 

Iso	 Mustasaaren	 eteläkärjen	 linnoituslaitteiden	 tunnistet-
tava	muoto	esiintyy	 vuoden	1754	 suunnitelmassa	 (kuva	10).22	 Siinä	ovat	
muotoutuneet	nykyisenkaltaisiksi	myös	rakenteilla	olleet	rantavarustus	 ja	
kaakkoinen	bastionilinja.	

17	KrA	SÖ	05-08,	kopiot	SLHK
18	Reino	Aaltonen,	”Tutkielma	Suomenlinnan	linnoitusjärjestelmästä”,	Suomenlinna 1748–
1948,	toim.	Niilo	Sario	ja	Ahti	Valpasvuo,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1948	s.	77
19	KrA	SÖ	12,	kopiot	SLHK
20	KrA	SÖ	10a,	kopiot	SLHK
21	KrA	SÖ	13,	kopiot	SLHK
22	KrA	SÖ	19,	kopiot	SLHK
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3.3 Ehrensvärdin viimeiset vuodet

    KUVA 11 1764
Sarvilinnan	alueelle	on	suun-
niteltu	kallion	räjäytyksiä
KrA	SÖ	27,	ote	kartasta

1760- ja 1770-luku

Vuonna	1756	syttynyt	Pommerin	sota	hidasti	linnoitustyömaan	etenemis-
tä	huomattavasti.	Rahoitus	ja	työvoiman	määrä	kutistuivat.	Rauha	solmit-
tiin	 Preussin	 kanssa	1762,	mutta	 Sveaborgin	 työmaan	määrärahat	 pysyi-
vät	melko	pienenä,	eivätkä	työt	siten	edenneet	toivottuun	tahtiin.	Vallan	
siirtyessä	myssypuolueelle	1765,	salainen	valiokunta,	valtiopäivillä	toimiva	
valmisteluelin,	päätti	vapauttaa	Ehrensvärdin	tehtävistään.	Linnoitustöiden	
johtoon	nostettiin	linnoitusviraston	päällikkö	J.	B.	Virginin.	Lisäksi	päätettiin	
nimittää	linnoituskomissio	tarkastamaan	Suomessa	tehdyt	linnoitustyöt	ja	
ehdottamaan	miten	 jatkossa	 toimittaisiin.	Komission	kokoonpanoon	kuu-
lui	muun	muassa	 päämajoitusmestari	 J.	 B. Virgin,	 everstiluutnantti	 J.	M.	
Sprengtporten	että	kenraaliluutnantti	Fredrik	Vilhelm	von	Hessenstein.	Lin-
noituskomissio	totesi	vuonna	1766	muun	muassa	sarvilinnan	rakentamisen	
välttämättömäksi.	 Susisaaresta	 käsin	 ei	 pystytty	 hallitsemaan	 Iso	Musta-
saarta	kokonaisuudessaan.23

	Myssypuolueen	myöntämät	määrärahat	Sveaborgiin	olivat	
kuitenkin	 niin	 pieniä,	 että	 juurikaan	 edistystä	 ei	 tapahtunut.	 Ehrensvärd	
palasi	linnoituksen	rakennustyön	päälliköksi	30.4.1770,	mutta	pyysi	vapau-
tusta	tehtävistään	jo	heinäkuussa	1771	sairastelunsa	vuoksi.	Hän	menehtyi	
4.10.1772.	24

23	O.	Nikula,	2011,	s.	196–197,	207–211
24	O.	Nikula,	2011,	s.	218–223
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1770-luku

    KUVA 12   1771
Suunnitelmaan	merkitty	
Kruunulinna	Hjärne
KrA	SÖ	32,	ote	kartasta

KUVA 13   1772
Kelluva	silta	

KrA	SÖ	33,	ote	kartasta

 13

3.3.1	Sarvilinnan	ja	sen	ympäristön	suunnitelmat

Ehrensvärdin	 suunnitelma	 tehtävistä	 linnoitustöistä	 vuodelle	 1770	 sisäl-
tää	sarvilinnan	töiden	aloittamisen.	Samalle	vuodelle	on	suunniteltu	myös	
Raveliini	 Hyvän	 Omantunnon	 sekä	 traverssi	 Alderfeltin	 keskeytyneiden	
töiden	loppuun	saattaminen,	sekä	useiden	muiden	linnoituslaitteiden	täy-
dentäminen.25	Ehrensvärdin	1770-luvun	alun	suunnitelmissa	sarvilinnaan	
kuului	myös	Tykistölahden	suuntaisesti	kolmas	puolibastioni.	Vuoden	1771	
suunnitelmassa	 (kuva	 12)	 sarvilinnan	 kohdalle	 onkin	merkitty	Cron	Wär-
ket	Hiärne,	eli	kruunulinna	Hiärne26,	kreivi	Gustaf	Adolf	Hjärnen	(Hiärne)	
(1715–1805)	mukaan.27	Hjärnen	mukaan	nimettiin	myöhemmin	puolibas-
tioni	 Susisaaren	 pohjoispäässä.28	 Vuoden	 1771	 suunnitelmassa	 karttaan	
on	luonnosteltu	myös	eteläinen	silta	Tykistölahden	yli.	Seuraavana	vuonna	
silta	on	merkitty	rakennettavaksi	(kuva	13),	ja	se	esiintyy	kartoissa	vuoteen	
1808	asti.29	Silta	oli	60m	pitkä	ja	3,6m	leveä	kelluva	rakenne.30

25	KrA	SÖ	31,	kopiot	SLHK
26	KrA	SÖ	32,	kopiot	SLHK	
27	O.	Nikula,	2011,	s.	182–186,	Hjärne	toimi	Sveaborgin	linnoitustöiden	johdossa	Ehrens-
värdin	sijaisena	ja	apuna	1756–1761.	https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20263#/
Sbl/Mobil/Artikel/13621		viitattu	10.4.2019,	Gustaf	Adolf	Hjärnen	vaimo	oli	Anna	Maria	
Hjärne	os.	Ehrensvärd.	Hän	oli	Augustin	Ehrensvärdin	sisko.
28	KrA	SÖ	36,	kopiot	SLHK
29	KrA	SÖ	68c,	kopiot	SLHK
30	Reino	Aaltonen,	”Tutkielma	Suomenlinnan	linnoitusjärjestelmästä”,	Suomenlinna 1748–
1948,	toim.	Niilo	Sario	ja	Ahti	Valpasvuo,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1948	s.	91
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1774

    KUVA 14A  1774
J.	M.	Sprengtportenin	linnoi-
tussuunnitelma
KrA	SÖ	34,	ote	kartasta

KUVA 14B  1774
Sarvilinna	Hessensteinin	
suunnitel
KrA	SÖS	23

3.4 Sprengtportenin linnoitussuunnitelma 1774

 14 B

Linnoitustöiden	 johtoon	nostettiin	1772	Kuningas	Kustaa	 III	 nimittämänä	
Jaakko	Maunu	Sprengtporten.31	Sprengtportenin	tehtäväksi	tuli	saattaa	lin-
noitustyöt	valmiiksi.	Hänen	johdollaan	laadittiin	uusi	linnoitussuunnitelma	
1774	 (kuva	 14A). Sen	 tavoite	 oli	 turvata	 linnoitus	 myös	 maalta	 tulevan	
hyökkäyksen	tapahtuessa.	Suunnitelma	sisälsi	olemassa	olevien	linnoitus-
laitteiden	 vahvistamista	 ja	 laajentamista,	 sekä	 uuden	 tukikohdan,	 Sarvi-
linna	Hessensteinin	(kuva	14B).	Sarvilinna	muodosti	yhdessä	Kruunulinna	
Ehrensvärdin	kanssa	linnoitukseen	uuden	sisemmän	puolustuslinjan.	Kruu-
nulinnaa	alettiin	rakentamaan	1775.	Sen	peruskiven	laski	kuningas	Kustaa	
III.32 

Iso	Mustasaaren	itärannalle	rakennettiin	Bastioni	Horn	yh-
distämään	 saaren	 eteläisen	 ja	 pohjoisen	 bastionirintaman,	 jolloin	 ennen	
varustuksen	 jatkeena	 ollut	 niin	 sanottu	 Vinkkelitalo	 muuttui	 ainoastaan	
hyötyrakennukseksi.33	 Susisaaressa	 rakennettiin	 täydennyksiä,	 jotka	muo-
dostivat	olemassa	olevien	linnoituslaitteiden	kanssa	uuden	Hamilton-Fer-
sen-Palmstiernan	puolustuslinjan	kohti	pohjoista.	Se	suunniteltiin	niin,	että	
tykistö	pystyisi	ampumaan	Iso	Mustasaaren	yli.34

Sprengtporten	 erosi	 yllättäen	 tehtävistään	 10.3.1774.	 Lin-
noitushanketta	 nousi	 johtamaan	 eversti	 Blomcreutz,	 joka	 kuitenkin	 me-
nehtyi	seuraavana	syksynä.	Tämän	jälkeen	työt	siirtyivät	 linnoitusviraston	
hallintaan.	Päällikkönä	ja	töiden	ylimpänä	valvojana	toimi	A.	M.	von	Arbin	
(1739–1828).	 Paikan	 päällä	 töitä	 johti	 Sprengtportenin	 adjutantti	 Evers-
ti	Nils	Mannerskantz	 (1738–1809),	 aikaisemmalta	 nimeltään	 Kellander35.	
Mannerskantz	toimi	Viaporissa	vuoteen	1791.	Rakentaminen	toteutettiin	
pääasiallisesti	vuoden	1774	suunnitelman	mukaisesti. 36

31	O.	af	Hällström,	1986,	s.13
32	O.	af	Hällström,	1986,	s.18
33	KrA	SÖ	34,	kopiot	SLHK
34	O.	af	Hällström,	1986,	s.	18
35	Riksarkivet,	https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9045,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	
av	H	G-m),	viitattu	25.1.2019
36	O.	af	Hällström,	1986,	s.13,	19
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1774-1777
3.4.1	Sarvilinna	Hessenstein

Linnoituksen	 vuoden	 1774	 alustavat	 suunnitelmat	 on	 allekirjoittanut	 N.	
Kellander	 (myöhemmin	aateloituna	N.	Mannerskantz),	 ja	kuitannut	 J.	M.	
Sprengtporten.	 Sprengtportenin	 erottua	 tehtävistään	 vuonna	 1774	 sar-
vilinnan	 rakentamisen	 toteutuksesta	 vastasi	 N.	 Mannerskantz.	 Bastioni	
Sprengtportenin	 nimi	 oli	 alkuvaiheen	 suunnitelmissa	 Bastioni	 Björnberg,	
mahdollisesti	Sveaborgin	vuosien	1762–1772	komendantin	Carl	Björnber-
gin	mukaan.	Bastioni	Sparre	on	nimetty	kreivi	Johan	Sparren	mukaan,	joka	
oli	Sveaborgin	komendantti	1772–1780.

KUVA 15
Kuvasovitus	sarvilinnan	muodosta	suhteessa	maastoon
Pohjalla	KrA	Sö	04,	ote	kartasta

 15

Sarvilinna	Hessenstein	toteutui	suurilta	osin	Sprengtportenin	vuoden	1774	
suunnitelman	mukaisesti.	Toteutumatta	 jäi	 vain	osa	 suunnitelluista	 kase-
mateista	Tykistölahden	puolella.	Linnoituksen	yhteyteen	oli	suunnitelmissa	
piirretty	myös	Kaponieeri	Kellander	ja	Raveliini	Tandefelt.	Niiden	suunnitel-
mat	eivät	koskaan	edenneet	rakennusvaiheeseen,	mutta	ne	pysyivät	piirus-
tuksissa	mukana	ruotsalaisen	ajan	loppuun	saakka.		

Puolibastioni	 Sparren	 muuri	 valmistui	 1774	 (kuva	 16),	 ja	
puolibastioni	 Sprengtporten	1775	 (kuva	17).	Molemmat	bastionit	 raken-
nettiin	 kallion	 kukkulan	 ympärille	 luontoa	mukaillen	 (kuva	 15).	 Puolibas-
tioneja	 yhdistävä	 kurtiini	 on	 kukkuloiden	 välisellä	 alanteella.	Ampumata-
so	rakennettiin	kiertämään	muuria	pitkin	myös	kurtiinin	katon	yli,	ja	koko	
muurin	pituudelta	oli	ampuma-aukkoja.	Ampumatasot	porrastettiin	kallio-
ta	pitkin	kohti	Tykistölahtea.37 

1776	työn	alla	olivat	iso	kurtiini	sekä	puolibastioinien	varas-
tokasematit	 (kuva	19).	Puolibastioni	 Sprengtporteniin	 rakennettiin	kolme	
varastokasemattia	sekä	kaksi	toisiinsa	portaalla	yhdistettyä	kasemattia,	joi-
den	kautta	voi	laskeutua	Tykistölahden	rantaan.	Puolibastioni	Sparreen	ra-
kennettiin	viisi	varastokasemattia,	sekä	samankaltaiset	portaalla	yhdistetyt	
kaksi	kasemattia.		Sarvilinnan	iso	kurtiini	muurattiin	tiilestä.	Sen	idän	puo-
leinen	seinä	on	graniitista	tehty	puolustusmuuri.	Kurtiiniin	rakennetiin	kuu-
si	tiiliholvattua	kasemattia,	joista	neljään	tehtiin	tulisija.	Eteläisin	kasematti	
on	pyöreä.	Se	on	todennäköisesti	ollut	ruutivarasto.	Kasematit	ovat	toimi-
neet	miehistösuojana,	ja	ne	ovat	voineet	olla	myös	asuinkäytössä.	Kurtiinin	
keskellä	on	porttiholvi,	jossa	sijaitsee	edelleen	ruotsalaiselta	ajalta	peräisin	
oleva	puinen	portti.	Portin	yläpuolelle	kurtiinimuuriin	kiinnitettiin	marmo-
rilaatta,	jossa	lukee	linnoituslaitteen	nimi.	Kurtiinin	katolle	rakennettiin	am-
pumataso,	jonka	rintamuurissa	oli	kuusi	ampuma-aukkoa.38 

37		KrA	SÖS	28,	43–45,	kopiot	SLHK
38		KrA	SÖS	52,	53,	59,	66,	kopiot	SLHK
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KUVA 16 1774
Puolibastioni	Sparren	rakentaminen

KrA	SÖS	28,	ote	suunnitelmasta

KUVA 17 1775
Ison	kurtiinin	ja	puolibastioni	Sprengtporte-
nin	rakentaminen
KrA	SÖS	43,	ote	suunnitelmasta

KUVA 18 1775
Ampuma-aukkojen	rakentaminen

KrA	SÖS	44,	ote	suunnitelmasta

KUVA 19 1776
Kasemattien	rakentaminen

KrA	SÖS	52,	ote	suunnitelmasta

 16

 17

 18

 19
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KUVA 20 1776
Suunnitellut	työt	vuodelle	1776

KrA	SÖ	37
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KUVA 21 1776
Suunnitellut	työt	vuodelle	1777
Sarvilinna	Hessesnteinilla	viimeistellään	ampumatasoja
KrA	SÖ	40

 21
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    KUVA 22  1745
Kuva	von	Hessesnteinin	veljeksistä	vuo-
delta	1745,	taiteilija	tuntematon

 23
KUVA 23 1751
Pikku-Mustasaarelle	suunniteltu	bastio-
ni	Hessenstein
KrA	LÖS	01,	ote	suunnitelmasta

3.4.2	von	Hessensteinin	veljekset

suunnitelmassa	(kuva	23)44	Pikku	Mustasaarella	sijaitsevan	nykyisen	Basti-
oni	Schefferin	nimeksi	on	merkitty	Bastioni	Hessenstein.	Vuonna	1766	F.	V.	
von	Hessenstein	oli	 kuninkaallisessa	 linnoituskomissiossa	 kenraalikunnan	
edustajana.	Komissio	tutki	linnoitustöiden	etenemistä	ja	kannattavuutta.	

Voidaan	siis	pitää	todennäköisenä,	että	sarvilinna	on	nimet-
ty	Fredrik	Vilhelm	von	Hessensteinin	mukaan.	Nimitykset	ja	korkea-arvoiset	
asemat	eivät	olleet	1700-luvun	Ruotsissa	monesti	ansaittu	ainoastaan	kou-
lutuksen	avulla,	ja	von	Hessensteinin	veljekset	ovat	selkeä	esimerkki	siitä,	
kuinka	sukujuuret	vaikuttivat	asemaan.	Aatelismiesten	oli	helpompi	edetä	
urallaan	hyvin	nopeasti	jo	nuorella	iällä.		Sveaborgissa	oli	tapana	nimikoida	
linnoituslaitteita	korkeassa	asemassa	olevien	virkamiesten	ja	puolustusvoi-
mien	johdon	mukaan.45

44	KrA	LÖS	01,	kopiot	SLHK
45	Sophie	Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld: Namngivningen av fäst-
ningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid,	Historisk	tidskrift	för	Finlan	Historisk	
tidskrift	för	Finland.	2011	;	Vuosikerta	96,	Nro	4,	s.347

On	epäselvää,	nimettiinkö	sarvilinna	von	Hessensteinin	veljeksistä	Kenraa-
limajuri	Karl	Edvard	von	Hessensteinin	(1737–1769)	vai	Fredrik	Vilhelm	von	
Hessensteinin	 (1735–1808)	mukaan.	He	olivat	 kuningas	 Fredrik	 I	 (1676–
1751)39	ja	hänen	rakastajattarensa	Hedvig	Tauben	(1714–1744)	aviottomia	
lapsia.	40

Veljeksistä	nuorempi,	Karl	Edward	von	Hessenstein,	nimitet-
tiin	Saksan	valtakunnankreiviksi	nelivuotiaana	ja	seuraavana	vuonna	1742	
ruotsalaiseksi	 kreiviksi.	Vuonna	1745	hän	sai	Hessenin	everstin	arvon,	 ja	
1747	hänet	nimitettiin	Göteborgin	varuskuntarykmentin	päälliköksi.	Hänet	
nimitettiin	myös	miekkaritarikunnan	ritariksi	1748,	kenraalimajuriksi	1759,	
Serafiimiritarikuntaan	 1762	 ja	 kenraaliluuntantiksi	 1765.	 Hän	 menehtyi	
1769.41 

Fredrik	 Vilhelm	 von	 Hessenstein	 nimettiin	 vuonna	 1741,	
ollessaan	vain	6-vuotias,	 roomalaiseksi	 valtakunnankreiviksi	 (romersk rik-
sgreve),	ja	seuraavana	vuonna	ruotsalaiseksi	kreiviksi.	Vuonna	1747	hänet	
nostettiin	Itä-Götanmaan	jalkaväkirykmentin	päälliköksi,	vuonna	1756	ken-
raalimajuriksi,	vuonna	1759	kenraaliluuntantiksi	ja	1770	luutnantiksi.	42	F.	V.	
von	Hessensteinilla	oli	yhteyksiä	myös	Sveaborgiin.	Hänen	johtamansa	Itä-
Götanmaan	 jalkaväkirykmentti	pysähtyi	 linnoituksessa	vuonna	1751	mat-
kallaan	kohti	Degerbytä	eli	nykyistä	Loviisaa.43		Samalta	vuodelta	olevassa	

39			https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/14443,	viitattu	4.4.2019,	Fredrik	I	oli	Ruot-
sin	kuningas	vuosina	1720–1751.	Hänen	isänsä	oli	kreivi	Karl	av	Hessen-Kassel.	Hän	meni	
naimisiin	Ruotsin	kuninkaan	Kaarle	XII:n	siskon	Ulrika	Eleonoran	kanssa.	Kaarle	XII	kaatui	
sodassa	1718,	ja	Fredrik	I	nousi	valtaan.
40		https://sok.riksarkivet.se/SBL/Mobil/Artikel/12957,	viitattu	4.4.2019,	Hedvig	Taube	
oli	Ruotsin	kuninkaan	Fredrik	I	rakastajatar	vuosina	1731–1741.	Kuningas	järjesti	hänelle	
arvonimiä,	kuten	Saksan	keisarin	kautta	järjestetty	kreivittären	arvonimi	von	Hessenstein.
41	Nordisk	familjebok,	Projekt	Runeberg	http://runeberg.org/nfbk/0329.html	viitattu	
25.2.2019
42	Nordisk	familjebok,	Projekt	Runeberg	http://runeberg.org/nfbk/0328.html	viitattu	
25.2.2019
43	E.	Ericsson,	Det fasta försvaret i Finland 1741–1772,	Kungl.	Fortifikationens	historia	
1719–1811	IV:3,	Stockholm	1939,	s.	200
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41

3.4.3	Sarvilinnaa	täydennetään

Sarvilinna	Hessenstein	sai	vahvistusta	Mannerskantzin	toimesta:	vuonna	
1789	lisättiin	Tykistölahden	puolelle	pieni	kurtiini,	kavaljeerit,	sekä	raken-
nettiin	ramppi	bastioni	Sprengtportenin	ampumatasolle.	Sarvilinnasta	tuli	
suljettu	linnoituslaite.	Pieni	kurtiini	muurattiin	tiilestä	ja	siinä	oli	satulakat-
to.	Keskellä	kurtiinia	oli	porttiholvi,	joka	johti	bastionipihalle.	Rakennus	oli	
käytössä	vartiotupana.	Muurien	osalta	lisäykset	olivat	pääosin	alkuperäi-
sen,	vuoden	1774	suunnitelman	mukaisia.	Pieni	kurtiini	poikkeaa	alkupe-
räisestä	suunnitelmasta,	jossa	kasematit	olivat	erillään	molemmin	puolin	
kurtiinin	porttia.	Vuoden	1789	piirustuksissa	on	sarvilinnan	bastionipihalle	
merkitty	myös	pieni	rakennus,	joka	ei	kuitenkaan	toistu	myöhemmissä	
kuvissa.	46

46		KrA	SÖS	141a,	141b,	142,	kopiot	SLHK

 KUVA 24 1789
Pienen	kurtiinin	rakentamisen	suunnitelmat
KrA	SÖS	141

KUVA 25  1791
Vuosina	1771-1791	suoritetut	työt
KrA	SÖ	58

1789

 25
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Kustaa	III	käynnisti	1788	sodan	Venäjää	vastaan.	Yksi	sen	merkittävimmistä	
taisteluista	oli	Ruotsinsalmen	meritaistelu,	joka	päättyi	ruotsalaislaivaston	
vetäytyessä	Sveaborgiin. Tämä	oli	yksi	niistä	harvoista	kerroista,	kun	linnoi-
tuksella	oli	jonkinlainen	rooli	taistelussa.	Sodasta	huolimatta	linnoitustyöt	
jatkuivat	N.	Mannerskantzin	johdolla.	
	 Vuonna	1791	Mannerskantz	lähti	Sveaborgista	ja	siirtyi	 linnoitus-
viraston	johtoon.	Kustaa	III	murhattiin	1792.	Kruunun	peri	hänen	poikansa	
Kustaa	IV	Aadolf	(1778–1837).	Kustaa	IV	oli	alaikäinen,	joten	vuoteen	1796	
asti	vallassa	oli	holhoojahallitus,	jota	johtivat	Kustaa	III:n	veli	Kaarle-herttua	
(1748–1818)	 ja	suomalainen	valtiomies	Gustaf	Adolf	Reuterholm	(1756–
1813).	Kustaa	IV	Aadolfin	kanssa	riitaantunut	Karlskronan	laivastoaseman	
komentaja	 C.	O.	 Cronstedt	 (1756–1820)	 siirrettiin	pois	 Tukholmasta	Via-
porin	komendantiksi	vuonna	1801.	Hän	toimi	 linnoituksen	johdossa	vuo-
teen	1808,	ruotsalaisen	ajan	päättymiseen	asti.	Ruotsin	vallan	viimeisinä	
vuosina	 Sveaborgissa	 rakennettiin	 pääasiassa	 varuskunnan	majoitustiloja	
ja	korotettiin	olemassa	olevia	kasarmeja.47 
 

47		O.	af	Hällström,	1986,	s.	18

KUVA 26 
Kuva	pienoismallista	joka	esittää	tilannet-
ta	vuonna	1808
Suomenlinna-museo,	kuva:	Hertta	Hjelt

3.4.4	Kustaa	IV	Aadolf	ja	holhoojahallitus 3.5 Viaporin luovutus 

1780- ja 90-luku 1808

Venäjä	avasi	sodan	Ruotsia	vastaan	helmikuussa	1808.	Carl	Olof	Cronstedt	
toimi	 edelleen	 Sveaborgin	 komendanttina.	 Ruotsin	 sotasuunnitelmassa	
Sveaborgin	 linnoituksella	 oli	 keskeinen	 rooli.	 Ruotsin	 laivasto	 purjehtisi	
Sveaborgiin	 ja	 sieltä	 käsin	maa	 voitaisiin	 vallata	 takaisin.	 Venäläiset	 ym-
märsivät	 linnoituksen	 roolin	 ja	 tärkeyden.	 Sveaborgin	 valloittaminen	 ty-
kein	ja	sotajoukoin	olisi	ollut	mahdoton	tehtävä,	joten	hyökkäys	oli	ennen	
kaikkea	 psykologinen.	 Venäjän	 joukot	 pommittivat	 Viaporia,	 aiheuttaen	
linnoituksen	sisällä	hermostumista	ja	pelkoa	rynnäköstä.	Cronstedt	aloitti	
Venäläisten	kanssa	neuvottelut,	jotka	päättyivät	Viaporin	luovuttamiseen.	
Varuskunta	 poistui	 linnoituksesta	 4.5.–6.5.1808.	 Linnoitus	 oli	 puolustus-
suunnitelman	merkittävä	kulmakivi,	joten	sen	luovuttaminen	oli	yksi	sodan	
käännekohdista.	Vahinkoja	pommituksista	ei	juurikaan	seurannut.	Seuraa-
vana	vuonna	Suomesta	tuli	Venäjän	suurruhtinaskunnan	alainen	autono-
minen	valtio.	48

48		Pentti	Silvast,”Viaporin	Elämää”, Suomenlinna Sveaborg – Viapori,	toim.	Silvast,	Perkki,	
Myllyniemi, Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1968,	s.	43–51
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4 Venäjän vallan aika 1809–1918
4.1 Viaporista venäläinen varuskuntakaupunki

KUVA 27 1812
Suomenlinnan	kartta	1812
VeSA	YA	0014,	ote	kartasta	kopiot	SLHK

KUVA 28  1847
Kasarmin	C83	rakentamista	suunnitellaan
VeSA	C0044,	ote	kartasta,	kopiot	KA

 28

Venäjän	vallan	ajan	alussa	laadittiin	suuri	määrä	suunnitelmia	laajentaa	ja	
kasvattaa	Viaporin	linnoitusta.	Rakentaminen	alkoi	kuitenkin	vasta	1820-lu-
vulla,	kiihtyen	seuraavina	vuosikymmeninä.49	Suomen	suurruhtinaskunnas-
sa	oli	rauhan	aika,	ja	niin	myös	Viaporissa	keskityttiin	rakentamaan	linnoi-
tuksen	suojaan	varuskuntakaupunkia.	Viaporiin	perustettiin	myös	ekipaasi,	
joka	tarkoittaa	pataljoonan	vahvuista	laivaston	sotilasyksikköä.50	Venäläisen	
ajan	alkuaikoina	sarvilinnan	pohjoispuolella	oli	suuri	määrä	pieniä	puura-
kennuksia,	sekä kaakkoisen	bastionilinjan	jatkeeksi	rakennettu	niin	kutsuttu		
Vinkkelitalo	(kuva	35).	Vuosina	1837–1851	alueelle	rakennettiin	ns.	venä-
läinen	varuskuntakortteli,	 joka	sisälsi	nykyisin	paikalla	olevat	 rakennukset	
C84,	C83,	C76,	C86	ja	C82.	Vinkkelitalo	purettiin	n.	vuonna	1870.	Nimitys	
Viapori	on	kansan	suussa	muotoutunut	versio	Sveaborgista.	

49		O.	af	Hällström,	1986,	s.	18
50		Pentti	Silvast,”Viaporin	Elämää”, Suomenlinna Sveaborg – Viapori,	toim.	Silvast,	Perkki,	
Myllyniemi,	Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1968,	s.	51
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 KUVA 30  1814
Pienen	hirsisen	vartiotuvan	suunnitelmat
VeSA	YA221a,	ote	suunnitelmista

 KUVA 29  1812
Suunnitelmat	kasematteihin	sijoitetta-
vista	varastohyllyistä
VeSA	C0195

 KUVA 31  1818
Yleissuunnitelma	jossa	näkyy	pienen	var-
tiotuvan	sijainti
VeSA	YA226a,	ote	suunnitelmasta

KUVA 32 1819
Yleisasemapiirros	vuoden	1819	tilan-
teesta
VeSA	YA227,	ote	suunnitelmasta

 29

 30

 31
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4.1.1	Sarvilinna	varastona

Sarvilinnan	tilat	olivat	Venäjän	vallan	ajan	alkuvaiheessa	pääosin	varasto-
tiloina.	Vuonna	1812	kasematteihin	ja	ruutivarastoon	rakennettiin	lauta-
lattiat	 ja	telineet	varastojen	käytännöllisyyden	parantamiseksi	 (kuva	29).	
Sparren	 kasematteihin	 puhkaistiin	 kolme	 ikkunaa.	 Puolibastionien	 ka-
semattien	 sekä	pyöreän	 ruutihuoneen	ovet	 vaihdettiin	 kaksinkertaisiksi.	
Puolibastioni	Sparren	portaat	muurattiin	kiinni.51	Vuoden	1812	yleisase-
mapiirustuksessa	 bastionipihalle	 on	 merkitty	 pienikokoinen	 rakennus.52 
Vuonna	 1813	 se	 purettiin.	 Samalle	 paikalle	 rakennettiin	 kivijalalla	 oleva	
hirsinen	vartiorakennus	(kuvat	30	ja	31).53	Vuonna	1814	sarvilinnalla	suo-
ritettiin	 muurien	 korjauksia.54	 	 Vuonna	 1819	 sarvilinnan	 bastionipihalla	
oli	puisen	vartiorakennuksen	lisäksi	useita	katoksia	tykeille	ja	ammuksille	
(kuva	32).	Käynti	sarvilinnalle	oli	ainoastaan	ison	kurtiinin	portista.

51		VeSA	C0194–95,	kopiot	SLHK
52		VeSA	YA0014,	kopiot	SLHK
53		VeSA	YA0023a,	YP27,	YA0221a,	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet 
aina varjangeista vuoteen 1904, käännökset	MV	LH
54		VeSA	C0244,	kopiot	KA

1810-luku

 32
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4.1.2	Isosta	kurtiinista	leipomo	

Vuosina	1824	ja	1827	suunniteltiin	sarvilinnaan	laajoja	korjaustöitä.	Kase-
matteja	korjattiin	ja	niiden	kattamista	rautapellillä	suunniteltiin	(kuva	35).	
Myös	 pienen	 kurtiinin	 ja	 vartiotuvan	 korjauksia	 suunniteltiin.55	 Vuonna	
1824	 iso	 kurtiini	 muutettiin	 leipomoksi.	 Sen	 huonokuntoinen	 lautalattia	
korvattiin	kalanruoto-tiililattialla,	ja	kamiinojen	tilalle	muurattiin	leivinuunit	
(kuva	33).	Puolibastioni	Sprengtportenin	kasematit	olivat	insinöörikomen-
nuskunnan	merirakennusosaston	 käytössä,	 Sparren	 kasematit	muonava-
rastoina	ja	iso	kurtiini	meriviraston	käytössä.56	Vuonna	1827	pohjoispuolen	
kasemateissa	 leivottiin	 insinöörimeriviraston	 leivät	 ja	 eteläisellä	 puolella	
tykistövaruskunnan	leivät.57 

55	VeSA	YA0044a	,	kopiot	SLHK
56	Luettelo Viaporin linnoituksessa, Vallisaarella ja Santahaminassa olevista sotilasraken-
nuksista,	Venäläiset	sotilasasiakirjat,	akti	14555/47,	käännökset	MV	LH
57	VeSA	C0196,	kopiot	SLHK

   KUVA 33  
Muurattavien	uunien	
suunnitelma
VeSA	C196

KUVA 34  1824
Tykkien	sijoittelu	sarvilinnalla

VeSA	YA0041a,	ote	suunnitelmasta

KUVA 35  1827
Sarvilinna	Hessensteinin	kasematit	
merkittynä	katettaviksi
VeSA	YA0044a,	ote	suunnitelmasta

1820-luku

 34  35
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   KUVA 36  1844
Suunnitelma	koeluontoi-
sesta	sementtikerroksesta
VeSA	C0200

KUVA 37  1824
Suunnitelma	ison	kurtiinin	toises-
ta	kerroksesta
VeSA	C0198,	ote	suunnitelmasta

KUVA 38  1839
Sarvilinna	merkitty	varustelukel-
vottomaksi
VeSA	YA63,	ote	suunnitelmasta 36

 37
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4.1.3	Korotussuunnitelmia

Vuoden	 1830	 alussa	 bastionipihan	 rakennukset	 olivat	 jalkaväkiviraston	
käytössä	 ja	 pieni	 kurtiini	 toimi	 yksityisenä	 asuintilana.	 Kevään	 aikana	 ra-
kennukset	 siirtyivät	 meriviraston	 haltuun.58	 Vuonna	 1832	 puolibastioni	
Sprengtportenin	edessä	sijaitsevan	vesialtaan	päälle	rakennettiin	vesisäili-
ön	rakennus.59	Vuonna	1837	sarvilinnan	länsipuolelle	rakennettiin	edelleen	
paikalla	sijaitseva	tykistölaboratorio.	
	Vuonna	1830	koko	sarvilinnan	muureja	suunniteltiin	korjattavaksi	saman	
vuoden	aikana.	Linnoituslaite	kuitenkin	jatkoi	rapistumistaan,	sillä	3.7.1839	
kartassa	Sarvilinna	Hessenstein	on	merkitty	niin	huonokuntoiseksi,	että	sitä	
ei	voi	edes	varustaa	(kuva	38).60

2.9.1839	laadittiin	suunnitelma,	jossa	koko	ison	kurtiinin	päälle	tuli	toinen	
asuinkerros	(kuva	37).	Uusi	kerros	oli	suunniteltu	”naimisissa	olevien	alem-
pien	arvojen”	asumukseksi.	Rakentaminen	oli	suunniteltu	tehtäväksi	vuon-
na	184161,	mutta	sitä	ei	koskaan	toteutettu.62 
Vuonna	1844	bastionipihalla	oleva	hirsirakennus	numero	100	toimi	tykis-
töparkkina63.	Samana	vuonna	ison	kurtiinin	katolle	valettiin	koeluontoinen	
sementtikerros	kasemattien	suojaamiseksi	kosteudelta	(kuva	36).64

58	VeSA	C0035,	kopiot	SLHK
59	VeSA	C0022,	kopiot	SLHK
60	VeSA	YA	0063a,	kopiot	SLHK
61	VeSA	YA	65/700,	kopiot	SLHK
62	VeSA	C0198,	kopiot	SLHK
63	VeSA	YA	0083a,	kopiot	SLHK
64	VeSA	C0200,	C1810,	kopiot	SLHK

1830- ja 40-luku
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 3

4.2 Krimin sotaa edeltävät muutokset

1850-luvun	 alussa	 Viaporia	 alettiin	 valmistelemaan	 sodan	 mahdollisuu-
teen.	Vuonna	1851	Sarvilinna	Hessensteinin	muureista	 laadittiin	korjaus-
suunnitelmia	 ja	 ne	 toteutettiin	 1851–1852.	Muurien	 korjaustyön	 yhtey-
dessä	muurinharjojen	ampuma-aukot	muurattiin	umpeen,	sillä	tykit	olivat	
kehittyneet	eikä	aukoille	enää	ollut	 tarvetta	 (kuva	39).	 Seiniä	 ja	muureja	
korjattiin	 tiililadonnoilla,	 rannan	 puolen	 muuria	 korotettiin,	 seinät	 sau-
mattiin	kalkkilaastilla	ja	muurien	listoja	uusittiin	graniittisiksi. 65	Linnoitusta	
vahvistamaan	 rakennettiin	myös	maavalleja	 erityisesti	 Kustaanmiekalle.66 
Vuonna	 1853	 sarvilinnalle	 suunniteltiin	 täyskorjausta,	 ja	 bastionipihalle	
vuonna	1814	rakennettu	hirsirakennus	numero	17	purettiin	ja	rakennetiin	
uudelleen.67	Rakennus	toimi	tykistövaruskunnan	naimattomien	kirjureiden	
talona.	Rakennukseen	muurattiin	hella	pönttöuunin	tilalle	vuosien	1856–
59	välisenä	aikana.	Ennen	sodan	syttymistä	vuonna	1854	ja	keväällä	1855	
Hessensteinin	ja	rantavarustuksen	sekä	muonamakasiinin	väliin	rakennet-
tiin	suojaavat	paaluaidat	eli	palissadit	(kuva	40).	68 

65	VeSA	C0201-C0203,	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet aina varjangeis-
ta vuoteen 1904, käännökset	MV	LH
66	VeSA	YA0226,	kopiot	KA
67	Venäläiset	sotilasasiakirjat,	1855,	akti	14902/2,	käännökset	MV	LH
68	VeSA	C0204,	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet aina varjangeista vuo-
teen 1904, akti	15798/4,	käännökset	MV	LH

   KUVA 39  1852
Suunnitelma	ampuma-aukkojen	kiinnimuurauksesta	
ja	Tykistönlahden	puoleisen	muurin	korotuksesta
VeSA	C0202

KUVA 40  1854
Suunnitelma	palissadi-aidasta

VeSA	C0204,	ote	suunnitelmasta

KUVA 41  1856
Hirsirakennuksen	uunien	muutosten	
luonnoksia
VeSA	C1222,	ote	suunnitelmasta

1850-luku

 40  41
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KUVA 42  
Taistelulaiva	Rossija	Viaporin	puolustuksessa	Krimin	sodassa,	
taustalla	Iso-Mustasaari	ja	Sarvilinna	Hessenstein
A.	A.Tronin	akvarelli,	valokopio	kirjasta	Kruunun	Jalokivi,	Ove	
Enqvist	ja	Taneli	Eskola,	Hämeenlinna	2011,	s.102

 42
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4.3 Krimin sota ja Viaporin pommitus

Krimin	sota	vuosina	1854–1855	käytiin	suurilta	osin	Euroopan	toisella	lai-
dalla,	mutta	vaikutukset	näkyivät	myös	Helsingissä.	Viapori	oli	linnoituslait-
teiden	osalta	suunnilleen	samassa	kunnossa	kuin	1809	venäläisten	ottaessa	
sen	haltuun,	sillä	rakentamisessa	oli	keskitytty	lähinnä	asuinrakentamiseen.	
Linnoitus	 oli	 rapistunut	 ja	 vanhanaikainen.	 Sodan	 uhatessa	 linnoituksen	
korjaus-	ja	vahvistustöihin	ryhdyttiin	nopeasti.	Vuoden	1854	lopulla	raken-
nettiin	suuri	määrä	pattereita	eri	saarille	Helsingin	edustalle	vahvistamaan	
puolustusta.	Linnoitus	oli	saatu	melko	puolustuskykyiseksi,	kun	englantilai-
nen	ja	ranskalainen	laivasto	alkoivat	pommittaa	Viaporia	9.8.1855.	Pommi-
tus	kesti	yhtäjaksoisesti	46	tuntia.	Henkilövahingot	olivat	pienet	suhteessa	
linnoituksen	vaurioihin.	Vihollinen	ei	edes	yrittänyt	maihinnousua,	eikä	Vi-
aporia	tämän	jälkeen	enää	uhattu.		Suurimmat	tuhot	kohdistuivat	Susisaa-
reen	ja	Kustaanmiekkaan.	Iso	Mustasaari	säästyi	suurilta	vaurioilta.69	Sarvi-
linna	kärsi	jonkin	verran:	muureissa	oli	pieniä	sortumia	ja	vaurioita,	mutta	
ne	korjattiin	pikimmiten.70	Seuraavien	vuosien	rakentamisen	suunnitelmat	
olivatkin	pitkälti	korjaavaa	ja	täydentävää	rakentamista.71

69	Niilo	Sario	ja	Ahti	Valpasvuo, Suomenlinna 1748-1948,	Rannikkotykistön	upseeriyhdis-
tys,	Helsinki	1948,	s.71–83
70	Viaporin komendantin hallinnon kanslia -akti, koskien vihollisen pommituksen aikana 
vaurioituneiden valtion rakennusten ja muun korjausta,	1.9.1855–3.3.1857,	Venäläiset	
sotilasasiakirjat,	akti	14905/20,	käännökset	MV	LH
71	Pentti	Silvast,”Viaporin	Elämää”, Suomenlinna Sveaborg – Viapori,	toim.	Silvast,	Perkki,	
Myllyniemi, Rannikkotykistön	upseeriyhdistys	1968,	s.	60

1850-luku
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4.4 Krimin sodan jälkeinen aika

1860- ja 70-luku

 43

Krimin	sodan	jälkeen	isossa	kurtiinissa	toimi	edelleen	leipomo.	Sodan	ajan	
muutostöitä	 purettiin	 pois,	 kuten	 vuonna	 1862	 Sarvilinna	 Hessensteinin	
ja	 rantavarustuksen	 sekä	 muonamakasiinin	 väliset	 paaluaidat.72	 Vuonna	
1863	isoa	kurtiinia	korjattiin:	suuret	leivinuunit	purettiin	ja	vaihdettiin	pie-
nempiin	 uuneihin,	 ikkunat	 vaihdettiin	 kuusiruutuisiin	 (kuva	 43).73	 Ampu-
matasolle	 vievät	portaat	muurattiin	umpeen	 todennäköisesti	1858–1863	
välisenä	 aikana.	 Ison	 kurtiinin	 sisäseinät	 rapattiin	 vuonna	 1865.74	 Siihen	
mennessä	ampumatasolla	sijainnut	portaiden	katos	oli	purettu	pois.	 Ison	
kurtiinin	 ampumatasannetta	 kunnostettiin	 rappaamalla	 rintamuurin	 tur-
vetuksen	 ja	maantäytön	alla	oleva	osa	portlandsementillä	 ja	 vaihtamalla	
listat	graniittisiksi	(kuva	44).	75	Vuonna	1875	ison	kurtiinin	kaikki	ulko-ovet	
vaihdettiin	kaksinkertaisiksi.76 
	 Vuonna	 1859	pienen	 kurtiinin	 huoneiden	 käyttötarkoituksiksi	 on	
merkitty	työhuone,	pesutupa	ja	kalustesepän	verstas	(kuva	45).77	Vuonna	
1861	tehtiin	suunnitelmat	pienen	kurtiinin	täyskorjauksesta,	jossa	ikkunat	
vaihdettiin	kuusiruutuisiksi,	katto,	uunit	ja	ovet	uusittiin	ja	salaojitusta	pa-
rannettiin	(kuva	46).78

	 Puolibastioni	 Sprengtportenin	 kasematteihin	 sijoitettiin	 vuonna	
1864	 ruutivarasto.	Muuten	 kasematit	 olivat	 tykistön	 varastoina.	 Sparren	
kasemateissa	sijaitsi	tykistön	talousvarasto.79

72	VeSA	YA	169,	kopiot	SLHK
73	VeSA	C0209,	Kopiot	KA
74	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet aina varjangeista vuoteen 1904, akti	
15242/3,	käännökset	MV	LH
75	VeSA	C0210,	kopiot	KA
76	VeSA	C0211,	kopiot	KA
77	VeSA	C1160,	kopiot	SLHK.	Pienen	kurtiinin	rakennusnumero	oli	144.
78	VeSA	C1160,	C1161,	kopiot	SLHK
79	Luettelo Viaporin linnoituksen ja lähisaarten sot. rakennuksista ja linnoituslaitteista,	
1895–1900,	akti	17044/22,	käännökset	MV	LH
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KUVA 46  1861
Pienen	kurtiinin	korjaussuunni-
telmat
VeSA	C1161

   KUVA 43 1863
Ison	kurtiinin	korjaus-
suunnitelmat
VeSA	C0209

KUVA 44  1865
Rintamuurin	ja	maantäytön	väliin	
valettu	sementtitäyttö
VeSA	C0210,	ote	suunnitelmasta

KUVA 45  1859
Suunnitelmia	uunien	
muutoksista
VeSA	C1160,	ote	suunnitelmasta
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4.4.1	Iso	kurtiini	asunnoiksi

Vuonna	1882	isossa	kurtiinissa	tehtiin	laajoja	korjaustöitä	ja	se	muutettiin	
asunnoiksi.80	Suurin	muutos	joka	korjauksen	myötä	tehtiin,	oli	 ison	kurtii-
nin	pulpettikatto,	joka	rakennettiin	ylettymään	rintamuurin	ylitse	(kuva	47).	
Uunit	uusittiin	ja	osa	vaihdettiin	pönttöuuneiksi.	Myös	entisen	porrashuo-
neen	alatasanteelle	jääneeseen	tilaan	rakennettiin	uuni.81	Samana	vuonna	
suunniteltiin	 myös	 bastionipihalla	 sijaitsevan	 puurakennuksen,	 ”naimat-
tomien	 kirjureiden	 talon”,	 täyskorjaus,	 jossa	 perustukset	 uusittiin	 (kuva	
48).82	Pienen	kurtiinin	eteen	rakennettiin	likakaivo	vuonna	1889.83	Vuonna	
1892	bastionipihalle	rakennettiin	kaksipaikkainen	käymälä	asukkaita	varten	
(kuva	49).84

80	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet aina varjangeista vuoteen 1904, akti	
15798/3,	käännökset	MV	LH
81	VeSA	C0213–C0214,	kopiot	SLHK
82	VeSA	C1233,	kopiot	SLHK
83	VeSA	YA	0193a,	kopiot	SLHK
84	Formulaari;	Viaporin linnoituksesta kattaen vuodet aina varjangeista vuoteen 1904, akti	
15798/16,	käännökset	MV	LH

   KUVA 47  1882
Ison	kurtiinin	vesikaton	
suunnitelma
VeSA	C0214

   KUVA 48  1882
Hirsirakennuksen	perustusten	
korjaussuunnitelma
VeSA	C1233

KUVA 49  1892
Käymälän	suunnitelmat

VeSA	C1561,	ote	suunnitelmasta

1880- ja 90-luku
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4.5 Venäjän vallan viimeiset vuosikymmenet

Ison	kurtiinin	vuoden	1907	ajantasaispiirustuksissa	näkyy	myös	todennä-
köisesti	 uunien	 vaihdon	 kanssa	 samaan	 aikaan	 vuonna	 1882	 rakennettu	
korotettu	lattiarakenne	(kuva	50).85	Samana	vuonna	lattiaa	korjattiin	jälleen	
(kuva	52).86 
Pienen	kurtiinin	vuoden	1906	suunnitelmissa	(kuva	51)	 lattiat	vaihdettiin	
asfalttilattioiksi.	Tuolloin	tilassa	toimi	pesula	ja	kuivaushuone.	Rakennuksen	
Tykistölahden	puoleiselle	seinälle	oli	avattu	ikkuna.87	Samana	vuonna	hir-
siseen	asuinrakennukseen	suunniteltiin	uunin	muutoksia	ja	uusi	väliseinä.	
Seuraavan	vuoden	ajantasapiirustuksessa	ne	on	merkitty	 toteutuneiksi.88 
Vuonna	1908	Tykistölahden	rantaan	puolibastioni	Sprengtportenin	etelä-
puolella	 rakennettiin	 kuusipaikkainen	 ulkokäymälä	 linnoitustykistön	 ope-
tuskomennuskunnan	pysyvää	leiriä	varten	(kuva	53).89

Viapori	 oli	 ensimmäisen	maailmansodan	 aikaan	 linnoitus-
laitteena	 vanhentunut.	 Sodankäynti	 oli	muuttunut.	 Viaporia	 valmisteltiin	
kuitenkin	 sotaan	 laajoilla	 korjaus-	 ja	modernisointitoimenpiteillä	 vuosina	
1914–1918.	 Tykeille	 rakennettiin	 betoniperustoja	 ja	 Länsi-Mustasaarelle	
sekä	Kustaanmiekalle	rakennettiin	uusia	patterilinjoja.	Helsingin	edustalle	
varusteltiin	niin	sanottu	Viaporin	meririntama,	 johon	kuului	keskuslinnoi-
tuksen	lisäksi	suuri	määrä	muita	saaria.90 

85	VeSA	C0215,	kopiot	KA
86	VeSA	C0217,	kopiot	KA
87	VeSA	C1162,	kopiot	SLHK
88	VeSA	C1231–C1235,	kopiot	KA
89	VeSA	C1578,	kopiot	SLHK
90	VeSA	YA218,	YA225a,	kopiot	SLHK

 KUVA 50  1907
Ajantasapiirustukset	isosta		
kurtiinista
VeSA	C0215

KUVA 51  1906 
Pienen	kurtiinin	lattian	korjaus-
töiden	suunnitelma
VeSA	C1162

1900- ja 10-luku

 51



Sarvilinna Hessenstein: Linnoituslaitteen historia, luonne ja tulevaisuus Hertta Hjelt Kevät 201962

 52



Rakennushistoriaselvitys - Venäjän vallan aika 63

KUVA 54  1910
Ajantasapiirustukset	pienestä	
kurtiinista
VeSA	C1163

   KUVA 52  1907
Ison	kurtiinin	lattian	korjaus-
suunnitelma
VeSA	C0217

KUVA 53  1908
Käymälän	piirustukset

VeSA	C158

 53  54
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KUVA 55  1921
Näkymä	Susisaarelta	Iso-Mustasaareen
HK19770805:28,	Museoviraston	kuvakokoelma

KUVA 56  1918
Punavankeja	Susisaaren	vankileirillä
HK19930418:12,	Museoviraston	kuvakokoelma

 55  56
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5 Suomalainen aika alkaa 1918
5.1 Sveaborgista Suomenlinnaksi

nan	 ensimmäisen	 itsenäisyyden	 ajan	 käyttösuunnitelman	 vuonna	 1919.	
Suunnitelma	sisälsi	runsaasti	täydennysrakentamista	erityisesti	Länsi-Mus-
tasaarelle,	muutoksia	kirkon	ympäristöön	ja	Susisaarelle,	sekä	teollisuutta	
tukevia	 rakennuksia	 telakalle.	 Iso	Mustasaaren	 eteläpuoli	 pysyi	 Brunilan	
suunnitelmassa	melko	 koskemattomana.	 Linnoitus	 oli	 kuitenkin	 edelleen	
sotaministeriön	 hallinnassa,	 ja	 kun	 komitea	 tiedusteli	 ministeriöltä	 puo-
lustusvoimien	 tulevaisuuden	 tarpeista	 saarilla,	 vastaus	 oli	 ympäripyöreä.	
Tietoa	siitä,	mitkä	osat	saarista	mahdollisesti	vapautuisivat	siviilikäyttöön,	
ei	saatu,	sillä	myös	puolustusvoimien	suunnitelmat	olivat	vasta	muotoutu-
massa.	Komitea	ei	näin	päässyt	etenemään	sille	asetetussa	tehtävässä,	ja	
pyysi	tehtävänsä	peruuttamista	joulukuussa	1922.	Samalla	myös	Brunilan	
suunnitelma	jäi	toteuttamatta.	Saaret	alkoivat	kuitenkin	käymään	ahtaiksi	
puolustusvoimille,	 sen	maasto	oli	 haastava	 ja	 riittämätön	 jalkaväkiharjoi-
tuksille.93 
	 Muinaistieteellinen	toimikunta	ehdotti	vuonna	1924,	että	Suomen-
linnan	hoito	siirtyisi	täysin	puolustusministeriölle.	Ehdotuksessa	linnoituk-
sen	historiallisia	osia	suojelisi	muinaismuistolaki,	ja	niiden	hoidosta	vastaisi	
vuonna	1921	perustettu	Ehrensvärd-seura.	Seura	perustettiin	edistämään	
Suomenlinnan	ja	sen	historian	tunnetuksi	tekemistä.	Vuonna	1927	hallitus	
vahvisti	jo	vuonna	1919	tehdyn	päätöksen	linnoituksen	osien,	Kustaanmie-
kan	ja	Susisaarten	siirtymisestä	Muinaistieteellisen	toimikunnan	hallintaan.	
Rakennuksista	merkittävämmät	luovutettiin	kuitenkin	pian	takaisin	puolus-
tusvoimille. 94

93	 	O.	Enqvist,	M.	Härö,	1998,	s.	23–26,	s.	29–35
94	 	O.	Enqvist,	M.	Härö,	1998,	s.	103–106

Kun	Suomi	itsenäistyi	Venäjästä	1917,	Viaporin	linnoitus	jäi	venäläisen	so-
taväen	asuttamaksi,	sillä	se	ei	kuulunut	Suomen	suurruhtinaskuntaan.	Ve-
näläiset	vetäytyivät	Viaporista	vasta	14.4.1918.	Huhtikuun	17.	päivä	vuon-
na	1918	senaatti	julkaisi	asetuksen,	jolla	Viapori	liitettiin	Suomen	valtioon	
ja	Uudenmaan	lääniin.	Viapori	sai	uuden	nimensä	Suomenlinna	virallisesti	
12.5.1918.	
	 Keväästä	1918	kevääseen	1919	Suomenlinnassa	toimi	yksi	Suomen	
suurimmista	 punavankileireistä.	 Yksi	 vankikasarmeista	 oli	 Hessensteinin	
vieressä	sijaitseva	niin	sanottu	Vaasan	Kasarmi.	Sarvilinnassa	oli	vankilei-
riaikana	sikala,	pesutupa	ja	paja.	Bastionipihalla	sijaitseva	puurakennus	oli	
asuinkäytössä.	91 
	 Huhtikuussa	1918	perustettiin	Suomenlinnan	 teknillinen	hallitus,	
joka	vastasi	linnoituksen	teknillisten	laitteiden	ja	laitosten	hallinnosta.	Näi-
den	kahden	hallinnollisen	yksikön	yhtäaikainen	 toiminta	 saarella	aiheutti	
sekaannuksia	sekä	linnoituksen	kunnon	heikkenemistä	entisestään.	Lisäksi	
mukana	oli	Muinaistieteellinen	toimikunta	(nyk.	Museovirasto)	valvomassa	
linnoituksen	 luovutusta	valtiolle.	Teknillinen	hallitus	 lakkautettiin	1921	 ja	
Suomenlinna	siirtyi	sotaministeriön	alaiseksi.	92

	 Suomenlinnalla	ei	enää	ollut	linnoituksena	puolustuksellista	mer-
kitystä,	mutta	 se	 oli	 puolustusvoimien	 aktiivisessa	 käytössä	 erinomaisen	
sijaintinsa	ja	suuren	majoituskapasiteettinsa	vuoksi.	Myös	suuri	määrä	ns.	
sotasaalismateriaalista,	 suurilta	osin	 räjähteitä	 ja	 ampumatarvikkeita,	 va-
rastoitiin	linnoituksen	pommin-	ja	palonkestäviin	varastoihin.		Käyttäjäkun-
ta	koki	historialliset	arvot	vähäisiksi,	ja	linnoituksen	osia	esitettiin	puretta-
vaksi	hyötyrakennusten	tieltä.	Valtioneuvosto	asetti	10.12.1918	komitean	
selvittämään	Suomenlinnan	tulevaisuuden	mahdollisuuksia.	Komitea	teetti	
Helsingin	 kaupungin	 asemakaava-arkkitehti	 Birger	 Brunilalla	 Suomenlin-

91	Allan	Tiitta, Suomenlinnan sotavankileiri 1918-19,	Museovirasto	rakennushistorian	
osasto,	julkaisu	N:o	14,	2/1983,	liitekartta	1
92	Ove	Enqvist,	Mikko	Härö, Varuskunnasta maailmanperinnöksi,	Suomenlinnaseura	1998,	
s.	21
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5.2 Linnoituksen kunnostaminen käynnistyy

1920-	 ja	30-luvuilla	 suoritettiin	 laajoja	maisema-	 ja	korjaustöitä	Kustaan-
miekalla	ja	Susisaarella.	Melko	syrjässä,	Iso	Mustasaaren	eteläpäässä	sijait-
seva	sarvilinna	jäi	vähälle	huomiolle.	Tämä	johtui	suurilta	osin	siitä,	että	Iso	
Mustasaari	oli	edelleen	puolustusvoimien	hallinnassa,	kun	Kustaanmiekka	
ja	 Susisaari	 olivat	 pääosin	Muinaistieteellisen	 toimikunnan	 hoidettavina. 
Vuonna	1930	saariin	vedettiin	vesijohto.	Suomenlinna	oli	aktiivinen	ja	ke-
hittyvä	varuskuntakaupunginosa,	ja	vuonna	1928	ehdotettiin	jopa	Helsin-
gin	edustan	61:n	saaren	yhdistymistä	Suomenlinnan	kunnaksi.95 

5.2.1	Sarvilinna	sikalana

Hessensteinin	pienessä	kurtiinissa	oli	1930-luvulla	Uudenmaan	prikaatin	si-
kala.96	Vuoden	1940	kartassa	(kuva	57)	pieni	kurtiini	on	merkitty	”entiseksi	
sikalaksi”.	Kurtiinirakennukset	ovat	olleet	kunnoltaan	välttäviä,	bastionipi-
halla	sijainnut	asuinrakennus	on	merkitty	kunnoltaan	ala-arvoiseksi.	 Isos-
sa	kurtiinissa	on	ollut	varasto-	 ja	keittiötiloja.	Rakennusten	numerot	ovat	
vuoden	1940	kartassa	seuraavat:	iso	kurtiini	93,	pieni	kurtiini	95	ja	hirsinen	
vartiotupa	94.97 Sekä	isossa	että	pienessä	kurtiinissa	oli	kattoikkunat.98

95	O.	Enqvist,	M.	Härö,	1998,	s.	120,	130
96	Kansallisarkisto,	Merivoimien	esikunnan	rakennustoimiston	arkisto,	T-17467/4,	Raken-
nuskortit	Suomenlinna,	rakennuskortti	C95,	1937
97	Kansallisarkisto,	Puolustusministeriö,	kiinteistöosasto,	Kasarmialueiden	luettelojäljen-
nökset	ja	kartat,	T-19563/5
98	Museoviraston	kuvakokoelma,	kuva	HK19731119:6007

KUVA 57  1940
Kansallisarkisto,	Puolustusministeriö,	kiinteistöosasto,	
Kasarmialueiden	luettelojäljennökset	ja	kartat,	T-19563/5

1920- ja 1930 -luku
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5.3 Sota-aika

Talvisodan	ajan	toimet	Suomenlinnassa	eivät	olleet	mittavia,	sillä	venäläisil-
lä	ei	ollut	aikomusta	hyökätä	Helsingin	seudulla	avovesiajan	lyhyyden	vuok-
si.	Siviilit	evakuoitiin	saarilta	ja	matkailijoiden	pääsy	saarille	estettiin.	Sodan	
syttyessä	Helsingin	 Lohkoksi	 nimetty,	 entinen	 rannikkotykistörykmentti	 I,	
keskittyikin	lähinnä	koulutustehtäviin	ja	linnoituksen	tehokkuuden	kehittä-
miseen.	Suomenlinnassa	toimi	ilmantorjuntapattereita	ja	sukellusveneiden	
satama.	Sodan	aikana	saatiin	myös	jonkun	verran	rahoitusta	linnoituksen	
kunnostamiseen.	Jatkosodan	aikana	Suomenlinnassa	sijaitsi	esikunta,	Toi-
mituskomppania,	Liikennekomppania,	Viestikomppania	ja	Rannikkoupsee-
rikomppania.	Suomenlinna	kärsi	vaurioita	helmikuussa	1944	Helsingin	suu-
pommitusten	aikana.99

5.3.1	Sarvilinna	Hessenstein	sota-aikana

Hessensteinin	sarvilinnan	pienen	kurtiinin	on	arveltu	tuhoutuneen	vuoden	
1944	pommituksissa.	Vuonna	1943	kuvatun	ilmakuvan	perusteella	kurtiini	
on	kuitenkin	vailla	kattoa	jo	edellisenä	vuonna.	Bastioni	Sparren	jatketun	
siiven	kasematit	muutettiin	väestösuojiksi	1940-luvulla.	Kasematteihin	va-
lettiin	betonilattiat,	bastionin	vasemman	faasin	rintamuuria	purettiin	ja	ki-
vet	kasattiin	kasemattiosan	ampumatasanteille	betonimuurausten	varaan. 
Päälle	valettiin	betoni. 100	Tykistölahden	rannalle	bastioni	Sprengtportenin	
puolelle	kallioon	tehtiin	1930-luvulla	betoninen	pommisuoja.101 

99	O.	Enqvist,	M.	Härö,	1998,	s.	157,	160–163,	169–170
100	Härö	Merja,	Sarvilinna	Hessensteinin	korjaus-	ja	restaurointityön	esiselvitys	31.1.1978
101	Mikonsaari	Petri,	suullinen	tieto	28.2.2019

   KUVA 58 ilmakuva 1943

Helsingin	kaupungin	
kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

KUVA 59 ilmakuva 1943
Tarkennus,	pienessä	kurtiinissa	ei	ole	kattoa
Helsingin	kaupungin	
kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

1940 -luku
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   KUVA 60 ilmakuva 1950

Helsingin	kaupungin	kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

5.4 Suomenlinna sotien jälkeen

Sotien	jälkeen	linnoitus	ja	sen	kasarmit	olivat	erittäin	huonossa	kunnos-
sa.	Korjaustöitä	tehtiin,	mutta	samalla	puolustusvoimat	totesivat,	että	
Suomenlinna	ei	vastaa	sen	harjoitusten	vaatimia	tilatarpeita.	Puolustus-
voimat	päätti	siirtää	sotilaslaitoksia	pois	saarilta	sitä	mukaa,	kuin	uusia	
tiloja	löytyisi.	Samalla	päätettiin,	että	siirtoa	odotellessa	käytössä	olleita	
rakennuksia	ei	enää	kunnostettaisi	1950	ja	1960	-luvuilla.	Susisaari	ja	Kus-
taanmiekka	siirtyivät	pääosin	Muinaistieteellisen	toimikunnan	hallintaan	
vuonna	1958.	Iso	Mustasaari	ja	Pikku	Mustasaari	jäivät	puolustusvoimien	
alaisiksi.102

Suomenlinnaan	saapuvilta	vaadittiin	maihinnousulupa,	”passi”	vuoteen	
1948	asti.	Passijärjestelmä	poistui	Suomenlinnan	200-vuotis	juhlavuon-
na	1948.	Monimutkaisen	järjestelmän	poistuttua	matkailijaryntäys	
Suomenlinnaan	oli	suuri.	Passijärjestelmän	tilalle	tuli	Suomen	Matkaili-
jayhdistyksen	pääsymaksu,	joka	oli	käytössä	vuoteen	1963.	Vuonna	1963	
saaret	julistettiin	yleisölle	avoimeksi	ulkoilu-	ja	matkailualueeksi.	Rannik-
kotykistörykmentti	poistui	Suomenlinnasta	1972,	ja	puolustusvoimien	toi-
minnasta	saarille	jäi	vain	siellä	tänäkin	päivänä	toimiva	merisotakoulu.103

102 O. Enqvist, M. Härö, 1998, s. 181–184
103 O. Enqvist, M. Härö, 1998, s. 257

1950- ja 1960 -luku
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5.4.1	Sarvilinna	Hessenstein	sotien	jälkeen

Vuoden	1944	luettelossa	sarvilinnan	käyttötarkoitukseksi	on	merkitty	vain	
isossa	kurtiinissa	sijaitseva	varasto.104	Sarvilinna	oli	sotien	jälkeen	huonossa	
kunnossa.	13.1.1945	 tehdyssä	 tarkastuksessa	 Intendentti	Lars	Pettersson	
kuvaa	Suomenlinnan	sotien	jälkeistä	rappiotilaa.	Sarvilinna	Hessensteinista	
hän	kirjoittaa	seuraavasti:	

Isolla	 Itä-Mustasaarella	 sijaitseva	 linnake	 Joh.	 Sparren	 luoteismuurin	
yläreunaa	oli	purettu	n.	0,5-1m:n	syvyydeltä	muurin	yläpinnasta	 las-
kien,	arviolta	noin	75m:n	pituiselta	ja	muurin	levyiseltä	alalta.	Tällöin	
on	muurin	päällä	ollut	maavalli	 sekä	muurin	yläreunaa	kiertävä	gra-
niitti-	ja	hiekkakivilista	on	hävitetty.	Muurista	louhitut	kivet	ja	laasti	on 
käytetty	 linnakkeeseen	 tehdyn	 pommisuojan	 katon	 vahvistamiseksi.	
Samanaikaisesti	on	linnakkeen	muurin	sisäreuna	korotettu	sementistä	
valetulla	seinämällä,	joka	kokonaan	tärvelee	muurin	ulkoasun.105 

Lars	Pettersson	teki	vuonna	1947	myös	kuvakortistoa	Suo-
menlinnan	kohteista.	Kortistossa	on	kuvattuna	sarvilinnan	pienen	kurtiinin	
rauniot.	Vuonna	1947	pienen	kurtiinin	raunioissa	on	vielä	suuri	osa	seinistä	
jäljellä.	 Vain	 osa	 bastionipihan	 puoleisesta	 seinästä	 sekä	 kurtiinin	 portti-
käytävän	 puoleiset	 seinät	 ovat	 sortuneet.	 Katto	on	 pääosin	 romahtanut.	
Pienen	 kurtiinin	 ulkomuurin	 portti	on	muurattu	 kiinni	 niin,	 että	 siinä	 on	
oviaukko	ja	ikkuna	(kuva	65).	Kurtiinin	porttikäytävä	on	siis	ollut	todennä-
köisesti	sisätilaa	40-luvulla.	Lars	Petterssonin	inventoinnissa	on	kortit	myös	
bastionipihalla	sijaitsevasta	vuonna	1853	rakennetusta	hirsisestä	vartiotu-
vasta	(kuva	64).	Rakennus	oli	merkitty	erittäin	huonokuntoiseksi,	ja	se	pää-
tettiin	purkaa	1947.	

104	Kansallisarkisto,	Puolustusministeriö,	kiinteistöosasto,	Kasarmialueiden	luettelojäljen-
nökset	ja	kartat,	T-19563/5
105	Museoviraston	palvelutietoikkuna	www.kyppi.fi/to.aspx?id=117.9664	viitattu	
11.2.2019

 KUVA 61  1947 inv. kortti
Pienen	kurtiinin	raunio
Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

KUVA 62  1947 inv. kortti
Pienen	kurtiinin	raunio,	hirsirakennus	ja	iso	
kurtiini
Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

KUVA 63  1947 inv. kortti
Pienen	kurtiinin	raunio

Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

1940- ja 1950 -luku
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KUVA 64  1947 inv. kortti
Hirsinen	vartiotupa

Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

KUVA 65  1947 inv. kortti
Pienen	kurtiinin	porttiholviin	on	valettu	oven	
ja	ikkunan	paikka
Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

KUVA 66  1947 inv. kortti
Puolibastioni	Sparren	päälle	valetut	betoni-
vahvisteet
Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

KUVA 67  1947 inv. kortti
Pienen	kurtiinn	raunio

Lars	Pettersson,	Museovirasto,	kopiot	SLHK

 64  66
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KUVA 68 ilmakuva 1950, tarkennus
Pienen	kurtiinin	rauniot	ovat	suurilta	osin	vielä	jäljellä.	Ison	kurtiinin	katon	
kuntoa	on	vaikea	arvioida.
Helsingin	kaupungin	kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

 68
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Ison	kurtiinin	katto	oli	vasemmalta	puolelta	romahtanut	tai	purettu	40-lu-
vun	lopulla	tai	50-luvun	alussa.	Vuonna	1952	laaditussa	mittapiirustukses-
sa	 (kuvat	 70-72)	 ison	 kurtiinin	 pohjapiirroksessa	 kurtiinin	 oikean	 puolen	
tiloissa	on	merkitty	olevan	asuntoja.	Vasemman	puolen	alle	on	kirjoitettu	
”ei	asuttavassa	kunnossa”,	eli	arvatenkin	tilat	ovat	olleet	erittäin	huonokun-
toisia.106	Piirustuksessa	ei	ole	mainintaa	katon	puuttumisesta.	Vuoden	1950	
ilmakuva	(kuva	68)	viittaisi	kuitenkin	siihen	että	katto	on	ollut	ainakin	osin	
puutteellinen.	Vielä	vuoden	1956	 ilmakuvassa	pienen	kurtiinin	 rauniossa	
on	jäljellä	kaikkia	seiniä,	kun	vuoden	1964	kuvassa	on	enää	etuseinä.		

Vuoden	1969	ilmakuvassa	(kuva	69)	voidaan	selkeästi	näh-
dä,	että	ison	kurtiinin	pohjoispuolella	ei	ole	lankaan	kattoa.	Kuvasta	näkee	
myös	puolibastioni	Sparren	kasemattien	päälle	valetut	betonit,	sekä	pienen	
kurtiinin	rauniosta	jäljellä	olevan	etuseinän.

106		Piirustus	14.3.1952,	Suomenlinnan	hoitokunnan	arkisto

KUVA 69 ilmakuva 1969, tarkennus
Kuvan	perusteella	voidaan	sanoa	varmaksi,	että	isossa	kurtiinissa	on	jäljellä	
katto	vain	eteläpäädyn	asuintilojen	kohdalla.
Helsingin	kaupungin	kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

 69



Rakennushistoriaselvitys - Suomalainen aika 77

KUVAT 70-72 1952
Ison kurtiinin pohjoispääty on merkitty asuinkelvottomaksi

Piirustus	14.3.1952,	Suomenlinnan	hoitokunnan	arkisto

 70

 71  72
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 KUVA 73  n. 1950
Ison	kurtiinin	katto	on	osin	
romahtanut
SLHK	0003/0007

KUVA 74 ilmakuva 1969
Sarvilinnan	edustalla	on	vielä	laitureita

Helsingin	kaupungin	kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

KUVA 75 ilmakuva 1988
Rannan	pommisuojalle	johtaa	vielä	polku

Helsingin	kaupungin	kiinteistövirasto	ja	Blom	Kartta	Oy

5.4.2	Tykistölahden	rannan	laiturit	ja	pommisuoja

Sarvilinna	Hessensteinin	edustalla	on	ollut	erilaisia	laiturirakenteita.	Viime	
vuosisadan	alussa,	1940-luvulle	asti	laituri	oli	melko	suuri,	puurakenteinen	
kaareva	rakenne.	Pienempiä	erillisiä	laitureita	paikalla	oli	vielä	1960-luvun	
lopulle	asti.	Nykyään	rannalla	ei	ole	laituria.

Puolibastioni	 Sprengtportenin	 puolella	 rannassa	 oleva	 30	
-luvulla	 rakennettu	pommisuoja	on	ollut	 jokseenkin	käytössä	vielä	80-lu-
vun	lopulla.	Sen	edessä	on	ollut	istutuslaatikoita,	ja	ovelle	on	mennyt	polku	
vielä	vuoden	1988	 ilmakuvassa.	Nykyään	pommisuoja	ei	ole	käytössä,	 ja	
rantaan	kulku	on	estetty	molemmilta	puolilta.
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6 Suomenlinnan restaurointi alkaa 
6.1 Suomenlinnan tulevaisuutta pohditaan

Suomenlinnan	 kunnostustöiden	 johdossa	 oli	 Muinaistieteellisessä	 toimi-
kunnassa	intendentti.	Saarten	kunnostuksen	kannalta	erityisen	keskeinen	
henkilö	 oli	 intendentti	 Olof	 af	 Hällström,	 joka	 toimi	 virassa	 1951-1980.	
Tuona	aikana	linnoituksella	tehtiin	suuri	määrä	selvityksiä,	suunnitelmia	ja	
korjaustöitä.	Kaupungin	Suomenlinna-komitea	 tutki	 saarten	tulevaisuutta	
1966–1969.	 Varsinainen	 valtion	 Suomenlinna-komitea	 perustettiin	 1969.	
Linnoituksesta	 järjestettiin	 1970–1971	 komitean	 työn	 tueksi	 asemakaa-
vallinen	aatekilpailu,	jonka	voiton	jakoi	ryhmä	Erkki	ja	Maija	Kairamo,	Rei-
jo	Lahtinen,	Bengt	Lundsten,	Pertti	Solla	 ja	Esko	Vormala,	sekä	arkkitehti	
Osmo	Mikkonen	avustajineen.	
	 Suomenlinnakomitea	 laati	 tältä	 pohjalta	 oman	 mietintönsä	 lin-
noituksen	tulevaisuudesta,	 ja	siitä	pyydettiin	suuri	määrä	lausuntoja.	Osa	
mietinnön	 ehdotuksista	 tuli	myös	 toteen,	 erityisesti	 esitetyt	 korjaustyöt,	
kunnallistekniikka	ja	vesiliikenne.	Nämä	olivat	lähtökohtia	sille,	että	aluet-
ta	voitiin	edes	alkaa	kehittää.	Suomenlinnan	Iso	Mustasaarelle,	Sarvilinna	
Hessensteinin	itäpuolelle,	perustettiin	vuonna	1971	myös	valtion	vankein-
hoito-osaston	työsiirtola.	Vankien	työpanoksella	suuri	määrä	muureja	saa-
tiin	korjattua.	Vankila	toimii	saaressa	edelleen	ja	osallistuu	linnoituslaitteen	
kunnostustöihin.	Vuonna	1973	perustettiin	Suomenlinnan	hoitokunta	vas-
taamaan	Suomenlinnan	kehittämistyöstä	ja	ylläpidosta.	Museovirasto	luo-
vutti	rakennuksensa	hoitokunnan	hallintaan.	Vuonna	1977	hoitokunnalle	
siirtyi	 myös	 rannikkotykistörykmentin	 lähdön	 jälkeen	 puolustusvoimien	
haltuun	jääneitä	rakennuksia.107

107	O.	Enqvist,	M.	Härö,	1998,	s.	263–266,	269–273,	275–279

6.1.1	Suomenlinnan	käyttösuunnitelma

 KUVA 76  n. 1970
Ilmakuva
A&M	oy
SLHK	0324/0096

Vuonna	 1973	 opetusministeriö	 pyysi	Museovirastoa	 laatimaan	 Suomen-
linnakomitean	mietinnön	pohjalta	Suomenlinnan	käyttösuunnitelman.	Ko-
konaisvaltainen	suunnitelma	valmistui	vuonna	1974.	Käyttösuunnitelman	
päätavoite	oli	Suomenlinnan	säilyttäminen	historiallisena	monumenttina,	
luoden	puitteet	 alueen	myöhemmälle	 kunnostamiselle.	 Tämän	 saavutta-
miseksi	muodostettiin	kolme	päätavoitetta:	Suomenlinnan	kunnostaminen	
valtakunnalliseksi	 ja	kansainväliseksi	nähtävyydeksi,	virkistys-	 ja	kulttuuri-
alueeksi	 sekä	 elinvoimaiseksi	 asuin-	 ja	 työympäristöksi.	 Iso	Mustasaaren	
rooli	suunnitelmassa	oli	toimia	virastojen,	laitosten,	tuotantotoiminnan	ja	
uudisrakentamisen	painotuspisteenä.	
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 KUVA 77
Ote	Suomenlinnan	käyttösuunnitelmaehdotuksesta

Suomenlinnan	käyttösuunnitelmaehdotus	1974,		SLHK

KUVA 78 
Suomenlinnan	käyttösuunnitelman	yhteydessä	tehty	inventointipiirus-
tus.	Piirustukseen	merkitty	myös	pommisuojan	pohjapiirros.
Suomenlinnan	käyttösuunnitelmaehdotus	1974,	SLHK

6.1.2	Hessenstein	käyttösuunnitelmassa

Sarvilinnan	 päätarkoitukseksi	 käyttösuunnitelmassa	määriteltiin	 lasten	 ja	
nuorten	toimintakeskus,	joka	toimisi	myös	rakennuksessa	C77.	Pientä	kur-
tiinia	ehdotettiin	rekonstruoitavaksi,	ja	sinne	ehdotettiin	sijoitettavaksi	ve-
neilyyn	liittyvää	toimintaa.	Sarvilinnan	ulkopuolelle,	puolibastioni	Sparren	
pohjoispuolelle	esitettiin	viljelyaluetta.	Tykistölahden	rannalle	 sarvilinnan	
eteen	suunniteltiin	venepaikkoja,	vierailuvenepaikkoja	ja	pienveneluiskaa.	
Suunnitelmassa	todetaan	näin:	

Sarvilinna	Hessensteinin	tiloihin	ehdotetaan	sijoitettavaksi	nuorisokes-
kus,	 joka	voisi	olla	erilaisten	nuorisojärjestöjen	käytettävissä.	Tiloista	
tulee	osan	olla	kerhojen	ja	järjestöjen	varattavissa.	Osa	tiloista	voidaan	
vuokrata	 järjestöille	 määräaikaiseksi	 tukikohdaksi,	 ”kämpäksi”,	 jossa	
on	mahdollista	kokoontua	pieninä	ryhminä	sekä	säilyttää	tarpeellista	
välineistöä.	 Lisäksi	 tulee	 kaikkien	 halukkaiden	 voida	 käyttää	 sarvilin-
nan	 aluetta	 sekä	 nähtävyytenä	 että	 ulkoilutilana.	 Sarvilinnan	tiloihin	
kunnostamisen	jälkeen	sijoitettavissa	tukikohta	7-10	järjestölle.	Loput	
huoneista	tulee	varata	yhteiskäyttöön	kokous-,	varasto-	ja	saniteettiti-
loiksi.	Nuorisokeskukselle	on,	mikäli	tarve	vaatii,	mahdollista	osoittaa	
reservitiloja	Inventaariokamarin	(C	74)	eteläpäästä.	Nämä	tilat	antavat	
nuorisojärjestöille	mahdollisuuden	myös	suurempien	ryhmien	yhteis-
toimintaan.	

Suunnitelmassa	siis	iso	kurtiini	ja	sekä	Sparren	että	Sprengtportenin	kase-
matit	on	muutettu	kerho-	ja	kokoontumistiloiksi.	Pieni	kurtiini	on	rekonst-
ruktioitu,	 ja	 siihen	 on	 sijoitettu	 saunatilat	 ja	 tupa.	 Reitti	 sarvilinnalle	 on	
suunniteltu	 kulkevan	 ison	 kurtiinin	 portista.	 Työsiirtola	 on	 rajattu	 etäälle	
linnoituslaitteesta.	Sarvilinna	Hessensteinin	osalta	suunnitelma	oli	kirjattu	
toteutettavaksi	1982.

1970 -luku
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KUVA 79 1976
Ison	kurtiiin	katolle	on	
tehty	väliaikainen	valu
SLHK	0126	/	0074

KUVA 80 1977
Puolibast.	Sprengtportenin	
päälle	on	valettu	betonia
SLHK	0314	/	0079

KUVA 81 1977
Aksonometria	korjaustöiden	
tavoittelemasta	asusta
Merja	Härö	1977,	SLHK

7 Sarvilinnan korjaus- ja restaurointityö 1977–1984 
7.1 Suunnitteluvaihe 

Sarvilinna	Hessensteinin	huonosta	kunnosta	johtuen	sen	korjausta	alettiin	
suunnittelemaan	käyttösuunnitelmasta	poiketen	jo	vuonna	1977.  Pienen 
kurtiinin	rauniosta	oli	jäljellä	vain	etuseinä.	Ison	kurtiinin	jäljellä	ollut	vesi-
katto	oli	purettu	1973	ja	korvattu	väliaikaisilla	vesieristyksillä.	Kaikki	tilat	oli-
vat	tyhjillään.	Puolibastioni	Sprengtportenin	kasemattien	rannan	puoleisen	
päädyn	portaikko	oli	osin	sortunut.	Sarvilinna	Hessensteinin	kanssa	saman-
aikaisesti	aloitettiin	myös	Bastioni	Hyveen	korjausten	suunnittelu.	Molem-
pien	projektien	suunnittelusta	vastasi	Kirsti	Kasnio	–	Merja	Härö	arkkitehdit	
ky.  Merja	Härö	kirjoittaa	restaurointi-	ja	korjaustöiden	ratkaisujen	taustasta	
seuraavasti:

Sarvilinna	 Hessensteinin	 korjaaminen	 valmistumisaikansa	 asuun	 on	
perusteltua	linnoituksen	historiallisen	ainutlaatuisuusarvon	sekä	mai-
semallisen	 ja	 arkkitehtonisen	 merkityksen	 kannalta.	 Myöhemmät	
muutokset	 eivät	 tilapäisyysluonteisuudestaan	 ja	 satunnaisuudestaan	
johtuen	enää	edusta	yhtenäistä	kokonaisuutta	 ja	uhkaavat	 jopa	tällä	
hetkellä	kohteen	rakenteellista	säilymistä.	

Korjaussuunnitelmassa	 linjattiin,	 että	 linnoituslaite	 pyrittäisiin	 palaut-
tamaan	 kustavilaisen	 ajan	 alkuperäiseen	 asuunsa.	 Tämä	 sisälsi	 kaikkien	
ennen	 Krimin	 sotaa	 umpeen	 muurattujen	 ampuma-aukkojen	 uudelleen	
avaamisen,	sekä	ison	kurtiinin	ampumatasolle	vievän	portaikon	ja	pienen	
kurtiinin	rekonstruktiot.108

	 Alustavassa	 suunnitelmassa	 todetaan,	 että	 kunnostuksen	 tavoite	
on	saattaa	kohde	yhteisökäyttöön	toimitiloiksi	Suomenlinnan	käyttösuun-
nitelman	mukaisesti.	Sarvilinnan	käyttäjiä	ei	vielä	tässä	vaiheessa	määritel-
ty.	Isoon	kurtiiniin	suunniteltiin	varsinaiset	toimitilat	ja	kasematteihin	näh-
tävyys-	ja	varastokäyttöä.	Kasematit	varustettaisiin	myös	ikkunoilla.	Pienen	
kurtiiniin	rekonstruktio	toimisi	rannan	toimintojen	kylmänä	tai	puulämmit-
teisenä	apurakennuksena.

108	 	Härö	Merja,	Sarvilinna	Hessensteinin	korjaus-	ja	restaurointityön	esiselvitys	
31.1.1978,	SLHK
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KUVA 82 1978
Puolibastioni	Sparren	päältä	
puretaan	betonivalua
SLHK 0095 / 0048

KUVA 83 1978
Puolibastioni	Sparren	muurin-
harja	on	purettu	ja	sortunut
SLHK	0323	/	0097

KUVA 84
Pienen	kurtiinin	raunio

SLHK	0329	/	0056

KUVA 85 1978
Ison	kurtiinin	työt	ovat	alka-
massa
SLHK	0095	/	0052

KUVA 86  
Kuva	pieneltä	kurtiinilta	kohti	
isoa	kurtiinia
SLHK	0329	/	0053
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7.2 Työmaavaihe

Suomenlinnan	Hoitokunnan	suunnittelu-	 ja	 rakennusjaoston	kokouksessa	
7.3.1978	todettiin,	että	sarvilinnan	heikon	kunnon	vuoksi	kunnostaminen	
pikimmiten	on	välttämätöntä.	Museovirasto	hyväksyi	16.3.1978	lausunnos-
saan	 suunnitelmat	muutamalla	 huomautuksella.	 Se	 esitti	muun	muassa,	
että	ison	kurtiinin	julkisivua	ei	slammattaisi	uudelleen,	vaan	palautettaisiin	
puhtaalle	tiilipinnalle,	kuten	se	oli	vuoteen	1865	asti	ollut.	109

Sarvilinnan	 maankaivuu-	 ja	 purkutöiden	 aloituskatselmus	
pidettiin	21.8.1978.	Suunnitelmien	pääpiirustukset	hyväksyttiin	suunnitte-
lu-	ja	rakennusjaoston	kokouksessa	19.12.1978.	Alustavat	kaivuu-	ja	tutki-
mustyöt	aloitettiin	syksyllä	1978.	Työt	käynnistyivät	kunnolla	keväällä	1979.	
Ensimmäinen	 varsinainen	 suunnittelukokous	 oli	 4.1.1979.	 Ison	 kurtiinin	
listakivet	 vaihdettiin	 hiekkakivestä	 tehtyihin,	 vanhat	 graniittiset	 listakivet	
varastoitiin.	 Ampuma-aukkojen	 avaamista	 suunniteltaessa	 tutkittiin	 Kus-
taanmiekan	 ampuma-aukkoja,	mutta	 niiden	muuraustapaa	 ei	 onnistuttu	
täysin	selvittämään.	Syksyllä	1979	haettiin	rakennuslupaa	pienen	kurtiinin	
rakennustöille.	Lupa	saatiin	keväällä	1980.	110

Kesällä	 1980	 avattiin	 kahdeksan	 ampuma-aukkoa.	 Ison	
kurtiinin	 portaan	 holvin	 muuraus	 aloitettiin.	 Ison	 kurtiinin	 piiput	 saatiin	
muurattua.	Marraskuussa	1980	Museovirasto	ehdotti	Suomenlinnan	Hoi-
tokunnalle,	 että	 ampuma-aukkojen	 palauttaminen	 kustavilaiseen	 asuun	
keskeytettäisiin,	ja	suunnitelmat	muutettaisiin	ottaen	lähtökohdaksi	vuosi-
en	1851-1852	rakennetun	asun,	jossa	ampuma-aukot	olivat	ummessa.	Ison	
kurtiinin	ampumatason	muurin	kaikki	kuusi	aukkoa	oli	avattu,	ja	puolibas-
tioni	Sprengtportenin	vasempaan	kylkeen	oli	ehditty	avata	kolme	aukkoa.	
Päätettiin	että	Ison	kurtiinin	aukot	jäävät	ja	Sprengtportenin	aukot	muura-
taan	uudelleen	umpeen.111

109	SLHK	suunnittelu-	ja	rakennusjaoston	kokouksen	pöytäkirjat	1978,	SLHK
110		SLHK	suunnittelu-	ja	rakennusjaoston	kokouksen	pöytäkirjat	1978–1980,	Hessenstei-
nin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	1979-1980,	työ-
maakokousten	pöytäkirjat	1979–1980,	SLHK
111		Hessensteinin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	
1980,	työmaakokousten	pöytäkirjat	1980,	SLHK

1970- ja 1980 -luku
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KUVA 87 1979
Uusien	saranoiden	detaljikuvia

Kirsi	Kasnio	-	Merja	Härö	Arkkitehdit	Ky	/	SLHK	arkisto

KUVA 88 1979
Ison	kurtiinin	itäjulkisivu

Kirsi	Kasnio	-	Merja	Härö	Arkkitehdit	Ky	/	SLHK	arkisto
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	 Työmaakokouksessa	19.2.1981	todettiin	ison	kurtiinin	kasemattien	
olevan	 kosteita.	 Tilannetta	 yritettiin	 parantaa	 avaamalla	 ikkunoiden	 ala-
puolisia	tuuletusrakoja	sekä	savuhormeja.
Kesällä	 1982	muurattiin	 ison	 kurtiinin	 takat	 ja	 porrashuone.	 Ison	 kurtii-
nin	porttiholvissa	oleviin	ampuma-aukkoihin	asennettiin	kiinteät	 ikkunat.	
Suunnittelukokouksessa	 pohdittiin	 turvakaiteiden	 tarvetta	 ja	 pihasuunni-
telmaa,	joka	sisältäisi	laiturin	Tykistölahden	rantaan.	Pienen	kurtiinin	muu-
raustiilien	hankkiminen	aiheutti	keskustelua:	Museovirasto	toivoi,	että	re-
konstruktiossa	käytettäisiin	vanhoja	tiiliä,	kun	Suomenlinnan	hoitokunnan	
Reijo	 Lahtinen	 suositteli	 uusien	 tiilien	 hankintaa.	 Syksyllä	 1982	 valmistui	
Ison	kurtiinin	vesikatto	sekä	pienen	kurtiinin	sokkeli	ja	perustukset.	Vuonna	
1983	rakennettiin	ison	kurtiinin	lattioita.	Samanaikaisesti	Bastioni	Hyveellä	
tehtiin	lattia-	ja	sähkötöitä.112

	 Hessensteinilla	havaittiin	ongelmia	niin	kutsutun	tiilisyövän	kanssa	
–	suola	puski	katto-	ja	seinärakenteissa	tiilimuurauksen	läpi	aiheuttaen	vau-
rioita	 slammaukseen.	 Pienen	 kurtiinin	muuraustyöt	 päästiin	 aloittamaan	
keväällä	1983,	 ja	muurauksessa	käytettiin	uutta	reikätiiltä.	Kevään	aikana	
myös	Bastioni	 Sparren	muuria	 korjattiin	 ja	 tehtiin	 kasemattien	 lattiakive-
yksiä.	Bastioni	Sprengtportenin	portaat	rakennettiin	puurakenteisena.	Ison	
kurtiinin	katon	turvetustyö	alkoi.	Turvetta	siirrettiin	viereisiltä	ampumata-
soilta.113 
	 Alueella	 tehtiin	salaojatöitä.	Pieni	kurtiini	valmistui,	 ja	siihen	kyt-
kettiin	 lämmöt	vuoden	1984	alussa.	Bastionien	kasemateissa	tehtiin	säh-
kötöitä.	Samaan	aikaan	Bastioni	Hyveellä	kiinnitettiin	jo	kalusteita.	Keväällä	
ison	kurtiinin	vanha	portti	kunnostettiin.	Työmaan	lopputarkastus	suoritet-
tiin	6.11.1984. 114

112	Hessensteinin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	
1981-1983,	työmaakokousten	pöytäkirjat	1981-1983,	SLHK
113	Hessensteinin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	
1984,	työmaakokousten	pöytäkirjat	1984,	SHLK	
114	Hessensteinin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	
1984,	työmaakokousten	pöytäkirjat	1984,	SHLK

KUVA 89 1979
Uusien	vetimien	detaljikuvia

Kirsi	Kasnio	-	Merja	Härö	Arkkitehdit	Ky	/	SLHK	arkisto
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7.3 Sarvilinnan uusi aika

Valmistuttuaan	 isossa	 kurtiinissa	 oli	 ompelijan	 työhuone	 ja	 partiolaisten	
kerhotilat.	Meripartiolippukunta	 Suomenlinnan	merisudet	 toimi	 Hessen-
steinin	Sarvilinnalla	vuoteen	2013	asti,	kunnes	joutuivat	siirtymään	sisäil-
maongelmien	vuoksi	Kumpukellariin,	rakennukseen	C52.

Sarvilinnan	 alue	 oli	 vuokralla	 varastona	 ja	 verstastiloi-
na	 avovankilalle	 1992–1996.	 Tämän	 jälkeen	 sitä	 kunnostettiin	 jonkin	
verran,	lähinnä	paikkausmaalauksin	ja	vastaavin	pintakorjaustoimenpitein.	
1990-luvun	 aikana	 bastionipiha	 päätettiin	 sulkea	 yleisöltä	 sen	 haastavan	
valvottavuuden	ja	tapahtuneiden	ilkivaltatapauksien	vuoksi.	Vuosina	1999	
ja	2000	 ison	 kurtiinin	 sisätilojen	painovoimaisen	 ilmanvaihdon	 toimintaa	
pyrittiin	parantamaan	muun	muassa	lisäämällä	ikkunapenkkien	korvausil-
ma-aukkoihin	säädettävät	säleiköt.

Vuonna	2005	aloitettiin	korjaustoimenpiteet	 ison	kurtiinin	
ilmanvaihto-	 ja	 lämmitysremontilla.	 Tilannetta	 oli	 pyritty	 korjaamaan	 jo	
aikaisemmin,	mutta	sisälämpötila	laski	edelleen	talvisin	+15	celsiusastee-
seen.	Seinissä	oli	todettu	kosteuden	aiheuttamia	vaurioita	sisätilojen	rap-
pauksessa	ja	sisäilman	laatu	oli	huono.	Remontti	sisälsi	ikkunoiden	ja	ovien	
kunnostuksen,	sisäpintojen	korjauksen,	uuninluukkujen	uusimisen,	uusien	
poistoilmahormien	porauksen	ja	muita	pieniä	toimenpiteitä.	Samalla	ison	
kurtiinin	katon	ampumatason	ampuma-aukkojen	pielien	muurauksia	kor-
jattiin.115	Vuonna	2016	käynnistyi	sarvilinnan	ulkomuurien	korjausprojekti.	
Työmaa	 aloitettiin	 puolibastioni	 Sparresta,	 jonka	 korjaus	 valmistui	 kesä-
kuussa	2017.116	Työtä	jatketaan	tulevina	vuosina.	Pienen	kurtiinin	vesikatto	
maalattiin	2018.117

115	Sarvilinna	Hessensteinin	ison	kurtiinin	ilmanvaihdon	ja	lämmityksen	korjaus	2005,	
työselostus,	SLHK	arkisto
116	Sarvilinna	Hessensteinin	muurinkorjausten	työmaakokousten	pöytäkirjat,	Suomenlin-
nan	hoitokunnan	arkisto
117	Suomenlinnan	hoitokunnan	arkisto

1990- ja 2000 -luku

KUVA 90 1996
Sarvilinnan	bastionipiha	on	
hyvin	hoidettu
SLHK	0090	/	0069

KUVA 91 1983
Korjaustöiden	jälkeen

SLHK	0094	/	0050
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8.1 Lähestyminen, reitit ja avoimuus

GSEducationalVersion

Ei käytössä oleva luki
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8 Sarvilinna nyt

KUVA 92
Ison	kurtiinin	pääportti	nykyisen	
avovankilan	puolelta.
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

Ei	käytössä	oleva	lukittu	portti
Käytössä	oleva	lukittu	portti

Ei	käytössä	oleva	reitti

Ei	käytössä	oleva	reitti,	alkuperäinen	pääreitti

Käytössä	oleva	reitti

Jyrkkä	mäki

 92

Tällä	hetkellä	 Sarvilinna	Hessensteinin	bastionipiha	ei	ole	 avoin	 yleisölle.	
Kulku	bastionipihalle	tapahtuu	jyrkkää	polkua	pitkin	Tykistölahden	puolel-
ta,	 pienen	kurtiinin	 lukitun	portin	kautta.	 Linnoituslaitteen	 itäpuolella	 si-
jaitsee	Suomenlinnan	avovankila,	 joten	 ison	kurtiinin	portit	ovat	suljetut.	
Pieneltä	kurtiinilta	bastionipihalle	nouseva	mäki	on	jyrkkä,	joten	piha	ei	ole	
esteetön.	Kallioita	pitkin	pääsee	edelleen	nousemaan	ylös	puolibastionien	
ampumatasoille	sekä	ison	kurtiinin	katon	ampumatasolle.	

Sarvilinna	Hessensteinin	pääasiallinen	lähestymissuunta	on	
alun	perin	ollut	ison	kurtiinin	portista	(kuva	92).	Tykistölahden	puolella	on	
aikaisempina	aikoina	ollut	vain	vaatimaton	tie	pienelle	kurtiinille	ja	rannan	
laitureille.	Avovankilan	puoleinen	julkisivu	voidaan	nähdä	koko	sarvilinnan	
pääjulkisivuna.	Ison	kurtiinin	portin	yläpuolella	on	alkuperäinen	marmori-
laatta,	 jossa	 lukee	 linnoituslaitteen	nimi	”Hornvärcket	Hessenstein”.	Tällä	
hetkellä	julkisivu	on	kuitenkin	täysin	avovankilan	puolella.	Vankilan	puolella	
rakennus	C109	on	rakennettu	vuonna	2008	erittäin	lähelle	sarvilinnaa,	bas-
tionien	kärkien	väliselle	alueelle,	jonka	olisi	ollut	toivottavaa	pysyä	tyhjänä.	
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8.2 Kunto, olosuhteet ja käyttö
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8.2.1	Ulkotilat	ja	muurit

Muurit	ovat	suurilta	osin	hyvässä	kunnossa	viime	vuosien	korjauksien	joh-
dosta.	Kasvillisuus	muurien	ja	ampumatasojen	päällä	on	runsasta.		Bastio-
nipiha	on	 turvallisuuden	kannalta	haastava:	 Tykistölahden	puolella	muu-
rin	harja	on	maan	tasossa.	Pudotus	on	korkea.	Bastionipihalla	on	edelleen	
vuonna	1947	puretun	rakennuksen	kivijalka	(kuva	96).

KUVA 96
Vartiotuvan E perustukset
Kuva: Hertta Hjelt 2019

KUVA 93
Näkymä	puolibastioni	Spar-
relta	kohti	isoa	kurtiinia
Kuva:	Hertta	Hjelt	2018

KUVAT 94 ja 95
Puolibastioni	Sparren	korja-
tua	ja	korjaamatonta	muuria
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

 94  95
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KUVA 97
Puolibastioni Sparre, ovi tilaan B2
Rakennustelineet odottavat
Kuva: Hertta Hjelt 2019

KUVA 98
Ovi tilaan B1 jossa por-
taikko bastionipihalle
Kuva: Hertta Hjelt 2019

KUVA 99
Ovi tilaan C3

Kuva: Hertta Hjelt 2019
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 98
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8.2.2	Kylmät	kasematit

Puolibastioni	Sparren	kasematteihin	asennettiin	uudet	ikkunat	peruskor-
jaustyössä	1980-luvulla.	Tällä	hetkellä		aukoissa	ei	ole	enää	ikkunoita,	vaan	
ne	 on	 ummistettu	 puulevyillä	 valokuva-aineiston	 perusteella	 jo	 ennen	
vuotta	 2006.	 Osassa	 ampuma-aukkoja	 on	 mineraalivillaa.	 Kasemattien	
edessä	on	rakennustelineet,	jotka	estävät	kulun	keskimmäiseen	tilaan.

Puolibastioni	Sprengtportenin	kasemateissa	on	rakennusjätettä.	Kasemat-
tien	C4	ja	C5	puuportaat	ovat	melko	hyvässä	kunnossa.

KUVA 100
Tila	B6,	Ikkuna-aukosta	on	poistettu	
ikkuna,	tilalla	vaneri
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 101
Näkymä	tilasta	B6	tilaan	
B8
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 102
Tavaraa	varastoituna	
tilaan	C3
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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KUVA 103
Tila	A6,	tila	työhuonekäytös-
sä,	katon	rappaus	ropisee
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 104
Tila	A6,	tilaan	rakennettu	
WC-koppi
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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8.2.3	Ison	kurtiinin	käytössä	olevat	työtilat

Ison	kurtiinin	kaksi	eteläpuolen	työtilaa	A6	ja	A7	sekä	pienen	kurtiinin	poh-
joispuolen	 työtila	 D3	 ovat	 tällä	 hetkellä	 työhuonekäytössä.	 Suurimman	
osan	ajasta	koko	 linnoituslaite	on	siis	vain	muutaman	henkilön	käytössä.	
Käyttäjien	 kanssa	 käymieni	 keskustelujen	 perusteella	 osan	 työhuoneista	
käyttö	on	melko	satunnaista.	Erityisesti	talviaikaan	käyttö	on	vähäistä	haas-
tavan	lumihuollon	ja	tilojen	kylmyyden	vuoksi.	

Eteläpuolen	työtilat	ovat	kohtuullisessa	kunnossa.	Tilan	A6	
puutteet	ovat	pääosin	lämmityksen	toiminnassa.	Se	voi	altistaa	tilan	myös	
kosteudelle.	Tilassa	on	pieni	wc-koppi.	Toisessa	työtilassa	A7	on	parvi	sekä	
oma	wc	ja	suihku.	Molempien	työhuoneiden	kurtiinimuurin	puoleisen	sei-
nän	rappaus	ropisee	alas.	Työtilan	A7	yhteydessä	tilassa	A8	on	myös	yhteis-
käytössä	olleet	suihku	ja	wc.	Niiden	kunto	on	heikko.	Ison	kurtiinin	etelä-
päädyssä	on	ruutikellari	A10.
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KUVA 105
Tila	A7
Keittiökalusteita
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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KUVA 106
Tila	A4	4.7.2018

Kuva:	Hertta	Hjelt	2018

KUVA 107
Tila	A4	12.2.2019
Tilanteessa	ei	nähtävissä	merkittävää	muutosta
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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8.2.4	Ison	kurtiinin	käytöstä	poistetut	työtilat

Ison	kurtiinin	pohjoispuoli	on	tyhjillään.	Tilassa	on	selvästi	havaittavissa	on-
gelmia	sisäilman	laadussa.	Katon	ja	seinien	rappaus	on	rapissut	lattialle	ja	
pinnoissa	näkyy	kosteuden	aiheuttamia	vaurioita.	Tila	ei	ole	tällä	hetkellä	
käyttökelpoinen.	Vertailemalla	valokuvia	heinäkuulta	2018	 ja	helmikuulta	
2019	voidaan	kuitenkin	todeta,	että	katon	ja	seinien	silmin	havaittavat	vau-
riot	eivät	ole	merkittävästi	edenneet.	Laajimmat	vauriot	ovat	ison	kurtiinin	
pohjoispäädyn	kasematissa	A3.

Ison	kurtiinin	ongelmien	osasyynä	voi	olla	haastava	veden-
ohjaus	avovankilan	puolella.	Sarvilinnan	bastionit	keräävät	suppilon	tavoin	
veden	suurelta	alueelta	ohjautumaan	ison	kurtiinin	seinään	ja	sen	portista	
kohti	 Tykistölahtea.	Myös	 esimerkiksi	 rakennuksen	 C83	 katolle	 satavasta	
vedestä	suuri	osa	ohjautuu	vankilan	puolelle	ja	sarvilinnalle.	Rasite	on	suuri	
juuri	ison	kurtiinin	pohjoispuolen	seinällä.	1980-luvun	korjausten	yhteydes-
sä	rakennettiin	salaojitukset,	mutta	niiden	määrä	tai	huolto	ei	ole	riittävää.	
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KUVA 108
Näkymä	tilasta	A3	tilaan	A2
Ovi	on	ollut	pitkään	auki
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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KUVA 109
Portaikon	A1	ovi	ampuma-
tasolle,	rekonstruktion	tiili	on	
rapautunut
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 110
Näkymä	ison	kurtiinin	ampu-
matasolle,	ampuma-aukkojen	
rekonstruktiot
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 111
Ovi	portaikosta	A1	puolibas-
tioni	Sparrelle.	Vedenohjaus	
todennäköisesti	tukossa.
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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8.2.5	Ison	kurtiinin	portaikko	ja	ampumataso

KUVA 112
Näkymä	puolibastioni	Sparren	kal-
liolta	isolle	kurtiinille.	Vasemmalla	
porrashuoneen	rekonstruktio
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 113
Porrashuoneen	rekonstruktio	tila	
A1.	Ikkuna	on	rikki,	ovet	ovat	jumit-
tuneet	auki.
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

Ison	kurtiinin	portaikon	puolibastioni	Sparrelle	vievän	oven	lukko	on	vau-
rioitunut	eikä	ovea	saa	enää	 lukittua.	Oven	edessä	olevan	altaan	veden-
poisto	on	ilmeisesti	toteutettu	laatan	alla	olevalla	kattokaivolla,	mutta	sen	
toimivuutta	voidaan	epäillä,	sillä	allas	on	täyttynyt	maa-aineksella.	Altaan	
reunojen	pellitykset	repsottavat.	Myös	ampumatasolle	vievä	ovi	sekä	por-
taikon	alaovi	ovat	jumittuneet	auki.	Sisäportaikko	A1	on	luonnon	valtaama.	
Ylätasanteen	ikkuna	on	rikki.	Sisätiloihin	porrashuoneesta	vievät	ovet	olivat	
helmikuussa	2019	auki.	
	 Ampumatason	 aukkojen	 muuraukset	 ja	 piiput	 ovat	 kohtuullisen	
hyvässä	kunnossa.	

 112  113
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KUVA 114
Pienen	kurtiinin	portti.	Seinän	yläosan	muu-
raus	on	rekonstruktiota,	alaosa	alkuperäistä.
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 115
Pienen	kurtiinin	työtila	D2
Näkymä	porttiholviin	D4
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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8.2.6	Pieni	kurtiini

Pieni	 kurtiini	 on	 käytössä	 vuokrattavina	 työtiloina.	 Sen	pohjoisen	puolei-
sissa	tilassa	D3	on	vuokralainen,	eteläpäädyn	tilat	D2	ja	D1	ovat	tyhjillään.	
Tilat	ovat	siistit.	Rakennus	on	rakennettu	vanhoille	perustuksille.	Perustuk-
set	ovat	erittäin	matalat	bastionipihan	puolella,	 ja	rakennuksen	eteen	on	
muodostunut	kostea	sammalikko.	Tämä	saattaa	aiheuttaa	kosteusongelmia	
rakennuksessa.
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KUVA 116
Näkymä	puolibastioni	Sparren	ampumata-
solta	pienelle	kurtiinille	ja	Vallisaareen	asti.
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

KUVA 117
Pienen	kurtiinin	bastionipihan	puoli	vaikut-
taa	kostealta.	Sokkeli	erittäin	matala.	
Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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8.3 Ajoituskaaviot

Muurinharjat	ja	yläpohjarakenteet
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GSEducationalVersion

Muurit	ja	sisätilat
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OSA 2 Maailmanperintö ja restaurointi 

Kuva:	Andrea	Poiret	2017
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Unescon	maailmanperintökohteet	Suomessa

1991		 Suomenlinna
1991	 	Vanha	Rauma
1994		 Petäjäveden	vanha	kirkko
1996		 Verlan	puuhiomo	ja	pahvitehdas
1999		 Sammallahdenmäen	pronssikautinen	röykkiöalue
2005		 Struven	ketju
2006		 Merenkurkun	saaristo
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9 Sarvilinna Hessenstein osana maailmanperintökohdetta
9.1 Unescon taustaa 9.1.1	Suomen	kansallinen	

maailmanperintöstrategia	2015-2025

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

Opetus-	 ja	 kulttuuriministeriön	 julkaisema	 kansallinen	maailmanperintö-
strategiassa	 2015–2025	 on	 tuotettu	 yhteistyössä	 ympäristöministeriön,	
Opetus	 ja	 kulttuuriministeriön,	 Museoviraston,	 Metsähallituksen,	 Suo-
menlinnan	hoitokunnan,	 ICOMOS	 ry:n	Suomen	Kulttuuriperintökasvatuk-
sen	seuran	ja	 ICOMOS	ry:n	maailmanperintötyöryhmän	kanssa.	Strategia	
pyrkii	linjaamaan	kansallisen	maailmanperintöpolitiikan	ja	maailmanperin-
tösopimuksen	toimeenpanon,	huomioiden	kulttuuri-	 ja	 luonnonperinnön	
tarkastelun	ja	suomalaisten	maailmanperintökohteiden	suojelun	ja	hoidon	
esimerkillisesti	ja	kestävästi.		
	 Strategiassa	 esitellään	 visio	 2025.	 Se	 jakautuu	 kolmeen	 osaan.	
Ensimmäinen	näkökulma	on	Suomi	vastuullisena	maailmanperintövaikut-
tajana,	 jossa	 Suomen	maailmanperintöpolitiikka	on	aktiivista,	 näkyvää	 ja	
luotettavaa.	Toinen	vision	lähtökohta	on	maailmanperintökohteet	suojelun	
esimerkkeinä.	 Maailmanperintökohteessa	 tehdyt	 ratkaisut	 ovat	 mallirat-
kaisuja	muille	vastaaville	kohteille:

Maailmanperintökohteet	ovat	tiennäyttäjiä	sekä	kestävän	kehityksen	
periaatteiden	omaksumisessa,	 että	käytännön	 suojelutyössään.	Koh-
teiden	käyttöä	suunnitellaan	joustavasti	siten,	että	niiden	arvot	ja	mer-
kitykset	säilyvät.	

Kolmas	näkökulma	on	 ”Elinvoimaiset	 ympäristöt	–	 yhteistä	maailmanpe-
rintöä	 tuleville	 sukupolville”.	 Suomenlinna	maailmanperintökohteena	 on	
avoin	 ja	 kaikkien	 yhteistä	 kulttuuriperintöä.	 Vision	 strategiset	 arvot	 ovat	
kestävyys,	uskottavuus	ja	innostavuus.

Unesco	on	perustettu	1945	edistämään	 kansojen	 välistä	 rauhaa	opetuk-
sen,	 tieteen	 ja	 kulttuurisen	 yhteistyön	 kautta.	 Vuonna	 1972	 hyväksyttiin	
Unescon	 Yleissopimus.	 Se	 pyrkii	 ylikansallisen	 yhteistyön	 keinoin	 turvaa-
maan	maailman	keskeisten	luonto-	ja	kulttuuriperintökohteiden	säilymisen	
tuleville	sukupolville.	Jotta	kulttuuriperintöä	voitaisiin	arvottaa	yhtenäisin	
perustein,	luotiin	mittariksi	”outstanding	universal	value”,	eli	yleismaailmal-
lisen	erityisarvon	käsite.	 Käsite	purettiin	kymmeneksi	maailmanperinnön	
arvottamisen	kriteeriksi	(liite	2).118 

Suomessa	sopimus	ratifioitiin	vuonna	1987.	Suomenlinna	valittiin	
Unescon	maailmanperintölistalle	 vuonna	1991.	Valintakriteeri	oli	 kriteeri	
numero	4:	“to be an outstanding example of a type of building, architectur-
al or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant 
stage(s) in human history;”. Perusteina	oli	että	”	Suomenlinnan	linnoitus	on	
sotilasarkkitehtuurin	historiassa	erinomainen	esimerkki	1600-	ja	1700-lu-
kujen	yleisistä	linnoitusperiaatteista,	erityisesti	bastionijärjestelmästä,	ja	se	
sisältää	myös	omaleimaisia	piirteitä.”119

	 Unescon	 maailmanperintösopimuksen	 ratifioineiden	 valtioiden	
vastuulla	on	 tunnistaa,	dokumentoida	 ja	nimetä	omat	maailmanperintö-
kohteensa.	Kohteiden	suojelutilanteesta	raportoidaan	säännöllisesti.	Koh-
teesta	 tulee	 tehdä	 hoito-	 ja	 käyttösuunnitelma.	 Suomenlinnan	 viimeisin	
hoito-	 ja	 käyttösuunnitelma	 on	 valmistunut	 vuonna	 2014.	 Uusi	 suunni-
telma	on	 tällä	hetkellä	 työn	alla.	 Sitä	 varten	muodostetut	 tulevaisuuden	
suuntaviivat	julkaistiin	marraskuussa	2018.	Suunnitelman	pääteemat	ovat	
kaikkien Suomenlinna, historian merkitys ja paikan henki, Suomenlinna Hel-
singin kaupunginosana, sekä	palvelut Suomenlinnassa.

118	Oona	Simolin,	Universaaleista arvoista piknik-kansaan - Näkökulmia maailmanperintö-
arvoihin Suomenlinnassa, Pro	gradu	-tutkielma,	Helsingin	Yliopisto	2016,	s.	11–12
119	https://whc.unesco.org/en/list/583		viitattu	7.5.2019
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9.2 Maailmanperintö ja matkailu 9.2.1	Kestävän	matkailun	haasteet	
herkässä	ympäristössä

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

Kun	 Suomenlinna	 liitettiin	 Unescon	 maailmanperintöluetteloon	 vuonna	
1991,	kävijöitä	oli	vuodessa	noin	300	000.	Vuoden	2018	kävijäluku	on	n.	
1,1	miljoonaa.	Vierailijamäärät	ovat	siis	yli	kolminkertaistuneet.	Erityisesti	
ulkomaalaisten	 vierailijoiden	määrä	 on	 kasvanut.	Matkailun	 taloudelliset	
vaikutukset	maailmanperintökohteessa	ovat	merkittäviä.	Laura	Heikkilä	on	
arvioinut	Pro	gradu	-tutkielmassaan,	että	Suomenlinnan	kustannus-tuotto-
suhde	olisi	viisinkertainen:	jokaista	valtion	Suomenlinnaan	sijoittamaa	eu-
roa	kohden	matkailijoiden	rahankäyttö	tuottaa	vähintään	viisi	euroa	takai-
sin	Helsingin	alueelle.120	Koska	Suomenlinna	on	myös	kaupunginosa,	jossa	
asuu	vakituisesti	yli	800	 ihmistä,	palveluiden	pysyminen	saaressa	 ja	näin	
ollen	tuottava	matkailu	on	myös	asukkaiden	kannalta	tärkeää.	Rakennukset	
säilyvät	parhaiten	käytössä	-	myös	asukkaat	ovat	oleellinen	osa	maailman-
perintökohteen	suojelua.	
	 Työ-	ja	elinkeinoministeriön	julkaisemassa	matkailun	kansallisessa	
strategiassa	yhtenä	kansainvälisen	matkailumarkkinoinnin	 toimenpiteenä	
todetaan:	 ”Nostetaan	 kansallispuistot	 ja	 Unescon	 maailmanperintökoh-
teet	matkailualueiden	markkinoinnin	kärkikohteiksi	ja	nykyistä	vahvemmin	
osaksi	Suomen	matkailun	maakuvaa”.121		Suomenlinnassa	tilanne	on	poik-
keuksellinen.	Suomenlinnan	hoitokunta	julkaisi	vuonna	2015	kestävän	mat-
kailun	strategian.	Se	painottaa	ympärivuotisen	matkailun	kehittämistä,	laa-
dukasta	kävijäkokemusta	ja	matkailun	vaikutusten	hallintaa.	Suomenlinnan	
markkinoinnissa	painotetaan	kohteen	maailmanperintöarvoa	ja	historiaa.	
Strategian	keskeinen	tavoite	on	Suomenlinnan	kehittäminen	kestävän	mat-
kailun	mallikohteeksi.	Tavoitteena	ei	siis	ole	olla	markkinoinnin	kärkikohde	
ja	tavoittaa	yhä	enemmän	matkailijoita,	vaan	panostaa	”Suomenlinna	-elä-
mykseen”	ja	maailmanperintökohteen	arvojen	välittymiseen.	

120	Laura	Heikkilä,	Suomenlinnan	merilinnoituksen	kävijöiden	rahankäytön	paikallistalou-
delliset	vaikutukset	vuonna	2014,	Pro	gradu	-tutkielma,	Maantiede,	Kulttuurimaantiede,	
Helsingin	yliopisto	2014,	s.	83
121	Yhdessä enemmän – kasvua ja uudistumista suomen matkailuun, Matkailun tiekartta 
2015–2025,	Työ-	ja	elinkeinoministeriö,	Elinkeino-	ja	innovaatio-osasto,	TEM-raportteja	
2/2015

Matkailuelinkeino	kasvaa	ja	kansainvälistyy	jatkuvasti.	Kansainvälisten	mat-
kailijoiden	määrä	on	2000-luvulla	kaksinkertaistunut.	Yhtäaikainen	tavoite	
maailmanperintökohteiden	 arvojen	 suojelusta	 ja	 samalla	 tietoisuuden	 li-
sääminen	 kohteista	 on	 osittain	myös	 ristiriitainen.	 Tietoisuus	maailman-
perintökohteesta	 lisää	matkailua;	 tutkiessaan	mahdollisia	 käyntikohteita,	
matkailija	voi	kiinnittää	erityistä	huomiota	juuri	maailmanperintöstatuksen	
saaneisiin	kohteisiin.	Myös	Suomenlinnan	kävijämäärät	ovat	yhä	nousussa,	
sillä	vaikka	kestävän	matkailun	strategian	mukaisesti	 talvisesongin	kävijä-
määrät	kasvavat,	se	ei	suinkaan	vähennä	kesäkävijöiden	määrää.	

Matkailun	 kehityksen	 konkreettiset	 vaikutukset	 näkyvät	
Suomenlinnassa	 selvästi	 lisääntyvinä	 opasteina	 ja	 varoitusmerkkeinä,	
toisaalta	myös	 ympäristön	 kulumisessa.	 Linnoitus	 on	 suurilta	 osin	 täysin	
avoin.	Vierailijat	pääsevät	vapaasti	kiipeämään	esimerkiksi	muurien	ja	maa-
vallien	päälle.	Tämä	aiheuttaa	sortumia	valleihin	ja	valitettavasti	myös	vaa-
ratilanteita.	Korkeilta	muureilta	on	pitkä	pudotus,	mutta	kaiteiden	lisäämi-
nen	kaikkialle	on	maisemallisesti	kyseenalaista.	Suomenlinnassa	vierailuun	
kuuluu	tietynlainen	 seikkailu:	odottamattomat	maisemat	 kulman	 takana,	
jännittävät	muurien	kasemattien	holvit.	Saaressa	voi	ja	kuuluukin	tutkimus-
matkailla.	
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Sarvilinna	 Hessenstein	 sijaitsee	 tien	 päässä.	 Kun	
eräänä	 lumisena	 aamuna	 kahlasin	 umpihangessa	
sarvilinnan	 porteille,	 iltapäivään	 mennessä	 polku	
oli	 jo	 tallattu	 leveäksi;	uteliaat	vierailijat	 seuraavat	
jalanjälkiä	nähdäkseen	mihin	ne	johtavat.	Uhkaroh-
keimmat	matkailijat	kiipeävät	bastionipihalle	ranta-
kallioita	pitkin.	
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9.3 Sarvilinna Hessensteinin asema maailmanperintökohteessa

Tiedon	välittäminen	on	tärkeä	osa	maailmanperintökohteen	hoitoa.	Mat-
kailun	 edistäminen	 ei	 ole	 kuitenkaan	 sen	 ensisijainen	 tavoite.	 Keskeisin	
päämäärä	on	suojelu.	Kohteen	säilyminen	myös	tuleville	sukupolville	ei	sai-
si	 koskaan	 vaarantua	 lisääntyneen	matkailun	 vuoksi.	 Tiedon	 välittämisen	
tulisi	maisemassa	olla	 aina	 alisteista	 ja	 kunnioittavaa	 vanhaa	 ympäristöä	
kohtaan.	 Matkailijamäärien	 hallinta	 on	 haastavaa.	 Kaikista	 yksinkertaisin	
keino	ympäristön	suojeluun	on	matkailijoiden	kohteisiin	pääsyn	rajoittami-
nen.
	 Sarvilinna	on	 Suomenlinnassa	 poikkeuksellinen,	 yleisöltä	 suljettu	
kohde.	Sarvilinnan	ja	avovankilan	alueen	lisäksi	Suomenlinnan	ulkoalueil-
la	on	yleisölle	rajattu	tai	suljettu	pääsy	ainoastaan	 joihinkin	osiin	 telakan	
aluetta.	Sarvilinna	on	sijainniltaan	melko	keskeisellä	paikalla,	Iso	Mustasaa-
ren	eteläosaan	vievän	tien	päässä.	Suomenlinnan	matkailijoiden	virtoja	py-
ritään	ohjaamaan	niin	sanotulla	sinisellä	tiellä,	jotta	asuinalueet	voitaisiin	
rauhoittaa.	Sarvilinna	ei	sijaitse	sinisen	tien	varrella.	Usein	matkailijat	kui-
tenkin	eksyvät	reitiltä.	He	eivät	huomaa	kääntyä	oikealle	kohti	Susisaareen	
vievää	siltaa	vaan	kävelevät	suoraan	eteenpäin	ja	päätyvät	Sarvilinna	Hes-
sensteinin	pienen	kurtiinin	lukitulle	portille.

Sarvilinna	Hessenstein	on	vaikeasti	valvottava,	eikä	sen	ny-
kyinen	 lähestymisreitti	ole	muutettavissa	esteettömäksi.	 Sarvilinna	ei	ole	
tutkittavissa	lähietäisyydeltä,	mutta	yksi	sen	keskeisimpiä	arvoja	onkin	mai-
semallinen.	Se	on	merkittävä	osa	kulttuuriympäristön	suurmaisemaa	sekä	
Tykistölahden	vastarannalta	katsottuna	että	meren	puolelta	 lähestyttäes-
sä.	Se	on	tärkeä	osa	maailmanperintökohdetta,	vaikka	bastionipihan	portit	
pysyisivätkin	kiinni.	Kesäisessä	turistivirtojen	täyttämässä	Suomenlinnassa	
sarvilinna	pitää	silmään	juuri	sulkeutuneisuutensa	vuoksi.	Näkymä	olisi	hy-
vin	 erilainen,	mikäli	 puolibastionien	 ampumatasoilla	 kulkisi	matkailijoita.	
Paikan	hiljaisuus	maisemassa	lisää	sen	vaikuttavuutta.

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019

Sarvilinnan	kokonaisuus	on	osittain	vaikea	hahmottaa,	 sil-
lä	avovankilan	sijainnin	vuoksi	alkuperäinen	lähestymissuunta	on	suljettu.	
Iso	Mustasaaren	koko	eteläkärki	on	aluetta,	johon	eivät	pääse	matkailijat	
eivätkä	asukkaat.	Alue	on	kuitenkin	tärkeä	osa	maailmanperintökohdetta.	
Mikäli	Suomenlinnan	vankilan	alue	joskus	vapautuisi	käyttöön,	sarvilinnan	
tilanne	olisi	hyvin	erilainen.	Tällöin	Iso	Mustasaaren	eteläkärkeen	voitaisiin	
palauttaa	alkuperäinen	alueen	kiertävä	reitti,	joka	kulkisi	sarvilinnan	basti-
onipihan	läpi.	Silloin	kohde	olisi	kertovampi,	uskottavampi	ja	innostavampi	
-	kansallisen	maailmanperintöstrategian	mukaisesti.	Voimme	vain	kuvitel-
la,	miten	upeasti	ja	yllätyksellisesti	Susisaaren	linnoitusmaisema	avautuisi,	
jos	sarvilinnan	ison	kurtiinin	vanha	portti	olisi	avoinna.
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10 Sarvilinna Hessenstein osana restauroinnin historiaa
10.1 Restauroinnin taustaa Suomessa ja Suomenlinnassa

kila-aikaa	edeltäneeseen	asuun.	Hämeen	linnan	eri	osissa	oli	ollut	vankila-
toimintaa	vuodesta	1634	asti.	Restaurointityö	valmistui	vasta	vuonna	1988.	
Nyt	linna	on	kulttuuri-	ja	matkailukäytössä.124

1960	-luvun	 Suomea,	 myös	 rakentamista	 ja	 restauroinnin	
maailmaa,	 hallitsi	 erityisesti	 vahva	 usko	 uuteen.	 Rakennusala	 painottui	
elementtituotantoon,	 ja	 kaupunkiympäristöä	 haluttiin	 uudistaa.	 Raken-
nusperintöä	 suojeltiin	 lähinnä	historian	muistomerkkinä.	 Restauroinneis-
sa	pyrittiin	palauttamaan	arkkitehtuuri	alkuperäiseen	asuunsa.	Tyylillisesti	
sopimattomat	ajan	kerrostumat	poistettiin.125	1970-luvulla	rakennusalaan	
vaikutti	suuresti	vuoden	1973	öljykriisi.	Rakennusten	korjaukset	painottui-
vat	erityisesti	energiatehokkuuden	lisäämiseen,	mutta	myös	suojelukaavo-
jen	määrä	lisääntyi.	Edellisen	vuosikymmenen	niin	sanottuja	sankarirestau-
rointeja	kritisoitiin,	ja	rakennusten	ajallisia	kerrostumia	arvostettiin.	

Suomenlinnassa	 järjestettiin	 vuosina	 1974	 ja	 1978	 kaksi	
seminaaria,	 joissa	 painotettiin	 varovaista	 restaurointia.	Vuoden	1974	 se-
minaarin	pääesitelmän	piti	 ruotsalainen	arkkitehti	Ove	Hidemark	 (1931–
2015).	 Puheenvuorossaan	 Hidemark	 korosti	 rakennuksen	 identiteettiä	
restaurointityön	 tärkeänä	 lähtökohtana:	 restaurointityössä	 täytyy	 ensin	
tutustua	 rakennukseen	 ja	 sen	 historiaan	 perinpohjaisesti.	 Uuden	 käytön	
suunnitelman	tulee	muodostua	niin,	että	ensin	tutkitaan	rakennus,	ja	mie-
titään	mitä	siihen	voisi	soveltaa.	Vasta	sen	jälkeen	voidaan	tehdä	suunni-
telmia	 jatkosta.126	Ove	Hidemarkin	 restaurointinäkemykset	 olivat	 pitkään	
esillä	myös	suomalaisessa	restaurointikeskustelussa.
 Suomenlinnan	 restaurointikeskustelussa	 1970-	 ja	 1980-luvui-
la	 pohdittiin	 Sarvilinna	 Hessensteinin	 kanssa	 samaan	 aikaan	 rakennetun	
Kruunulinna	 Ehrensvärdin	 korjaus-	 ja	 rekonstruktiotöitä.	 Suomenlinnan	

124	http://www.sadanvuodensatoa.fi/fi/artikkelit/hameen-linnan-restaurointi-
19561988-oman-aikansa-restaurointiajattelun-kuvastajana	viitattu	11.4.2019
125	Maija	Kairamo, Restaurointietappeja aikaraiteella: Puoli vuosisataa rakennussuojelua 
ja restaurointia Suomessa,	lisensiaatintyö,	Teknillinen	korkeakoulu,	arkkitehtiosasto,	2006,	
s.	15–22
126	Marja	Terttu	Knapas,	Restaurointiseminaari	Suomenlinnassa,	ARK	7/74,	s.	48

Suomen	 itsenäisyyden	 ajan	 alkutaipaleella	 kiinteiden	muinaisjäännösten	
suojelua	toteutettiin	lunastamalla	maa-alueita	valtiolle.	Yksityishenkilöt	ei-
vät	useinkaan	ilmoittaneet	muinaismuistojen	löytymisestä,	ja	ilmoituksen	
tullessa	Muinaistieteellinen	toimikunta	pyrki	välttämään	yksityisomaisuu-
teen	kajoamista.	Rakennussuojelua	pyrittiin	edistämään	pääasiassa	valis-
tuksen	ja	sivistyksen	avulla.

	 1920-luvulla	merkittävänä	 restaurointikohteena	 oli	 Turun	
tuomiokirkko.	Työn	keskeisiä	periaatteita	oli	kaikkien	aikakausien	muutos-
ten	kunnioittaminen,	ja	vain	välttämättömien	korjaustoimenpiteiden	suo-
rittaminen.122	Restaurointipäätösten	taustalla	oli	toisinaan	myös	poliittisia	
tekijöitä.	Suomen	 itsenäistyttyä	merkkejä	Venäjän	vallan	ajasta	saatettiin	
poistaa	myös	arkkitehtuurista.	Suomenlinnan	kirkosta	järjestettiin	vuonna	
1922	arkkitehtuurikilpailu.	Sen	pohjalta	kirkko	vuosina	1927-1929	muutet-
tiin	ulkoasultaan	luterilaisen	kirkon	tyyppiseksi,	jotta	se	vastaisi	Suomen	ar-
meijan	tarpeisiin.	1930-luvulla	rakennussuojelu	ulotettiin	koskemaan	myös	
vanhan	kaupunkikuvan	suojelua.	Vuoden	1931	asemakaavalaki	ja	vuoden	
1932	 rakennusääntö	mahdollistivat	 ”vanhaksi	 kaupunginosaksi”	 nimetty-
jen	 arvokkaiden	 alueiden	 kaupunkikuvan	 suojelun.	 Lain	 nojalla	 suojeltiin	
muun	muassa	Vanha	Porvoo	ja	Helsingin	Senaatintori.

Sotien	 jälkeen	 alkoi	 jälleenrakentamisen	 kausi.	 Samalla	
modernismin	 aate	 alkoi	 vahvistua.	 Ratkaisut	 pohjautuivat	 yhä	 enemmän	
tutkittuun	tietoon	 ja	uusiin	 innovaatioihin.	Turun	 linnan	restaurointi	aloi-
tettiin	 1946.	 Sen	 ratkaisuissa	 näkyy	 ajan	 henki:	 rakenteelliset	 korjaukset	
tehtiin	 betonilla	 ja	 tekniikka	muutettiin	 nykyaikaiseksi.123	 Hämeen	 linnan	
restaurointityöt	 alkoivat	 vuonna	 1956	 laajalla	 tutkimustyöllä	 linnan	 vai-
heista.	Päälinna	palautettiin	vuoden	1869	valokuvien	perusteella	sen	van-

122	Maija	Kairamo, Restaurointietappeja aikaraiteella: Puoli vuosisataa rakennussuojelua 
ja restaurointia Suomessa,	lisensiaatintyö,	Teknillinen	korkeakoulu,	arkkitehtiosasto,	2006,	
s.	82
123	Maija	Kairamo, Restaurointietappeja aikaraiteella: Puoli vuosisataa rakennussuojelua 
ja restaurointia Suomessa,	lisensiaatintyö,	Teknillinen	korkeakoulu,	arkkitehtiosasto,	2006,	
s.	14–15
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käyttösuunnitelmassa	vuonna	1974	linjattiin,	että	kruunulinnan	siipiraken-
nukset	 tulisi	 palauttaa	 Krimin	 sodan	 pommituksia	 edeltäneeseen	 asuun.	
1970-luvun	 lopulla	Museovirasto	päätti	Kruunulinnan	 ja	bastioniosan	 re-
konstruktioista	1700-luvun	asuun.	Käsitykset	alkuperäisestä	asusta	vaihte-
livat.	Vuonna	1980	suunnitelmat	olivat	jo	luonnosvaiheessa,	kun	vanhasta	
piirustusmateriaalista	kävi	 ilmi	venäläisten	 tekemät	korotukset	 rakennuk-
siin,	ja	bastioniosan	ruotsalaisen	ajan	todellinen	asu.	Siipirakennusten	ko-
rottamissuunnitelmia	perusteltiin	mahdollisella	uudella	käytöllä:	niihin	oli	
suunnitteilla	runsaasti	tilaa	vaativa	tullin	henkilöstön	koulutuskeskus.	Kruu-
nunlinnan	 siipirakennuksista	 pidettiin	 vuonna	 1984	 arkkitehtuurikilpailu,	
joka	sisälsi	rakennusten	rekonstruoinnin.127

Suomenlinnassa	 järjestettiin	 vuonna	 1985	 kansainvälinen	
Suomenlinna-seminaari.	Tapahtuman	tavoitteena	oli	tarkastella	viimeisen	
kymmenen	vuoden	saavutuksia	linnoituksen	restauroinnissa,	ja	suunnitella	
sen	 tulevaisuutta.	 Keskustelut	 johtivat	 ajatusmallien	 lopulliseen	muutok-
seen.	 Suhtautuminen	esimerkiksi	Kruunulinnan	 rekonstruktioihin	oli	 kiel-
teinen,	joskin	seminaarissa	esiteltiin	suunnitelmia	myös	Susisaaren	linnan-
piha	rekonstruktioista.	Tapahtuman	jälkeen	suunnitelmien	suunta	muuttui.	
Vuonna	1986	Museovirasto	lausui,	että	Kruunulinna	Ehrensvärdin	rekonst-
ruktioille	ja	korotuksille	ei	ole	perusteita.128

127	Liisa	Eerikäinen,	”Rekonstruoinnista	luopuminen”,	Kulttuuriympäristön monet kas-
vot – Puhetta suojelusta ja restauroinnista,	toim.	Miia	Perkkiö,	Suomenlinnan	hoitokunta,	
Helsinki	2013,	s.	138–141
128	Liisa	Eerikäinen,	”Rekonstruoinnista	luopuminen”,	toim.	Miia	Perkkiö,	2013,	s.	141–
142

Rekonstruktio

Sanan	alkuperä	latinan	reconstructio
re-	=	uudelleen
constructio	=	kokoonpano,	ylösrakentaminen
Latin-Svenska,	 Scheller,	 Imm.	 Joh.	 Gerh.,	 Latinsk	 Lexi-
kon,	förb.	och	tillökt	af	G.	G.	Lünemann,	Örebro	1828

Rekonstruktio	 =	 ennallistus,	 uudelleenmuo-
dostaminen,	ennalleen	rakentaminen	
Aikio,	Annukka	ja	Vornanen,	Rauni,	Uusi	sivistyssanakir-
ja,	Otava	1994
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10.2 Sarvilinna Hessensteinin restaurointityöt

 1980
Ison	kurtiinin	portaan	rekonst-
ruktio	valmistuu
SLHK	9003	/	6624

1980 
Pienen	kurtiinin	rekonstruktion	
työmaa
SLHK	9003	/	6625

Sarvilinna	 Hessensteinin	 korjaus	 ja	 rekonstruktiotyöt	 suoritettiin	 vuosi-
na	 1978-1984.	 Pieni	 kurtiini	 sekä	 ison	 kurtiinin	 ampumatason	 portaikko	
rakennettiin	uudelleen	ja	ennen	krimin	sotaa	umpeen	muurattuja	ampu-
ma-aukkoja	 avattiin	 kuusi	 kappaletta.	Muurinharjan	 ampuma-aukkoja	 oli	
tarkoitus	avata	yhteensä	42	kappaletta,	mutta	töiden	ollessa	jo	käynnissä	
marraskuussa	1980	Museovirasto	ehdotti	töiden	pysäyttämistä.	Ison	kurtii-
nin	rintamuurin	ampuma-aukot	oli	avattu,	ja	puolibastioni	Sprengtportenin	
vasempaan	kylkeen	oli	avattu	kolme	aukkoa.	Sprengtportenin	aukot	päätet-
tiin	muurata	uudelleen	umpeen.129	Venäläisen	ajan	umpeenmuuraukset	oli	
tehty	suurilla	kivillä.	Mikäli	kaikki	aukot	olisi	avattu	uudelleen,	muurin	har-
jasta	ei	olisi	jäänyt	jäljelle	juurikaan	alkuperäistä.	130	Sarvilinnan	restauroin-
tityöt	tapahtuivat	juuri	ajatusmaailman	muutoskohdassa;	rekonstruktioista	
luovuttiin	kesken	työmaavaiheen.

129	Hessensteinin	sarvilinnan	peruskorjaushankkeen	suunnittelukokousten	pöytäkirjat	
1979-1980
130	Liisa	Eerikäinen,	”Rekonstruoinnista	luopuminen”,	Kulttuuriympäristön monet kas-
vot – Puhetta suojelusta ja restauroinnista,	toim.	Miia	Perkkiö,	Suomenlinnan	hoitokunta,	
Helsinki	2013,	s.	144
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10.2.1	Mitä	rekonstruktioissa	menetettiin?

Sarvilinna	Hessenstein	on	pääasiassa	puolustusta	varten	rakennettu	linnoi-
tuslaite.	Sen	osia	on	tarpeen	vaatiessa	hyödynnetty	myös	muuhun	–	kur-
tiinirakennukset	 ovat	 toimineet	 esimerkiksi	 leipomona	 ja	 sikalana.	 Kaikki	
siihen	tehdyt	muutokset	ennen	1970-lukua	ovat	olleet	tarpeen	määritte-
lemiä.	Leivinuunit	muurattiin	leipomoa	varten,	ampuma-aukkoja	suljettiin,	
jotta	 rakennus	palvelisi	 käyttötarkoitustaan	paremmin.	 Jopa	1940-luvulla	
tehdyt	 karutkin	muutokset	ovat	olleet	 tarpeen	edessä	 tehtyjä:	 puolibas-
tioni	Sparren	kasematteja	vahvistettiin	sen	muureista	irrotetuilla	kivillä,	ja	
päälle	valettiin	betoni,	jotta	se	toimisi	paremmin	väestösuojana.	Muutokset	
eivät	aina	edistä	 rakennuksen	yhtenäistä	arkkitehtonista	asua,	mutta	ne	
kertovat	sen	tarinaa. 
	 Rekonstruktiot	 saattavat	 vääristää rakennuksen	 tarinaa.	 Niiden	
avulla	voidaan	luoda	kurkistusaukko	johonkin	kohtaan	historiassa;	esimer-
kiksi	 Suomenlinnan	 kustavilaiseen	 aikaan.	 Rakenteita	 voidaan	 palauttaa,	
jotta	rakennuksen	tarinan	tietty	luku	hahmottuisi	paremmin.	Samalla	kui-
tenkin	poistetaan	aina	osia	historiasta.	Myös	lähihistoria	on	historiaa.	
	 Sarvilinnan	 pieni	 kurtiini	 tuhoutui	 todennäköisesti	 toisen	 maail-
mansodan	pommituksissa.	Sen	katto	ja	suuri	osa	bastionipihan	puoleisesta	
seinästä	romahti.	Se	muuttui	hetkessä	hyötyrakennuksesta	raunioksi.	Mi-
käli	rekonstruktioita	ei	olisi	koskaan	tehty,	paikalla	voisi	olla	osia	rakennuk-
sesta	kertomassa:	tässä	oli	kerran	talo,	mutta	sitten	jotain	tapahtui.	Silmä-
määräisesti	olisi	varmasti	vaikeaa	määritellä	tarkalleen	mitä	on	tapahtunut	
ja	milloin.	Toisaalta	 raunio	herkkänä	 rakenteena	olisi	 varmasti	vuosikym-
menien	kuluessa	muuttunut	yhä	enemmän	osaksi	 luontoa,	 rapautuen	 ja	
sortuen.	 Nyt	 paikalla	 on	 jykevät	 tiiliseinät,	 joista	 kyllä	 erottaa	 uuden	 ja	
vanhan	 rajan	–	 jos	huomaa	katsoa.	Kun	kohdetta	 tarkastelee	esimerkiksi	
Tykistölahden	toiselta	puolelta,	on	se	kuin	mitään	ei	olisi	tapahtunutkaan,	
vaikka	todellisuudessa	merkittävä	osa	näkymästä	on	peräisin	1980-luvulta.	
Rekonstruktiossa	 menetimme	 yhden	 luvun	 rakennuksen	 todellisesta	 sil-

minnähtävästä	 tapahtumahistoriasta,	 ja	korvasimme	sen	vanhaa	muotoa	
matkivalla	uudisrakennuksella.	Uusittu	pieni	kurtiini	on	eri	 rakennus	kuin	
vanha.	Täytyy	kuitenkin	ottaa	huomioon,	että	myös	rekonstruktioiden	aika	
on	nyt	osa	sarvilinnan	tarinaa.	

Ampuma-aukoista	rekonstruoitiin	lopulta	vain	ison	kurtiinin	
ampumatason	aukot.	Sprengtportenin	muurinharjalta	ehdittiin	avata	kol-
me	aukkoa,	mutta	Museoviraston	pyynnöstä	restauroinnin	tavoitteita	arvi-
oitiin	uudelleen,	ja	aukot	päätettiin	ummistaa.	Nyt	tilanne	on	ristiriitainen.	
Sarvilinnan	puolibastionien	ja	kurtiinin	muurinharjat	kulkevat	yhtenäisenä	
nauhana,	mutta	eivät	enää	edustakaan	yhtenäistä	aikakautta.	Tilanne,	jos-
sa	vain	ison	kurtiinin	aukot	ovat	avoinna,	ei	ole	koskaan	ollut	aito	tilanne	
sarvilinnan	palvellessa	alkuperäisessä	 tarkoituksessaan	 linnoituslaitteena.	
Aukot	ovat	kerronnallisuuden	kannalta	ristiriitaiset,	ja	voivat	antaa	väärän	
mielikuvan	 linnoituslaitteen	 todellisesta	 toimintatavasta.	 Tykkejä	 ei	 suin-
kaan	sijoitettu	ainoastaan	ison	kurtiinin	katolle.

Rekonstruktion	 ongelma	 on	 ennen	 kaikkea	 se,	 että	 muu-
tokset	eivät	ole	osa	 sarvilinnan	 luonnollista	hyötytarkoituksessa	 tehtyjen	
muutosten	 historiaa.	 Tämä	 korostuu	 erityisesti	 linnoituslaitteessa,	 jon-
ka	 identiteetti	 perustuu	 ajan	 saatossa	 tarpeeseen	 tehtyihin	 muutoksiin.	
Asuinrakennuksissa	kysymys	on	erilainen	–	muutoksia	voidaan	tehdä	esi-
merkiksi	 tyylisuuntauksien	estetiikan	mukaisesti	eri	 aikoina	eri	 suuntaan.	
Linnoituslaite	on	kuitenkin	hyötyrakennelma,	ja	muutosten	luonne	on	ollut	
täysin	eri.	Tällöin	myös	restaurointiperiaatteet	ovat	erilaiset.	Raja	on	kui-
tenkin	häilyvä	 ja	vaikea	määritellä.	Milloin	rekonstruktio	tehdään	tarpee-
seen?	Mikäli	rakennus	olisi	korjattu	ja	rakennettu	uudelleen	pian	tuhoutu-
misensa	jälkeen,	tilanne	voisi	olla	hyvin	erilainen.	Kurtiini	olisi	tarvittu	juuri	
siinä,	ja	uudelleenrakentaminen	olisi	tehty	tarpeen	sanelemana.	Tällöin	se	
olisi	ollut	luonnollinen	osa	sarvilinnan	tarinaa.
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10.2.2	Mitä	rekonstruktioissa	saavutettiin?

Sarvilinna	Hessenstein	 on	merkittävä	maisemallinen	 tekijä	 Tykistölahden	
linnoitusmaisemakokonaisuudessa.	 Se	 on	 linnoituslaitteena	 erityisen	 hy-
vin	hahmotettava,	 sillä	bastionipihan	kalliolta	näkee	koko	kokonaisuuden	
kerralla.	Esimerkiksi	puolibastioni	Sprengtportenin	muurinkorjaustyöt	ovat	
olleet	erittäin	tärkeitä	sekä	linnoituslaitteen	luettavuuden	että	ennen	kaik-
kea	rakenteen	kestävyyden	kannalta.	Raunioitunut	muuri	on	herkkä	sortu-
maan	lisää.	Ison	kurtiinin	ampumatason	aukot	voivat	kertoa	ampumatason	
funktiosta,	joka	ei	olisi	hahmotettavissa,	mikäli	isossa	kurtiinissa	olisi	edel-
leen	venäläisajalla	rakennettu	pulpettikatto.	Pienen	kurtiinin	rekonstruktio	
täydentää	bastionipihan	ja	mahdollistaa	sen	sulkemisen.	Rakennuksen	si-
sätilat	 lisäävät	 Suomenlinnan	 käyttösuunnitelman	mukaisesti	 sarvilinnan	
käyttöastetta.

10.2.3	Saako	rekonstruktion	purkaa?

Edellisen	sukupolven	päätösten	kritisointi	on	aina	ollut	osa	myös	 restau-
rointikeskustelua.	 Rekonstruktiot	 edustavat	 oman	 aikansa	 näkemyksiä	 ja	
ovat	ajallisena	kerrostumana	arvokkaita.	Voidaan	pohtia,	saavutettaisiinko	
rekonstruktion	purkamisella	mitään.	
	 Mikäli	Sarvilinna	Hessensteinin	pienen	kurtiinin	rekonstruktio	pu-
rettaisiin	 ja	 jätettäisiin	 jäljelle	 vain	Tykistölahden	puoleinen	alkuperäinen	
seinä,	emme	saisi	 takaisin	 sitä	 rauniota	 joka	paikalle	 syntyi	1940-luvulla.	
Kertaalleen	rakennettu	ja	sitten	uudelleen	purettu	rakennus	olisi	enää	re-
konstruktion	jäänne,	eikä	enää	luonnollisesti	muodostunut	raunio.	Purka-
misella	ei	saavutettaisi	uutta,	mutta	menetettäisiin	jotain.	
	 Sarvilinna	Hessensteinin	muuriin	tehdyt	ampuma-aukkojen	avauk-
set	ovat	 kenties	erilainen	 tapaus	kuin	pieni	 kurtiini.	Muurinharjan	osalta	
olemassa	 oleva	 kokonaisuus	 ei	 edusta	 enää	mitään	 todellista	 aikakautta	
linnoituslaitteen	 historiassa.	 Ampuma-aukkojen	 ummistaminen	 olisi	 re-
konstruktion	korvaamista	rekonstruktiolla.	Se	kuitenkin	palauttaisi	muurin	
takaisin	 täyteen	1850-luvun	asuun.	Muutos	edesauttaisi	 rakennuksen	 lu-
ettavuutta	ja	historiallista	edustavuutta.	Muurin	aukot	kuvastavat	sarvilin-
nan	tarinaan	perehtyneille	restaurointinäkemysten	muutosta	1980-luvulla.	
Voidaan	kuitenkin	pohtia,	olisiko	historiallisen	monumentin	tehtävä	kertoa	
ymmärrettävää	tarinaa	myös	asiaan	vihkiytymättömälle.

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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10.3 Restauroinnin tulevaisuus – uusia kerroksia vai hellää ylläpitoa?

Työssäni	 arkkitehtina	 olen	 joutunut	 pohtimaan	 kantaani	
vanhojen	 rakennusten	 korjaamiseen,	 restaurointiin	 ja	 täy-
dennysrakentamiseen	 vanhassa	 miljöössä.	 Kantani	 tyyliin	
on	alusta	saakka	ollut	 täysin	selvä:	mitä	vähemmän	oman	
käteni	jälki	näkyy	lopputuloksessa,	sitä	tyytyväisempi	olen.

-	Kasperi	Järnefelt	 ”perinteitä	kunnioittaen,	klassismin	hengessä”131

Usein	 nykypäivän	 restauroinnissa	 pyritään	 säilyttämään	mahdollisimman	
paljon.	Pidetään	yllä	sitä,	mitä	nyt	on	olemassa.	Korjataan	ja	paikataan	vält-
tämättömyydet.	Voidaan	ajatella,	että	taitava	restauroija	on	sellainen,	jon-
ka	työtä	ei	voi	edes	huomata.	 	Tämä	toimintatapa	on	perusajatukseltaan	
erinomainen	–	suojelemme	rakennuksen	tarinaa.	Näemme	eri	aikojen	 ja	
kerrostumien	arvot,	ehkä	ymmärrämme	myös	viime	vuosikymmenien	eri	
näkemysten	 tulokset,	 vaikka	 sellaisiin	 ei	 nykyään	 enää	päädyttäisi.	Myös	
Suomenlinnan	 restaurointiperiaatteet	 ovat	 muokkautuneet	 erityisesti	
maailmanperintölistalle	pääsyn	jälkeen	aiempaa	enemmän	nykytilannetta	
kunnioittavaksi	ja	olemassa	olevia	rakenteita	säilyttäväksi.	Käytössä	on	al-
kuperäisiä	menetelmiä,	alkuperäisen	kaltaisia	laasteja	ja	maaleja,	toimen-
piteitä	tehdään	mahdollisimman	vähän	ja	rakenteisiin	puuttuminen	mini-
moidaan.	 Merkittävässä	 historiallisessa	 maailmanperintökohteessa	 tämä	
linja	on	useimmiten	ainoa	oikea.

Joskus	restauroija	saattaa	kuitenkin	jäädä	miettimään,	mitä	
jätämme	jälkeemme?	Pysähtyvätkö	restauroijan	jäljet	90-luvulle?	Onko	ra-
kennuksen	tarina	nyt	kirjoitettu	valmiiksi,	ja	me	pidämme	huolta	vain	sen	
säilymisestä,	 kirjottamatta	uusia	 lukuja?	Restauroinnissa,	 kuten	monessa	
muussakin	asiassa,	tehdään	aina	kuten	milloinkin	parhaaksi	nähdään.	Nä-
kemykset	muuttuvat,	emmekä	voi	tietää	millaisina	tehdyt	päätökset	näyt-
täytyvät	tulevaisuudessa.	

131	Kasper	Järnefelt	”perinteitä	kunnioittaen,	klassismin	hengessä”,	Kulttuuriympäristön	
monet	kasvot	–	puhetta	suojelusta	ja	restauroinnista,	toim.	Miia	Perkkiö,	Suomenlinnan	
hoitokunta	Helsinki	2013,	s.	109

Rekonstruktio	 on	monella	 tapaa	 kyseenalainen	 keino	 res-
tauroinnissa.	Sen	hyvä	puoli	oli	kuitenkin	sen	vaatima	tutkimus:	jotta	voi-
daan	rekonstruoida,	tyyli	 ja	historia	täytyi	tuntea	erittäin	hyvin.	Nykyinen	
kaiken	 säilyttävä	 ja	 ylläpitävä	 restaurointi	 ei	 vaadi	 tutkimusta	 eikä	 edes	
perehtymistä	 kohteeseen.	 Suomenlinnan	 Hoitokunnan	 Yliarkkitehti	 Tui-
ja	 Lind	 toteeaa	 kirjoituksessaan	 ”Suomenlinna	 -	 restauroinnin	 historia	
pähkinänkuoressa”132	seuraavasti:

Toisaalta	 vuonna	 1985	 pidetty	 Suomenlinna-seminaari	 keskustelui-
neen	 johti	 tilanteeseen,	 jossa	 pöytä	 katettiin	 näennäisen	 helpolla	
restaurointiteorialla.	 Säilyttävä	 suhtautuminen	eli	 kaiken	 säilymiseen	
tähtäävä	 restaurointi	ei	 edellytä	 tutkimista.	 [...]	 Ei	 ole	 välttämätöntä	
tietää,	mitä	ovat	risaliitti	ja	bastioni,	kunhan	vain	säilyttää.
 

Suomenlinnan	kaltaisessa	kohteessa	säilyttäminen	onkin	monesti	perustel-
tua,	mutta	valitettavaa	on,	että	tutkimus	jää	helposti	vähälle.	

Joissain	 tapauksissa	 säilyttämisen	 ja	 uudistamisen	 välisen	
tasapainon	löytämisen	problematiikka	voi	olla	merkittävä	hidaste	päätök-
senteolle.	Rakennuksen	kunto	saattaa	heikentyä	huomattavasti,	jos	se	jää	
pitkäksi	aikaa	esimerkiksi	tyhjilleen	odottamaan	ratkaisuja.	Jos	hankalaan	
tilanteeseen	ei	puututa,	voi	olla,	että	tulevaisuudessa	joudutaan	tekemään	
vielä	suurempia	uudistustöitä	rakennuksen	pelastamiseksi.

132		Tuija	Lind,	”Suomenlinna	–	restauroinnin	historia	pähkinänkuoressa”,	Kulttuuriympä-
ristön	monet	kasvot	–	puhetta	suojelusta	ja	restauroinnista,	toim.	Miia	Perkkiö,	Suomenlin-
nan	hoitokunta	Helsinki	2013,	s.	48

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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10.3.1	Sarvilinna	Hessensteinin	restauroinnin	haasteet

	 Restauroijalla	on	vastuu	siitä,	että	rakennukseen	osoitettu	toimin-
ta	ja	sen	olosuhteet	vastaavat	toisiaan.	Tiloja,	joissa	on	todettu	ongelmia	
esimerkiksi	 sisäilman	 laadussa,	 ei	 tulisi	 luovuttaa	 käyttöön,	 jotka	 sisältää	
pitkäaikaista	 oleskelua.	 Oleellista	 on	 valita	 rakennuksen	 käyttötarkoitus	
olosuhteiden	mukaan.	Mikäli	 rakennus	ei	 täytä	vaatimuksia,	 ratkaistavak-
si	tulee	seuraava	ongelma:	kumpi	on	tärkeämpää,	rakennuksen	pitäminen	
käytössä	vai	rakenteiden	sisältämän	historian	kerrostumien	vaaliminen?	

Kuva:	Andrea	Poiret	2017

”Mitkä	ovat	ylipäänsä	oikeudet	muutoksiin	vanhassa	rakennuksessa?”	ky-
syy	Vilhelm	Helander	kirjoituksessaan	Kurinalaisuus	ja	luovuus	–	pohdinto-
ja	restauroinnista	taiteena.133	Helander	kuvailee	eri	rakennusten	omaavan	
erilaisia	”toleransseja”	muutokselle	–	tarkka	ja	herkkä	sommitelma	kestää	
vähemmän	muutoksia	 kuin	 ajan	myötä	muotoutunut	 rakennus.	 Kysymys	
on	 tällöin	myös	 rakennuksen	 luonteesta.	 Sarvilinnan	 tapauksessa	monet	
ajalliset	kerrostumat	ovat	muodostuneet	tarpeen	sanelemana,	 ja	siksi	se	
käyttöesineenä	myös	kestää	enemmän	muutoksia.	

Kävin	ison	kurtiinin	pohjoispäädyn	työtiloissa	sisällä	helmi-
kuussa	2019.	Tilat	ovat	 tyhjillään.	 Sisäilman	 laatu	oli	 todella	heikko,	eikä	
tiloissa	voi	viettää	aikaa.	Kurtiinia	on	korjailtu	moneen	otteeseen	80-luvun	
suuren	remontin	jälkeen,	ja	monissa	korjauksissa	on	nimenomaan	pyritty	
parantamaan	ilmanvaihtoa.	Jotta	tilassa	voitaisiin	saavuttaa	edes	kohtuul-
liset	olosuhteet	tilapäiseen	oleskeluun,	se	vaatisi	mahdollisesti	suuria	uu-
distuksia	vedenohjaukseen	sekä	vesikatolla	että	sarvilinnan	ympäristössä.	
Todennäköisesti	kestävämmän	tilanteen	saavuttamiseksi	saatettaisiin	 jou-
tua	uusimaan	vielä	vanhempiakin	rakenteita	kuin	edellisessä	suuressa	kor-
jaustyössä,	 eikä	 sekään	 vielä	 takaisi	 varmuutta	 korjausten	pitkäaikaiskes-
tävyydestä.	Haaste	onkin	tuon	tasapainon	löytämisessä	korjauksissa:	mitä	
uhrataan,	kun	korjataan?	Kuinka	syvälle	voimme	kaivautua	saattaaksemme	
rakennuksen	sellaisen	tilaan,	että	se	täyttää	valitun	käytön	tarpeet?	Missä	
pisteessä	joudutaan	toteamaan,	että	rakennus	ei	sovi	käyttöön?

133	Vilhelm	Helander	”Kurinalaisuus	ja	luovuus	–	pohdintoja	restauroinnista	taiteena”,	
rakennussuojelu ajassa – pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta,	toim.	Kovanen,	
Ehström,	Häyrynen,	Vepsä,	Kivilaakso,	ICOMOS	Suomen	osasto	ry,	2014,	s.	17
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10.3.2	Hyöty,	käyttö	ja	hyötykäyttö	

Rakennus	säilyy	aina	paremmin,	kun	siinä	on	aktiivista	käyttöä.	Silloin	sil-
lä	on	ystäviä	–	 ihmisiä,	 jotka	käyvät	tilassa	säännöllisesti,	huomaavat	viat	
ja	vauriot	 ja	korjaavat	ne.	Vailla	käyttöä	 ja	huolenpitoa	rakennus	raunioi-
tuu	hiljalleen	ja	palaa	osaksi	luontoa.	Laastit	ropisevat	alas,	puiden	lehdet	
täyttävät	lattian	ja	tiiliseinä	alkaa	rapautua.	Kun	kyseessä	on	maailmanpe-
rintökohde,	on	rakennuksista	huolehtimisessa	erityinen	vastuu.	Kyse	ei	ole	
ainoastaan	 käyttökelpoisuudesta,	 vaan	 rakennetun	 kulttuuriympäristön	
suojelusta,	jotta	siitä	saisivat	nauttia	myös	tulevat	sukupolvet.	Miia	Perkkiö	
kirjoittaa	väitöskirjassaan Utilitas restauroinnissa: historiallisen rakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutos ja funktionaalinen integriteetti seuraavasti:

Historiallinen	 rakennus,	 joka	 palvelee	 käyttäjiään	 ja	muis-
tuttaa	 menneestä	 on	 totuudenmukainen	 ja	 rehellinen	 eli	
autenttinen	–	muuttuipa	sen	käyttötarkoitus	tai	ei.	Siksi	his-
toriallista	 rakennusta,	 joka	 on	muutettu	 uuteen	 käyttötar-
koitukseen	vanhan	lakattua	olemasta,	voi	pitää	arkkitehtuu-
rin	 tehtävän	 toteutumisen	näkökulmasta	autenttisempana	
kuin	museoitua	rakennusta.	Se	ainakin	vastaa	sille	annettua	
tehtävää.134

134	Miia	Perkkiö,	Utilitas restauroinnissa: historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutos ja funktionaalinen integriteetti,	Väitöskirja,	Oulun	Yliopisto,	Oulu	2007,	s	304

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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Sarvilinna	 Hessenstein	 ei	 tule	 koskaan	 palaamaan	 alkuperäiseen	 käyttö-
tarkoitukseensa.	Sen	muurit	eivät	tuo	enää	konkreettista	puolustuksellista	
hyötyä.	Sen	tehtävä	on	muuntunut	abstraktiksi	hyödyllisyydeksi	historiasta	
kertovana	monumenttina.	Tätä	tehtävää	sarvilinna	toteuttaa	erinomaisesti,	
ja	sen	tuottama	hyöty	on	näin	ollen	edelleen	suuri,	vaikkakin	erilainen	kuin	
alkuperäinen. 

Käyttöön	liittyy	myös	käytännöllisyys.	Sarvilinna	ja	sen	kurtii-
nien	pienten	kasemattien	tilat	ovat	laajuudeltaan	vaatimattomat,	joten	nii-
den	käyttöhyöty	esimerkiksi	vuokratuottojen	kautta	nähtynä	on	melko	pie-
ni	verrattuna	esimerkiksi	suuriin	kasarmirakennuksiin.	Kurtiinien	kasematit	
ovat	kuitenkin	edelleen	käyttökelpoisia	tiloja,	 ja	on	ensiarvoisen	 tärkeää,	
että	ne	saataisiin	kokonaisuudessaan	taas	käyttöön.	Sarvilinna	ei	sijaintin-
sa	puolesta	ole	koskaan	ollut	erityisen	merkittävä	läpikulkupaikka,	eivätkä	
sen	kurtiinit	sisätilojensa	pienuuden	vuoksi	merkittäviä	rakennuksia.	Se	on	
jäänyt	ajoittain	oman	onnensa	nojaan.	Nämä	autiot	ajat	ovat	 raunioitta-
neet	rakenteita,	mutta	toisaalta	suojanneet	sitä.	Sen	epäkäytännöllisyyden	
ja	konkreettisen	hyödyn	vähäisyyden	ansiosta	siihen	ei	ole	kohdistunut	sa-
manlaisia	modernisoinnin	paineita	kuin	esimerkiksi	nykyään	asuinkäytössä	
oleviin	rakennuksiin.		

Kuva:	Andrea	Poiret	2017
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OSA 3  Sarvilinna Hessensteinin luonne ja tulevaisuus 
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11 Luonne ja tarina restauroinnin lähtökohtana 
11.1 Tutustuminen 

ihmisten	ja	rakennusten	välillä;	kemia	ihmisen	ja	rakennuksen	välille	syn-
tyy,	 jos	 ihminen	 todella	 pyrkii	 kuuntelemaan	 ja	 herkistämään	 mielensä	
tunteakseen	rakennuksen	hengen.	Usein	paikan	ominaispiirteisiin	viitataan	
genius	locina,	eli	paikan	henkenä. Genius	loci	juontaa	juurensa	muinaisten	
roomalaisten	mytologiaan,	jonka	mukaan	jokaisella	paikalla	on	oma	suoje-
lushenkensä.	

Kävin	 Sarvilinna	 Hessensteinilla	 ensimmäistä	 kertaa	 heinäkuussa	
2018.	 Matkallani	 saareen	 en	 mahtunut	 ensimmäiseen	 lauttaan.	
Lämmin	kesäpäivä	tuntui	keränneen	koko	Helsingin	yhtäaikaisesti	
Iso	 Mustasaaren	 mukulakivisille	 teille.	 Ihmisvirtojen	 hälinästä	 ja	
valkoposkihanhien	uhkailuista	selvittyämme	astuimme	sarvilinnan	
pienen	kurtiinin	 lukitusta	portista	 sisään.	 Ympärillemme	 laskeutui 
täysi	hiljaisuus.	Bastionipiha	oli	kuin	rauhallinen	keidas	keskellä	kii-
reisintä	 Suomenlinnaa.	 Vieraista	 yllättynyt	 rusakko	 pinkoi	 pakoon	
heinikkoon.	Sarvilinna	katseli	ylväässä	yksinäisyydessään	kohti	Su-
sisaarta	ja	Tykistölahtea.	Sen	sylin	muotoinen	bastionipiha	oli	karu	
mutta	ystävällinen.	Nousimme	kalliota	pitkin	ylös	bastionin	harjalle,	
kuin	sarvilinnan	olkapäälle.	Maisema	avautui	joka	suuntaan,	mutta	
muurit	tekivät	tilasta	suojaisan.	

Talojen kieli on sitä arkkitehtuuria, jota kaikki osaavat, äidin-
kielen tavoin. Arkkitehtuurin kuvilla on vastineensa jokaisen 
sielussa, jokainen ymmärtää pilarin ylpeyttä, suojaisen tilan 
lämmintä syliä, kivimuurin periksiantamattomuutta, ison ik-
kunan avomielisyyttä, pienen ikkunan salaperäisyyttä. Talot 
ovat kaikkien asia. Jokainen on talojen kielen subjekti.
- Kaj	Nyman,	Talojen	kieli,	Helsinki	1998

Ihminen	 lukee	 ympäristöään	 jatkuvasti.	 Kun	 tapaamme	 vieraan	 ihmisen,	
luemme	hänen	käytöstään	ja	reaktioitaan	erityisellä	herkkyydellä.	Osin	tie-
dostamatta	 ja	osin	tiedostaen	tarkkailemme	vastapuolta.	Laitamme	mer-
kille	 viestejä	 toisen	 ihmisen	 luonteesta:	 onko	 hän	 nöyrä	 vai	 ylimielinen,	
rohkea	vai	pelokas,	avarakatseinen	vai	sulkeutunut.	Samalla	luemme	tun-
netiloja,	 jotka	heijastuvat	helposti	myös	omiin	tunteisiimme;	surut	 ja	 ilot	
tarttuvat.	Meidän	on	helppo	 tunnistaa	näitä	piirteitä	 ja	 tunteita,	 sillä	ne	
ovat	meille	 tuttuja.	Niiden	perustella	muodostamme	ensimmäisen	mieli-
kuvamme	vieraasta	ihmisestä,	ja	sen	pohjalta	rakennamme	suhdetta	myös	
jatkossa.	

Saman	kaltaisia	 tunnetiloja,	 tunnelmia	 ja	 luonteenpiirteitä	
löydämme	myös	luonnosta.	Synkkä	metsä	ahdistaa,	kalliot	ovat	ylväitä,	kor-
keat	männyt	saavat	meidät	tuntemaan	 itsemme	pieniksi.	Näitä	merkkejä	
luemme	myös	arkkitehtuurista.	Monet	niistä	voivat	olla	hyvin	primitiivisiä	
tunteita,	 jotka	 liittyvät	 esimerkiksi	 kokemukseemme	 suojasta	 tai	 turvas-
ta.	Niitä	on	kuitenkin	haastavaa	määritellä,	sillä	ne	eivät	ole	samoja	kuin	
omamme.	Rakennus	ei	hymyile	–	mutta	voiko	se	silti	olla	iloinen	ja	kutsuva?	
Kyky	lukea	tunnetiloja	ja	luonteenpiirteitä	arkkitehtuurista	on	meillä	jokai-
sella.	Arkisessa	ympäristössä	nämä	ärsykkeet	jäävät	monesti	huomaamatta	
ja	niiden	huomioimiseen	täytyy	keskittyä.	

Sekä	 ihmisen	 että	 rakennuksen	 kohdalla	 tutustuminen	 ja	
tunteminen	 ovat	 aina	 subjektiivinen	 kokemus.	Näemme	 asiat	 eri	 tavoin,	
ja	 myös	 reaktiomme	 on	 erilainen.	 Ihmiseen	 tutustuessa	 muodostuvaan	
mielikuvaan	vaikuttaa	myös	henkilökemia.	Samankaltainen	ilmiö	on	myös	
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11.2 Tunteminen 11.3 Muutoshistorian luonne

Jos	on	tavannut	toisen	ihmisen	kenties	joitain	kertoja,	ja	tietää	mitä	hänen	
elämäänsä	juuri	nyt	kuuluu,	ei	voi	sanoa	todella	tuntevansa	häntä.	Toisaalta,	
jos	lukisimme	listattuna	tarkat	tiedot	ihmisestä,	häntä	kuitenkaan	koskaan	
tapaamatta,	emme	myöskään	voisi	sanoa	tuntevamme	häntä.	Tunteakseen	
ihmisen	hyvin,	voidaan	ajatella,	että	tulee	tuntea	hänen	historiaansa	ja	ny-
kyhetkensä,	 sekä	 luonteenpiirteet	 ja	 ajatusmaailman.	 Toisen	 ihmisen	 to-
dellinen	tunteminen	edellyttää	ymmärrystä	siitä,	miten	ihminen	on	tullut	
sellaiseksi,	 kun	 on.	Myös	 rakennuksen	 tunteminen	 edellyttää	molempia.	
Pelkkä	historiantutkimus	ei	vielä	johda	täyteen	ymmärrykseen.	Myöskään	
rakennuksen	senhetkisen	tilanteen	ja	 luonteen	analysointi	ei	anna	meille	
täyttä	käsitystä	rakennuksesta.	

Ihminen	 tekee	 itse	 omat	 ratkaisunsa	 ja	 ohjaa	 omaa	 tari-
naansa.	Rakennukset	sen	sijaan	ovat	ihmisten	kirjoittamaa	fyysistä	tarinaa,	
johon	yhä	uudet	sukupolvet	jättävät	omat	jälkensä.	Jotta	voimme	käsikir-
joittaa	rakennuksen	tarinan	seuraavan	luvun,	meidän	täytyy	tuntea	raken-
nus.	Muuten	ratkaisut	voivat	jäädä	irrallisiksi	ja	vieraiksi.	Kun	ymmärrämme	
miten	ja	miksi	rakennus	on	muodostunut	sellaiseksi	kokonaisuudeksi	kuin	
se	on	sekä	 fyysisiltä	ominaisuuksiltaan	että	 luonteenpiirteiltään,	voimme	
tehdä	perusteltuja	päätöksiä,	jotka	muodostuvat	luonnolliseksi	jatkoksi	ra-
kennuksen	tarinalle.	

Tarina	 muodostuu	 juonenkäänteistä.	 Rakennuksen	 tarinaan	 tutustuessa	
voidaan	analysoida	myös	juonenkäänteiden	eli	muutoshistorian	luonnetta.	
Se	on	yleensä	vaihteleva,	riippuen	kunkin	ajan	ajatusmaailmasta.	Joissain	
tapauksissa	muutoshistorialla	voi	olla	kuitenkin	hyvin	selkeitä	tunnistetta-
via	 ominaisuuksia,	 jotka	 liittyvät	 koko	 rakennuksen	 luonteeseen.	 Tämän	
jatkumon	noudattaminen	voi	olla	luonnollisin	tapa	tehdä	muutoksia	raken-
nukseen	myös	jatkossa.

Arvioiden	 mukaan	 vuonna	 25	 eaa	 julkaistussa	 teoksessa	
De Architectura Roomalainen	arkkitehti	Marcus	Vitruvius	Pollio	määritteli	
arkkitehtuurille	kolme	päätavoitetta: utilitas, firmitas, venustas, eli	käyttö-
kelpoisuus,	kestävyys	ja	kauneus.	Nämä	tavoitteet	toimivat	hyvin	myös	res-
tauroinnin	tavoitteina.	Rakennuksissa	tehdään	muutoksia	monesta	syystä.	
Jokaisessa	muutoksessa	on	eri	painotuksin	kestävyyteen,	käyttökelpoisuu-
teen	ja	kauneuteen	liittyviä	tavoitteita.	Muutosten	luonnetta	määriteltäes-
sä	 tarkastellaan	perimmäistä	 syytä	siihen	miksi	muutosta	ollaan	 lähdetty	
tekemään	–	halutaanko	vanhat	ikkunat	vaihtaa	ensisijaisesti	energiatehok-
kuuden	eli	 käyttökelpoisuuden,	 vai	 esimerkiksi	 julkisivun	modernisoinnin	
eli	 kauneuden	 vuoksi.	 Tässä	 analyysissa	 tavoitteita	 käsitellään	 jakamalla	
toimenpiteet	kolmeen	kategoriaan:	palauttaviin,	ylläpitäviin	ja	uudistaviin.
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11.3.1	Tavoitteena	kestävyys

Kestävyyden	 tavoite	 restauroinnissa	 näkyy	 paitsi	 kohteiden	 valinnassa,	
myös	tehtyjen	korjausten	tavassa.	Palauttavia	muutoksia	kestävyyden	pa-
rantamiseksi	ovat	esimerkiksi	 rakennuksen	toimintaan,	kuten	vedenohja-
ukseen	 tai	 ilmanvaihtoon	 liittyvät	 palauttavat	 toimenpiteet,	 joissa	 toimi-
maton	aikaisempi	uudistus	poistetaan.	Myös	esimerkiksi	huonokuntoisten	
kattotuolien	korjaaminen,	tai	julkisivupinnan	palauttaminen	lateksimaalista	
hengittävään	maalipintaan,	on	palauttavaa	restaurointia,	jonka	tavoitteena	
on	saavuttaa	jälleen	kestävyys.	
	 Kestävyyttä	edistäviä	uudistavia	 toimenpiteitä	voivat	olla	esimer-
kiksi	korjaustyöt,	joissa	rakennukseen	tuodaan	jotain	uutta,	jotta	voitaisiin	
suojella	vanhaa.	Esimerkiksi	herkän	muurinharjan	tai	raunion	suojaaminen	
katteella	on	kestävyyttä	edistävä	uudistava	toimenpide.	
	 Ylläpitävä	 kestävyyttä	 edistävä	 toimenpide	 on	 esimerkiksi	 raken-
nuksen	julkisivun	säännöllinen	huoltomaalaus.	
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11.3.2	Tavoitteena	käyttökelpoisuus

Utilitas	 voidaan	 kääntää	 käyttökelpoisuudeksi,	mutta	myös	 hyödynnettä-
vyydeksi.	 Hyödynnettävyyden	 tavat	 ovat	 rakennuksissa	 erilaisia.	 Asuinra-
kennuksen	 käyttökelpoisuus	 eli	 hyöty	 on	 helposti	 ymmärrettävissä	 suh-
teessa	 siihen,	 miten	 hyvin	 se	 palvelee	 tarkoitustaan.	 Linnoituslaitteen	
hyödynnettävyys	 on	muuttunut	 –	 nykypäivänä	 se	 tuottaa	 hyötyä	monu-
menttina,	kertomalla	historiasta.	Tuolloin	toimenpiteiden	käyttökelpoisuu-
den	eli	hyödyllisyyden	tavoite	edistää	linnoituslaitteen	kertovuutta.	
	 Jos	muutoksen	tavoitteena	on	palauttaa	käyttökelpoisuus,	se	tar-
koittaa,	että	käyttökelpoisuus	on	jostain	syystä	väliaikaisesti	heikentynyt	tai	
uhkassa	heikentyä.	Esimerkiksi	rakennuksen	historiallista	kertovuutta	saa-
tetaan	parantaa	palauttavalla	toimenpiteellä,	eli	rekonstruktiolla.
	 Käyttökelpoisuuden	 uudistaminen	 voi	 tarkoittaa	 esimerkiksi	 es-
teettömyyden	parantamista.	Käyttökelpoisuuden	ylläpitäminen	on	huolen-
pitoa	olemassa	olevista	käyttökelpoisuuden	edellytyksistä.	

11.3.3	Tavoitteena	kauneus

Restauroinnissa	kauneus	on	tavoitteista	vaikeimmin	määriteltävissä.	Se	on	
vahvasti	sidonnainen	ajassa	muuttuviin	käsityksiin	siitä,	mikä	on	kaunista.	
Kauneuden	nimissä	tehtyjä	palauttavia	muutoksia	ovat	esimerkiksi	raken-
nuksen	tyylin	palauttaminen	aikaisempaan	asuunsa.	
	 Uudistavia	muutoksia	ovat	erilaiset	modernisoinnit	 ja	nykyaikais-
tamiseen	 tähtäävät	 muutokset,	 jotka	 tehdään	 uusien	 kauneuskäsitysten	
saavuttamiseksi.	
	 Kun	tavoitteena	on	kauneus	ja	toimenpiteet	ovat	ylläpitävä,	se	tar-
koittaa	 sitä,	että	olemassa	olevaa	pidetään	 jo	 itsessään	kauniina.	Kaune-
uden	 ylläpitäminen	 on	 nykypäivänä	 Suomenlinnan	 restauroinnissa	 usein	
pääperiaatteena.	Rakennuksia	ei	uudisteta	tai	palauteta	haluttuun	asuun,	
vaan	kaikkia	ajallisia	kerrostumia	arvostetaan.	
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11.3.4	Rakennusten	erilaiset	muutoshistoriat	

Erilaisilla	 rakennuksilla	 on	 erilaisia	 muutoshistorioita.	 Asuinrakennuksen	
sisätilojen	 muutoshistoriassa	 on	 usein	 paljon	 uudistavia	 toimenpiteitä,	
joiden	tavoitteiden	painopiste	on	ollut	edistää	kauneutta	 ja	käyttökelpoi-
suutta.	Voidaan	ajatella,	että	asuinrakennus	kestää	historiansa	vuoksi	myös	
jatkossa	kohtuullisen	hyvin	tällaisia	muutoksia,	sillä	sen	luonteeseen	kuu-
luu	muuntua	ajassa	asumisen	tarpeisiin	ja	uudenlaisiin	kauneuskäsityksiin.	
Luonnollisesti	 asuinrakennuksissa	 tehdään	 myös	 kestävyyteen	 tähtääviä	
toimenpiteitä.
	 Kirkkojen	restauroinnissa	pyritään	tekemään	päätöksiä,	jotka	edis-
tävät	kauneutta	ja	kestävyyttä.	Näkemykset	kauneudesta	eri	aikoina	vaihte-
levat,	ja	muutokset	ovat	voineet	olla	ajan	saatossa	esimerkiksi	ensin	täysin	
uudistavia,	sitten	palauttavia	ja	nyt	ylläpitäviä.	Konkreettiset	käyttökelpoi-
suuteen	liittyvät	muutokset	kuuluvat	myös	kirkkojen	restarointihistoriaan,	
sillä	yhteisön	tavat	ja	tarpeet	ovat	muuttuvia.	
	 Voidaan	siis	todeta,	että	vaikka	yksittäiset	muutokset	voidaan	luo-
kitella,	harvoin	on	tapauksia	joissa	muutoshistoria	kokonaisuudessaan	olisi	
painottunut	vain	osaan	tavoitteista.	Suomenlinnan	linnoituslaitteiden	koh-
dalla	tämä	on	kuitenkin	asian	laita.	Niiden	muutoshistoria	on	painottunut	
hyvin	vahvasti	kestävyyteen	 ja	käyttökelpoisuuteen.	Osa	viime	vuosikym-
meninä	 tapahtuneista	 toimenpiteistä	 ovat	 olleet	 poikkeus	 tähän	 muu-
toshistorian	luonteeseen.
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11.3.5	Rekonstruktion	tavoitteet

Joissain	 tapauksissa	 restauroinnissa	päädytään	 rekonstruktioon.	Rekonst-
ruktioita	 voidaan	 tehdä	monin	 eri	 perustein.	 Kaikki	 tavoitteet	-	 kauneus,	
kestävyys	 ja	käyttökelpoisuus	ovat	myös	 jokaisen	rekonstruktion	perusta,	
mutta	painotukset	ovat	erilaisia.
	 Yleensä	 keskeisenä	 tavoitteena	on	 rakennuksen	hyödynnettävyy-
den	palauttaminen.	Toimenpiteen	tuottamana	hyötynä	voi	olla	jokin	konk-
reettinen	arvo	kuten	asuinkäyttö.	Se	voi	olla	myös	abstrakti	arvo	kuten	his-
toriallisen	ympäristön	eheyden	palauttaminen,	historiallisen	kertovuuden	
parantaminen	 tai	 kokonaisuuden	 tärkeys	osana	kansallisidentiteettiä.	So-
dassa	tuhoutuneen	rakennuksen	tai	kaupungin	nopea	jälleenrakentaminen	
on	ensisijaisesti	käyttökelpoisuuteen	 tähtäävää	eli	hyödynnettävyyttä	pa-
lauttavaa	rekonstruktiota,	samoin	palaneen	kirkon	katon	uudelleenraken-
taminen.
	 Notre	Damen	katedraali	Pariisissa	tuhoutui	suurilta	osin	tulipalossa		
15.4.2019.	Yksi	vaihtoehto	sen	restauroinnissa	on	rekonstruktio.	Katedraali	
on	arvokas	osa	paitsi	Ranskan	kansallisidentiteettiä,	myös	koko	Euroopan	
yhteistä	historiaa.	Sitä	ei	restauroida	vain	siksi	että	se	oli	kaunis,	vaan	myös	
siksi	että	se	on	tärkeä.	Tällöin	mahdollisessa	rekonstruktiossakin	painote-
taan	rakennuksen	tuottamaa	käyttökelpoisuutta	eli	hyötyä	yhteisen	identi-
teetin	osana.
	 Joskus	palauttavan	toimenpiteen	tavoitteissa	pääpaino	on	kaune-
udessa.	Tällöin	halutaan	palauttaa	valittu	historiallinen	asu,	jonka	nähdään	
olevan	parempi,	eheämpi	ja	kauniimpi	kuin	olemassa	oleva.	Tällaisissa	ta-
pauksissa	on	suhtauduttava	kriittisesti	käsitykseen	siitä,	mikä	on	arvokasta.	
Taustalla	 voi	olla	myös	ajatus	historiallisesta	 kertovuudesta	hyötyarvona.	
Historiallisen	kertovuuden	rekonstruointi	saattaa	kuitenkin	olla	rakennuk-
sen	aitoa	muutoshistoriaa	vääristävää,	sillä	se	kertoo	ikään	kuin	väärää	ta-
rinaa.	Koska	kauneus	on	ajassa	muuttuva	käsitys,	 sen	perusteella	 tehdyt	
restauroinnit	ja	rekonstruoinnit	ovat	monesti	haasteellisia	tehdä	aikaa	kes-
täviksi.
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11.4 Suomenlinnan muutoshistorian luonne

Suomenlinnan	 linnoituslaitteiden	muutoshistoriassa	 on	 havaittavissa	 sel-
keä	 painotus.	 Suomenlinna-seminaarissa	 vuonna	 1985	 Suomenlinnan	
Hoitokunnan	 suunnittelupäällikkönäkin	 toiminut	 Reijo	 Lahtinen	 puhui	
Suomenlinnan	 rakentumisesta	 ja	 muuttumisesta	 ajassa.	 Suomenlinnaa	
on	käsitelty	kuin	suurta	sotalaitetta;	sitä	on	muutettu	vastaamaan	uusien	
aikojen	tarpeita,	kiinnittämättä	huomiota	niinkään	arkkitehtoniseen	koko-
naisuuteen	vaan	ensisijaisesti	käyttöarvoon.	Linnoitus	on	kuin	käyttöesine.	
Lahtinen	toteaa	seminaaripuheessaan	seuraavaa:

My	sincere	hope	is	that	there	will	be	no	need	to	wonder	why	the	sec-
ond	half	of	the	twentieth	century,	lacking	courage,	put	an	end	to	the	
evolution	of	building	in	Suomenlinna.”	

Nyt	 vuosikymmeniä	myöhemmin	 voimme	 nähdä	 selkeästi	muutokset	 ja	
ajallisen	 kerrostuman,	 joka	muodostui	 viime	 vuosisadan	 viimeisinä	 vuo-
sikymmeninä.	 Tapahtuneet	 muutokset	 ovat	 sekä	 käytännön	 muutoksia,	
jotka	mahdollistavat	asumisen	ja	työskentelyn,	että	ajalle	tyypillisiä	lisäyk-
siä,	 kuten	erityisesti	 rekonstruktiot	 ja	yhä	kiihtyvän	matkailun	mukanaan	
tuomat	muutokset.	Suomenlinnan	kokonaisluonteen	muuttuminen	varus-
kuntakaupungista	 ja	 puolustusvälineestä	 monumentiksi	 ja	 matkailukoh-
teeksi	on	muuttanut	myös	tehtävien	toimenpiteiden	luonnetta.
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11.4.1	Sarvilinnan	muutosten	luonne	ennen	
1970-lukua

11.4.2	Sarvilinnan	restaurointitöissä	tehtyjen	muu-
tosten	luonne	

Sarvilinna	Hessensteinin	muutoshistorian	luonne	on	1970-luvulle	asti	uu-
distava,	 tavoitteina	 olivat	 käyttökelpoisuus	 ja	 kestävyys.	 Linnoituksen	 eri	
osien	 luonne	on	erilainen	 riippuen	niiden	käyttötarkoituksesta.	 Ison	 kur-
tiinin	ollessa	asuinkäytössä	venäläisellä	ajalla	osalla	muutoksista	on	ollut	
myös	 kauneuteen	 tähtäävä	 luonne,	mutta	 perimmäinen	 tavoite	 on	 aina	
ollut	 käyttökelpoisuus	 ja	 kestävyys.	 Julkisivun	 rappaaminen	 valkoiseksi	 ja	
ikkunoiden	vaihtaminen	kuusiruutuisiksi	olivat	muutoksina	kenties	kaunis-
tavia,	mutta	niiden	 todellinen	 tavoite	on	ollut	tiilipinnan	 suojaaminen	 ja	
käyttömukavuuden	parantaminen.	Isoon	kurtiiniin	rakennettu	vesikatto	oli	
käyttökelpoisuuteen	ja	kestävyyteen	liittyvä	uudistava	muutos,	jolla	pyrit-
tiin	 tekemään	 rakennus	 asuinkelpoiseksi.	 Linnoituslaitteen	 ”työkaluluon-
teisissa”	osissa,	muureissa,	muutosten	 tavoitteet	ovat	olleet	kestävyys	 ja	
käyttökelpoisuus.	 Myös	 ampuma-aukkojen	 sulkeminen	 1850-luvulla	 ta-
voitteli	 käyttökelpoisuuden	parantamista	vastaamaan	paremmin	muuttu-
neisiin	tarpeisiin.	Muurien	korjausta	on	tehty	näistä	syistä	sarvilinnan	koko	
historian	ajan.	

Sarvilinnassa	1970-	ja	80	-luvuilla	tehdyt	muutokset	olivat	suuria,	sillä	sen	
huono	kunto	 vaati	perinpohjaista	 korjausta.	Vesikattoa	ei	 voi	 korjata,	 jos	
sitä	 ei	 ole	 lainkaan.	 Ison	 kurtiinin	 ampumatason	 rekonstruktion	moder-
neissa	rakenteissa	on	myös	kestävyyttä	edistäviä	uudistavia	piirteitä.	Kau-
neuteen	tähtääviä	palauttavia	muutoksia	olivat	rekonstruktiot	ja	esimerkik-
si	 ison	 kurtiinin	 julkisivun	palauttaminen	puhtaaksi	 tiilipinnaksi.	Muurien	
korjausten	tavoitteina	olivat	sekä	kauneus,	kestävyys	että	käyttökelpoisuus	
palauttavin	toimenpitein.	Korjaaminen	oli	välttämättömyys	muurien	kestä-
vyyden	turvaamiseksi.	Korjauksilla	haluttiin	paitsi	 saada	 linnoituslaite	yh-
tenäisen	näköiseksi,	myös	suojella	sitä	rapautumiselta	ja	raunioitumiselta.	
Käyttökelpoisuuden	näkökulmasta	muurien	korjaus	pyrki	parantamaan	lin-
noituslaitteen	kertovuutta.	Korjaustöiden	aikana	muuttuneet	näkemykset	
siitä,	mihin	aikakauteen	muuri	palautetaan,	 johtivat	kertovuuden	heiken-
tymiseen.	Myös	muut	tehdyt	rekonstruktiot,	pieni	kurtiini,	ampumatason	
portaat	ja	ison	kurtiinin	maakatto,	tähtäsivät	tietyn,	kauniina	pidetyn	histo-
riallisen	asun	palauttamiseen.	
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11.4.3	Sarvilinnan	tulevien	muutosten	luonne

Muutoshistorian	luonne	on	1970	-luvulle	asti	ollut	hyvin	yhtenäinen.	Kun	
käyttöesineestä	tulikin	monumentti,	sen	luonne	ja	restauroinnin	tavoitteet	
muuttuivat.	 Keskeisin	 muutos	 on	 käyttökelpoisuuden	 tavoitteen	 sisällä:	
hyöty	joka	linnoituslaitteesta	saadaan,	muuttui	konkreettisesta	käyttöhyö-
dystä	abstraktiksi	hyödyksi	monumenttina,	todisteena	historiasta.	Olemas-
sa	olevassa	kokonaisuudessa	nyt	vieraalta	tuntuvat	muutokset	olivat	tavoit-
teeltaan	myös	kaunistavia.	Joidenkin	rekonstruktioiden	luonne	on	tiettyä,	
olemassa	olevaa	tilannetta	arvokkaammaksi	ja	kauniimmaksi	nähtyä	aika-
kautta	palauttavaa.	

Jotta	tulevat	muutokset	olisivat	luonnollinen	osa	sarvilinnan	
muutosten	linjaa,	tulisi	niiden	luonteen	noudattaa	alkuperäistä	linjaa.	Kor-
jaamisen	tavoitteet	ovat	pääosin	kestävyyttä	ja	käyttökelpoisuutta	edistä-
viä,	ja	metodiltaan	ne	ovat	olleet	uudistavia	ja	ylläpitäviä.	Korjaukset	ovat	
olleet	säästeliäitä.	Kun	korjauksia	ei	ole	tehty	tavoitteena	kauneus,	niitä	on	
toteutettu	vain	tarpeen	vaatiessa.	Uudistavia	muutoksia	on	tehty	pääosin	
ongelmatilanteissa	tai	käyttötarkoituksen	muuttuessa.	Muulloin	korjaami-
nen	 on	 ollut	 ylläpitävää.	 Tulevaisuudessa	 paineet	muutoksiin	 keskittyvät	
erityisesti	isoon	kurtiiniin.	Myös	jatkossa	linjan	tulisi	olla	säästeliäs	mutta	
rohkea.	Tulevien	muutosten	perusteina	tulee	olla	käytännön	tarve	tai	on-
gelma,	ei	 senhetkiseen	 ihanteeseen	perustuva	näkemys.	Muutosten	me-
todin	 tulee	olla	uudistava	mutta	ei	kokonaisuudelle	vieras.	Mikäli	käyttö-
tarkoitus	muuttuu,	rakennus	kestää	harkittuja	muutoksia.	Ne	kuuluvat	sen	
luonteeseen,	sillä	monumenttiluonteen	lisäksi	isolla	kurtiinilla	on	edelleen	
myös	hyvin	vahva	käyttöluonne.	Se	haluaa	olla	hyödyksi.	Nyt	puoliksi	tyhjil-
lään	seisovana	se	on	yksinäinen	ja	onneton.	
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12 Arvottaminen
12.1 Rakennushistorialliset arvot

Sarvilinna	 on	 linnoituslaitteena	 Suomessa	 harvinainen.	 Suomenlinnan	 li-
säksi	vain	Taavetin	linnoituksessa	Luumäellä	on	säilynyt	sarvilinna.	Yhdes-
sä	Kruunulinna	Ehrensvärdin	kanssa	sarvilinna	on	selkeä	ja	ainutlaatuinen	
esimerkki	 hollantilaisista	 variaatioista	 bastionijärjestelmään.	 Sarvilinna	 ja	
kruunulinna	-	ouvrage à corne et ouvrage à couronne.
	 Sarvilinna	 Hessenstein	 on	 linnoituslaitteena	 erityisen	 hyvin	 hah-
motettava	ja	havainnollinen.	Se	on	kooltaan	melko	pieni,	joten	sen	muoto	
on	helppo	havainnoida	ja	ymmärtää.	Ampumatasolle	pääsee	nousemaan	
helposti	kalliota	pitkin,	 jolloin	myös	ampumasuuntien	 ja	 linnoituslaitteen	
puolustusteknisen	 toiminnan	 ymmärtäminen	 on	 helppoa.	 Jonkin	 verran	
sen	alkuperäisen	toimintatavan	ymmärtämistä	hankaloittaa	 ison	kurtiinin	
ampumatasolle	 avatut	 aukot,	 sillä	 todellisuudessa	 aukkoja	 on	 ollut	 koko	
muurin	harjan	pituudelta.
	 Sarvilinna	 on	 selkeä	 esimerkki	 Suomenlinnan	 rakennustavasta	 ja	
kivimuurirakentamisesta.	Se	on	rakennettu	luonnon	muotoja	hyödyntäen.	
Esimerkiksi	puolibastioni	Sparren	itäsivulla	muuri	nousee	kalliosta	vain	juu-
ri	sen	verran	että	ampuma-aukot	on	saatu	tehtyä.	
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12.2 Historialliset arvot ja kerroksellisuus

Suomenlinna	kokonaisuudessaan	on	arvokas	osa	Suomen	historiaa.	Sarvi-
linna	sen	osana	on	merkittävä,	kustavilaisen	ajan	linnoituslaite.	Siihen	teh-
dyt	muutokset	ovat	olleet	puhtaasti	puolustusteknisiä,	ja	ne	liittyvät	moniin	
eri	vaiheisiin	Suomen	historiassa.	Suomen	itsenäisyyden	aikana	sarvilinna	
ei	 ole	 ollut	 puolustuksen	 kannalta	 merkittävä	 rakennelma,	 ja	 sisätilojen	
pienen	 koon	 vuoksi	 se	 ei	 ole	 ollut	myöskään	merkittävä	 hyötyrakennus.	
Suurin	arvo	onkin	juuri	historiallisessa	merkittävyydessä.	Sarvilinna	ei	kerro	
ainoastaan	rakentamisajankohtansa	linnoitustekniikasta,	vaan	muutosten-
sa	kautta	myös	sodankäynnin	ja	puolustuksen	kehityksestä.	Venäjän	vallan	
ajalta	on	säilynyt	ainoastaan	muurin	harjan	muutokset	ja	vartiotuvan	pe-
rustukset.	Ne	ovat	arvokas	ajallinen	kerrostuma.

Itsenäisyyden	ajalta	sarvilinna	on	esimerkki	eri	 restauroin-
tiperiaatteiden	 toteutumisesta.	 1980-luvulla	 tehdyt	 rekonstruktiot	 olivat	
viimeisiä	suuria	rekonstruktiotöitä	Suomenlinnassa.	Sarvilinnan	kunnostus	
toteutettiin	uuden	ajan	kynnyksellä.	

12.3 Ympäristölliset ja maisemalliset arvot

Suomenlinnan	 maisemassa	 Sarvilinna	 Hessensteinilla	 on	 suuri	 merkitys.	
Sen	asema	on	erityisen	tärkeä	osana	linnoitusmaisemaa	Tykistölahden	sil-
lalta	katsottuna.	Vastarannalla	olevan	Bastioni	Werden	ja	Bastioni	Hyveen	
kanssa	ne	muodostavat	erityisen	tilasommitelman	Tykistölahdelle.	Mereltä	
päin	saavuttaessa	ne	toimivat	porttina	linnoitukseen.	Sarvilinna	porrastuu	
kohti	 Tykistölahtea,	 ja	 avautuu	 katsojalle	 eri	 tavalla	 kuin	 korkeamuuriset	
bastionit	vastarannalla.
	 Kesäaikaan	 Suomenlinna	 on	 erittäin	 ruuhkainen.	 Tykistölahden	
ranta	ja	Susisaarelle	vievä	silta	ovat	osa	matkailijoiden	pääreittiä.	Sarvilin-
na	nousee	jylhästi	lahden	vastarannalla.	Sen	sulkeutuneisuus	ja	hiljaisuus	
lisäävät	sen	maisemallista	arvoa,	korostaen	sen	voimaa.	Sarvilinnan	bastio-
nipihan	avautuminen	kohti	lahtea	tekee	siitä	myös	maisemallisesti	herkän.	
Mikäli	bastionipihalla	kulkisi	matkailijoita,	maisema	olisi	luonteeltaan	hyvin	
erilainen.
	 Sarvilinnan	bastionipihan	pienmaisema	on	selkeärajainen	ja	arvo-
kas.	 Suljettu	 linnoituslaite	 ympäröi	pihan,	mutta	muurien	 laskeutuminen	
kohti	Tykistölahtea	avaa	upean	maiseman	kohti	Susisaarta.	Kallioiden	jyrk-
kä	nouseminen	kohti	puolibastionien	kärkiä	 tuo	maisemaan	 jännitettä	 ja	
mielenkiintoa.	 Kalliot	 kertovat	 myös	 Suomenlinnan	 erityisestä	 luonnon-
muotoja	hyödyntävästä	rakennustavasta.	
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13 Sarvilinna Hessensteinin tulevaisuus
13.1 Ehdotus toimenpiteistä ja tutkimuksista

13.1.2	Toimenpiteet	ja	tutkimukset	sarvilinnan	ym-
päristössä

Ennen	kuin	päätöksiä	restauroinnin	yksityiskohdista	voidaan	linjata,	Sar-
vilinna	Hessenstein	vaatii	vielä	paljon	tutkimusta.	Yksityiskohtaista	tarkas-
telua	tulee	tehdä	erityisesti	liittyen	rakenteiden	kuntoon	sekä	sarvilinnan	
ympäristön	tulevaisuuteen.

Sarvilinna	Hessenstein	sijaitsee	tien	päätteenä.	Pienen	kurtiinin	edustalla	
käy	runsas	määrä	matkailijoita	ihmettelemässä	lukittua	porttia.	Tulevaisuu-
dessa	voidaan	pohtia,	 tulisiko	pienen	kurtiinin	edustalla	olla	 jonkinlainen	
opaste	 tai	 kyltti,	 joka	kertoisi	 sarvilinnan	historiasta.	Hyvänä	esimerkkinä	
hienovaraisesta	 mutta	 selkeästä	 kyltistä	 on	 Tallinnan	 vanhan	 kaupungin	
merkittäviin	rakennuksiin	kiinnitetyt	lasilevyt.	Ne	ovat	kaikki	samanlaisia	–	
ensin	 rakennuksen	 pohjapiirros	 ja	 sitten	 lyhyt	 selostus	 sen	 historiasta	 ja	
erityispiirteistä.	
	 Linnoituslaitteen	täydellinen	mallintaminen	on	mahdollista	ainoas-
taan	laserkeilauksen	avulla.	Iso	Mustasaaren	koko	eteläosa	tulee	laserkei-
lata.	Mallin	avulla	voidaan	tutkita	kriittisesti	alueen	nykyistä	käyttötarkoi-
tusta	ja	sen	tulevaisuutta.	Mallia	voidaan	hyödyntää	myös	vedenohjauksen	
suunnittelussa.	 Iso	Mustasaaren	 rantavarustus	 ja	 Sarvilinna	 Hessenstein	
ovat	merkittävä	osa	Suomenlinnaa,	mutta	ovat	tällä	hetkellä	kaiken	yleisön	
saavuttamattomissa.	Alue	on	selvästi	avovankilalle	ahdas,	sillä	rakentamista	
on	täytynyt	ulottaa	jo	liian	lähelle	Sarvilinna	Hessensteinia.	Komean	portin	
edustalle	muodostuva	aukio	on	menettänyt	voimansa	uuden	rakentamisen	
vuoksi.	Rakennuksen	C109	tullessa	käyttöikänsä	päähän	se	tulisi	purkaa	ja	
sarvilinnan	edusta	palauttaa	vapaaksi	tilaksi.	Vankilan	toiminnan	laajuus	tu-
lisi	sovittaa	ympäröivän	rakennuskannan	erityispiirteisiin	ja	tarpeisiin	–	ei	
toisin	päin.	

13.1.1	Toimenpiteet	ja	tutkimukset	sarvilinnalla

Ison	kurtiinin	kunto	 täytyy	kartoittaa	 ja	 inventoida	perinpohjaisesti	mah-
dollisimman	pian.	Erityisesti	pohjoispuolen	tilanne	on	kriittinen.	Tiloissa	on	
tehtävä	kattava	selvitys	ongelmien	syistä	ja	vaurioiden	laajuudesta.	Vesika-
ton	vedeneristyksen	ja	ampumatasolle	vievän	portaan	ylätasanteen	veden-
poiston	toimivuus	täytyy	tutkia.	Hulevesien	ohjaus	tulee	kartoittaa	ja	tehdä	
siihen	mittavia	 parannuksia.	Myös	 eteläpäädyn	 käytössä	 olevissa	 tiloissa	
täytyy	tehdä	sisäilman	laadun	mittaukset,	jotta	saadaan	selville,	ovatko	ti-
lat	tälläkään	hetkellä	oleskeluun	sopivia.	Painovoimaisen	ilmanvaihdon	toi-
mintaa	tutkittaessa	tulee	ottaa	huomioon,	että	nykyiset	tulisijat	ovat	vain	
satunnaisesti	käytössä.	
	 Ampumatasolle	vievän	portaan	 rekonstruktion	tiiliseinät	kunnos-
tetaan.	 Tilan	 kaikki	 kolme	 ulko-ovea	 korjataan	 jotta	 niiden	 lukitseminen	
onnistuu.	Puolibastioni	Sparren	ampuma-aukoista	poistetaan	mineraalivil-
lat.	Sparren	muurilta	poistetaan	ruostuneet	rakennustelineet,	mikäli	muu-
rinkorjauksia	ei	ole	lähiaikoina	tiedossa.	Bastionipihalla	sijainneen	hirsira-
kennuksen	kivijalka	kunnostetaan,	 jotta	se	säilyisi	kertomassa	historiasta.	
Asuinrakennus	 oli	 oleellinen	 osa	 Sarvilinna	 Hessensteinin	 kokonaisuutta	
lähes	sen	koko	historian	ajan,	sekä	käytön	kannalta	että	maisemallisesti.

Sarvilinnan	 tutkimusta	 täytyy	 jatkaa	 rakennusten	 ja	 raken-
teiden	tarkalla	 inventoinnilla.	Sarvilinna	Hessensteinin	 ison	kurtiinin	puu-
portista	 tehdään	 dendrokronologinen	 ajoitus,	 jotta	 selviää,	 onko	 portti	
alkuperäinen.	Linnoituslaitteen	muuriin	avattujen	kuuden	ampuma-aukon	
ummistamista	tulee	tulevaisuudessa	pohtia,	sillä	ne	ovat	rekonstruktiona	
epätäydelliset	ja	vaikeuttavat	linnoituslaitteen	toimintavan	ymmärtämistä.	
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13.2 Ehdotus tulevasta käytöstä

Historiallisesti	merkittävän	rakennuksen	käyttöä	ja	tulevaisuutta	pohditta-
essa	keskeisenä	tekijänä	on	sen	arvojen	säilyminen	myös	jatkossa.	Uuden	
käytön	 tulee	ensisijaisesti	sopia	 rakennuksen	määrittelemiin	 rajoihin	–	ei	
toisin	päin.	Sen	tulee	kunnioittaa	rakennuksen	historiaa,	sen	nykyistä	luon-
netta,	sekä	sen	muutoshistorian	luonnetta.	Tässä	työssä	rakennusten	kunto	
on	arvioitu	silmämääräisesti,	ja	se	tulee	tutkia	tarkasti	ennen	tarkkoja	res-
taurointisuunnitlemia.
	 Sarvilinna	Hessensteinin	tulevaisuus	on	auki.	Tällä	hetkellä	bastio-
nipiha	on	avoinna	vain	muutamalle	työhuoneen	vuokralaiselle	ja	maisemaa	
ylläpitäville	hoitokunnan	työntekijöille.	Tämä	rajaus	vain	pienelle	 joukolle	
on	harmillinen,	sillä	sarvilinna	kaipaa	ihmisiä.	Linnoituslaitteen	rooli	osana	
maailmanperintökohdetta	sekä	sen	vahva	kokemuksellisuus	 ja	näyttävyys	
puoltavat	 jonkin	asteista	avaamista	yleisölle.	Olisi	oikein,	että	sarvilinnan		
pääsisi	kokemaan	useampi.	

Sarvilinnalla	 on	 tärkeä	 rooli	 saaren	 eläin-	 ja	 kasvikunnalle	
yhtenä	harvoista	rauhallisista	alueista	koko	Suomenlinnassa.	Sen	sulkeutu-
neisuus	on	tärkeää	myös	maisemassa,	sillä	Tykistölahden	sillalta	katsottuna	
osa	linnoituksen	kiehtovuutta	on	sen	salaperäisyys.	Mikäli	nämä	arvot	ha-
lutaan	säilyttää,	tulisi	kohteen	avaamisen	yleisölle	olla	jollain	tavalla	rajat-
tua.	Käyttäjäkuntaa	valikoidessa	haaste	on	sarvilinnan	arvoja	edistävän	ja	
säilyttävän	toiminnan	löytämisessä.
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13.2.2	Avoimuus	ja	käyttäjäkunta

Tällä	 hetkellä	 osa	 kurtiinien	 tiloista	 on	 vuokrattuna	 työhuonekäyttöön	 ja	
osa	on	tyhjillään.	Työhuonekäyttö	ei	sitouta	vuokralaista	pitämään	huolta	
muusta	kuin	vuokraamastaan	huoneesta.	Toivottavaa	olisi,	että	rakennuk-
sissa	olisi	toimija	tai	yhteisö,	jonka	käytössä	olisi	koko	sarvilinna.	Kun	käy-
tön	alueeseen	kuuluisi	sisätilojen	lisäksi	linnoituslaitteen	ulko-osat,	toimija	
valvoisi	myös	niiden	käyttöä.	Sarvilinna	Hessenstein	on	kokonaisuus,	ja	sen	
käyttöä	tulisi	myös	käsitellä	kokonaisuutena	eikä	yksittäisinä	rakennuksina	
tai	tiloina.	Kaikissa	päätöksissä	 ja	 toiminnassa	tulee	ottaa	huomioon	ym-
päristön	asettamat	rajoitteet.	Linnoituslaitteeseen	istutettavan	toiminnon	
tulee	sopia	juuri	olemassa	oleviin	puitteisiin.

Tällä	hetkellä	sarvilinna	on	avoin	vain	erittäin	rajatulle	jou-
kolle.	 Se	 ei	 pääse	 oikeuksiinsa	 upeana	 osana	maailmanperintökohdetta.	
Portit	lukittiin	1990-luvulla,	sillä	bastionipihaa	on	vaikea	valvoa	ja	siellä	to-
dettiin	ilkivaltaa.	Täysi	avoimuus	ei	siis	ole	linnoituslaitteen	kannalta	toivot-
tavaa,	muttei	myöskään	lähes	täysi	sulkeutuneisuus.	Vierailijoiden	määrän	
hallinnassa	 voidaan	 käyttää	 joko	aukioloaikoja	 tai	 rajaamista	 vain	tietylle	
käyttäjäkunnalle.

Bastionipiha	 on	 helposti	 avattavissa	 ja	 suljettavissa.	 Tämä	
mahdollistaa	 valikoidut	 aukioloajat,	 jolloin	 linnoitus	 olisi	 avoin	 kaikelle	
yleisölle.	Uudella	toiminnolla	tulisi	tällöin	olla	”päivystävä”	luonne,	jolloin	
voitaisiin	luottaa	siihen,	että	joku	valvoo	tilannetta.	Tällaisia	ovat	monet	to-
minnot,	joihin	kuuluu	henkilökunta	paikan	päällä.	Silloin	sarvilinnalla	tilan-
ne	olisi	hallinnassa,	ja	sen	tyhjentäminen	yleisöstä	ja	porttien	sulkeminen	
illalla	olisi	jonkun	vastuulla.	Täysin	julkinen	toiminto	edellyttäisi	lisätoimia	
saavutettavuudessa.	Tällä	hetkellä	sarvilinnalle	olisi	erittäin	haastavaa	saa-
pua	edes	esimerkiksi	 lastenvaunujen	kanssa.	Käyttötarkoitusta	valittaessa	
haasteen	luo	myös	sarvilinnan	sisätilat	erillisinä	huoneina	useampana	ko-
konaisuutena,	sekä	erityisesti	talviaikaan	erittäin	haasteellinen	huoltoajo.	
Toinen	vaihtoehto	on	rajata	käyttö	vain	tietylle	ryhmälle.	Ryhmän	tulisi	olla	
riittävän	laaja	ja	ymmärtää	linnoituslaitteen	arvot,	luonne	ja	ominaisuudet,	
sillä	sen	toimita	ei	välttämättä	olisi	”päivystävää”.	Tässä	hyvänä	vaihtoehto-
na	ovat	Suomenlinnan	asukkaat.	

13.2.1	Reitit

Sarvilinnan	bastionipihalle	on	neljä	reittiä.	Ison	kurtiinin	läpikulku	on	tällä	
hetkellä	suljettu	avovankilan	vuoksi.	Se	on	historiassa	käytössä	ollut	alkupe-
räinen	reitti.	Se	on	myös	ainoa	mahdollinen	esteetön	kulku	linnoitukselle.	
Pienen	kurtiinin	läpi	kulkeva	tie	on	nykyisin	ainoa	käytössä	oleva	reitti.	Sekä	
laskeutuminen	 sarvilinnan	 edustalle	 Tykistölahden	 puolelle,	 että	 nousu	
bastionipihalle	ovat	jyrkkiä	ja	vaikeasti	huollettavia.	Kaksi	muuta	reittiä	ovat	
molempien	puolibastionien	kasemattien	kautta.	Puolibastioni	Sprengtpor-
tenin	kasemateissa	olevat	portaat	johtavat	Iso	Mustasaaren	eteläkärkeen,	
Tykistölahden	rantaan,	alueelle,	joka	ei	tällä	hetkellä	ole	kenenkään	käytös-
sä.	Alue	rajautuu	puolibastionin	muuriin	ja	avovankilan	aitaan.	Puolibastio-
ni	Sparren	kasemateissa	oleva	portaikko	laskeutuu	nykyisen	reitin	varrelle,	
linnoituksen	pohjoispuolelle.	
	 Nykyisin	käytössä	oleva	tie	on	haastava	huollon	ja	esteettömyyden	
kannalta.	 Alkuperäisen	 reitin	 käyttöön	ottaminen	 vaatisi	 avovankilan	 toi-
minnan	muuttumista	merkittävästi.	Se	olisi	kuitenkin	linnoituksen	kannalta	
paras	ratkaisu.	Mikäli	rakennus	C109	purettaisiin	(ks.	kaavio	sivulla	92),	avo-
vankilan	toiminta	voitaisiin	rajata	vuoden	1974	hoito-	 ja	käyttösuunnitel-
maa	mukaillen	etäälle	sarvilinnasta.	
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13.2.3	Sarvilinna	asukkaiden	yhteistiloina

Suomenlinnan	 asuinrakennuksissa	 ainoat	 yhteiskäytössä	 olevat	 tilat	 ovat	
saunat	 ja	pesutuvat.	Vuoden	2019	keväällä	avasi	ovensa	asukkaiden	uusi	
yhteinen	olohuone,	Linna-baari.	Sen	tarkoitus	on	tuoda	asukkaita	yhteen.	
Tila	 on	 kuitenkin	 avoin	 myös	matkailijoille,	 joten	 sen	 luomat	 toiminnan	
puitteet	asukkaille	ovat	melko	rajalliset.	

	 Tarve	yhteisön	täysin	omille	tiloille	on	suuri.	Suomenlinnan	asuin-
yhteisö	on	perinteisesti	ollut	hyvin	tiivis,	mutta	yhteistilojen	puutteen	vuoksi	
viime	vuosikymmenen	aikana	kehitys	on	ollut	toiseen	suuntaan.	Erityises-
ti	kesäaikaan	asukkaat	kaipaavat	omia	tiloja,	joihin	voisi	vetäytyä	rauhaan	
turistimassoilta.	 Yhteisötiloja	 voi	 olla	 monenlaisia,	 kuten	 kerhohuoneet,	
ompeluhuoneet,	nuorisotilat,	vierashuone,	pajat	ja	etätyötilat.	Monet	toi-
minnot	voivat	käyttää	joustavasti	samaa	tilaa,	tai	niitä	voi	jakaa	pienempiin	
tiloihin.	Toiminnot	olisi	helppo	sijoittaa	sarvilinnan	olemassa	oleviin	tiloihin	
ilman	suuria	muutoksia.	Asukkaat	ymmärtävät	 linnoituslaitteen	 luonteen	
lisäksi	myös	sen	vaaranpaikat	ja	rajoitteet,	joten	turvallisuuden	valvonnal-
le	ei	olisi	juurikaan	tarvetta.	Sarvilinna	Hessenstein	olisi	asukaskeskuksena	
optimaalinen.	Se	vastaisi	selkeään	tarpeeseen	ja	saisi	sitä	arvostavan	ja	ym-
märtävän	käyttäjäkunnan.	Asukaskeskus	edistäisi	Suomenlinnan	tavoitetta	
olla	elävä	 ja	hyvinvoiva	kaupunginosa,	 jonka	asukkailla	on	vahva	yhteen-
kuuluvuuden	tunne.	Rakennuksen	kokonaisuutta	–	sen	luonnetta,	arvoja	ja	
tarinaa	kunnioittava	restaurointi	sekä	niihin	sitoutunut	käyttäjä	ovat	kaiken	
rakennussuojelun	perusta.

Kerhotila	/	Nuorisotila
	 Suomenlinnassa	ei	ole	tällä	hetkellä	nuorisolle	minkäänlaista		
	 omaa	tilaa.	Tila	toimii	nuorisotilan	lisäksi	myös	kerhotilana,	jossa		
	 lasten	ja	nuorten	harrastekerhot	voivat	kokoontua.

Vierashuone
	 Vierashuone	on	kaikkien	asukkaiden	varattavissa.	Sen	voi	varata		 	
	 vain	lyhytaikaiseen	majoituskäyttöön.	

Co-work	-tila
	 Yhteinen	työtila	on	avoin	kaikille	asukkaille.	Tilan	työpöydät	eivät			
	 ole	varattavissa.	Tila	on	tarkoitettu	esimerkiksi	satunnaisia	
	 etätyöpäiviä	varten.

Projektityötila
	 Työtila	on	varattavissa	pienelle	ryhmälle	tai	muutamalle	
	 asukkaalle	määräajaksi.	Aika	voidaan	määritellä	
	 projektiluontoisesti,	mutta	sillä	on	kuitenkin	yläraja,	
	 esimerkiksi	6kk.	

Käsityötilat
	 Tilassa	on	yhteiskäyttöön	tarkoitettuja	välineitä	ompeluun	ja	
	 pienimuotoiseen	verstastoimintaan.	Ei	kuitenkaan	toimintaan,		 	
	 joka	vaatisi	esimerkiksi	muutoksia	ilmanvaihtojärjestelmään.
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13.3 Yhteenveto

Sarvilinna	Hessenstein	on	kuin	suuren	orkesterin	yksittäinen	soittaja.	Se	on	
osa	Suomen	historiaa,	Unescon	maailmanperintökohdetta,	restaurointihisto-
riaa,	suurmaisemaa	ja	montaa	muuta	kokonaisuutta.	Ne	kaikki	tuovat	oman	
näkökulmansa	linnoituslaitteen	luonteen	tarkasteluun.
	 Sarvilinna	on	muodostaa	myös	oman	kokonaisuutensa.	 Esimerkiksi	
sen	lukuisat	eri	toiminnot	historian	aikana,	bastionipihalle	muodostuva	pien-
maisema	ja	sen	sylimäinen	muoto	ovat	sen	itsenäisen	luonteen	osia.	
	 Tutkimusta	aloittaessani	mielessäni	oli	kysymys:	Mitä	edes	voi?	Mitä	
edes	voi	tehdä	kohteelle,	joka	on	näin	vanha,	arvokas	ja	kaunis	itsessään?	Lo-
pulta	voidaan	todeta,	että	kun	kohteeseen	ja	siihen	liittyviin	kokonaisuuksiin	
tutustuu,	vastaus	voi	olla	ilmiselvä.	Suunnitelma	kumpuaa	kohteesta	kuin	it-
sestään.	Minulla	oli	ainutlaatuinen	mahdollisuus	päästä	tutkimusta	tehdessä	
sisälle	myös	 Suomenlinnan	asukasyhteisöön.	 Tarve	 yhteistiloille	 välittyi	 sel-
västi.
	 Sarvilinna	Hessensteinin	saattaminen	jälleen	täysin	käyttökuntoiseksi	
vaatii	suuria	toimia.	Koska	sen	luonne	on	muuntua	ajassa	uusin	tarpeisiin,	se	
kestää	harkittuja	muutoksia	hyvin.	Kaikista	suurin	kunnianosoitus	historialle	
on	käyttää	rakennettua	kulttuuriperintöämme.	
Rakennus,	jolla	on	käyttäjiä	on	rakennus	jolla	on	ystäviä.

Kuva:	Hertta	Hjelt	2019
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LITTE 1 - Linnoitussanastoa

Ampuma-aukko
Puolustusmuurissa	oleva	aukko,	josta	voidaan	ampua	joko	tykillä	tai	kivää-
rillä.	Kasemattien	ampuma-aukot	ovat	holvattuja,	rintasuojien	kattamatto-
mia.

Ampumataso
Rintamuurin	 tai	 maavallin	 suojaama	 vaakasuora	 tykkitaso.	 Ampumataso	
voi	olla	joko	kokonaan	maarakenteinen	tai	sijaita	kasemattoidun	varustuk-
sen	päällä.	Toisinaan	rintavarustuksen	taakse	rakennettiin	myös	kiväärimie-
hiä	varten	korotusosa,	ns.	jalkamiehentaso	tai	jalkataso.

Bastioni
Bastionilinnoituksen	 rakenteellinen	perusyksikkö.	 Säännönmukainen	bas-
tioni	on	takaa	avoin	viisikulmio,	joka	työntyy	eteen	vallihautaan.	Bastionin	
pitkiä,	kärjessä	eli	bastionikulmassa	yhtyviä	sivuja	kutsutaan	siiviksi	ja	lyhy-
empiä,	kurtiinivallin	puoleisia	sivuja	kyljiksi.	Bastionin	sisälle	jäävällä	alueel-
la,	bastionipihalla	sijaitsee	usein	ruutikellari.	Bastionin	muoto	mahdollisti	
tulituksen	useaan	suuntaan,	myös	pitkin	vallihautaa.	Jokainen	bastioni	pys-
tyi	tukemaan	tulellaan	viereisiä	linnoituksen	osia.

Bastionipiha
Bastionin	sisäpuolelle	jäävä	piha	tai	kenttä,	joka	voi	olla	joko	avoin	tai	ra-
kennettu.

Kaponieeri
Pieni	umpeen	rakennettu	varustus,	joka	on	tarkoitettu	joko	vallihaudan	tai	
muun	 puolustuslinjan	 lähipuolustukseen	 ja	 vallihaudan	 pyyhkäisemiseen	
sivutulella	vihollisen	rynnäkön	aikana.	Kaponieeri	on	joko	erillinen	tai	suu-
rempaan	varustukseen	yhdistetty.	 Se	on	 tavallisesti	kasemattoitu	 ja	 siinä	
voi	olla	myös	ampumataso.

Kasematti
Holvattu	ja	pomminkestävä	bastionin	tai	kaponieerin	tila,	joka	oli	lähipuo-
lustukseen	tarkoitetun	tykin	sijoituspaikka.	Kasemattia	voitiin	käyttää	myös	
joko	miehistösuojana	tai	varastona.

Kavaljeeri
Bastionipihassa	 sijaitseva	 ja	 sen	 sulkeva	 puolustuslaite.	 Kavaljeerivalli	 on	
bastionia	 korkeampi	 ja	 sitä	 voidaan	 pitää	 joko	 sisempänä	 bastionina	 tai	
kaksoisbastionina.	Myöhemmin	kavaljeereiksi	kutsuttiin	myös	muita	vallin	
takana	sijaitsevia,	korkeita	ja	ampumisen	mahdollistavia	apuvarustuksia.

Kruunulinna
Eteen	työnnetty	varustus.	Keskellä	olevasta	bastionista	lähtee	kurtiinimuu-
rit	molemmilla	puolilla	oleviin	puolibastioneihin.
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Kurtiini
Kahta	bastionia	yhdistävä	välivalli	tai	muuri.	Kurtiini	voi	olla	joko	yksinker-
tainen	muuri	tai	kasematoitu	rakennus.	Linnoitusportti	on	tavallisesti	kur-
tiinissa.
Taitettu	kurtiini	koostuu	kahdesta	keskenään	kulman	muodostavasta	osas-
ta.	Kurtiini	voi	olla	myös	taitettu	sisään	vedolla	kaponieerin	kohdalla.

Puolibastioni
Tavallisesti	bastionilinjan	päässä	oleva	bastioni,	jonka	valli	jatkuu	bastioni-
kulmasta	 (kärjestä)	 suorana	 tms.	 vallina;	 puolikas	 bastioni,	 johon	 kuuluu	
yksi	siipi,	kulma	ja	kärjestä	alkava	sivusta.

Raveliini
Bastionijärjestelmässä	käytetty,	tavallisesti	takaa	avoin	erillinen	ulkovarus-
tus,	 jossa	on	kaksi	 teräväkulmaisesti	 toisiaan	vastaan	olevaa	vallinkylkeä.	
Raveliini	antaa	yhteistoiminnassa	päävallin	kanssa	joko	ristitulta	etumaas-
toon	 tai	 suojaa	 tulellaan	 taaempana	 olevaa	 päävallia.	 Raveliini	 sijaitsee	
usein	kurtiinin	edessä	linnoitusportin	suojana.

Sarvilinna
Kahdesta	kurtiinin	yhdistämästä	puolibastionista	koostuva	ulkoneva	eteen-
työnnetty	varustus.

Lähde:	
Ilkka	Kaskinen,	Varvara	Protassova	ja	Helena	Rosen	2010,	Linnoitussanas-
toa,	Arkeologisen	kulttuuriperinnön	opas,	Museovirasto	http://akp.nba.fi/
artikkelit;linnoitussanastoa
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LITTE 2 - Unescon maailmanperintöluettelon kriteerit

I
to	represent	a	masterpiece	of	human	creative	genius.
edustaa	ihmisen	ainutlaatuista	taiteellista	saavutusta.

II
to	exhibit	an	important	interchange	of	human	values,	over	a	span	of	time	
or	within	a	cultural	area	of	the	world,	on	developments	in	architecture	or	
technology,	monumental	arts,	town-planning	or	landscape	design.
olla	merkittävästi	 vaikuttanut	 ajassaan	 tai	 kulttuuriympäristössään	 arkki-
tehtuurin,	tekniikan,	kaupunkisuunnittelun	tai	maisemasuunnittelun	kehi-
tykseen.

III
to	bear	a	unique	or	at	least	exceptional	testimony	to	a	cultural	tradition	or	
to	a	civilization	which	is	living	or	which	has	disappeared.
olla	ainutlaatuinen	tai	poikkeuksellinen	todiste	olemassa	olevasta	tai	jo	ka-
donneesta	kulttuurista.

IV
to	be	an	outstanding	example	of	a	type	of	building,	architectural	or	tech-
nological	ensemble	or	landscape	which	illustrates	(a)	significant	stage(s)	in	
human	history.
olla	erityinen	esimerkki	historiallisesti	merkittävästä	rakennustyypistä,	ark-
kitehtonisesta,	teknisestä	kokonaisuudesta	tai	kulttuurimaisemasta.

V
to	be	an	outstanding	example	of	a	traditional	human	settlement,	land-use,	
or	sea-use	which	is	representative	of	a	culture	(or	cultures),	or	human	in-
teraction	with	the	environment	especially	when	it	has	become	vulnerable	
under	the	impact	of	irreversible	change.
olla	erinomainen	esimerkki	vähintään	yhdelle	kulttuurille	ominaisesta	pe-
rinteisestä	asumuksesta,	maan-	tai	merenkäytöstä	tai	vuorovaikutuksesta	
ympäristön	kanssa.

VI
to	be	directly	or	tangibly	associated	with	events	or	living	traditions,	with	
ideas,	or	with	beliefs,	with	artistic	and	literary	works	of	outstanding	univer-
sal	significance.	(The	Committee	considers	that	this	criterion	should	pref-
erably	be	used	in	conjunction	with	other	criteria).
liittyä	 yleismaailmallisesti	merkittäviin	 tapahtumiin,	perinteisiin,	 ideoihin,	
uskomuksiin	tai	taiteellisiin	ja	kirjallisiin	teoksiin.	(Tämä	kriteeri	ei	riitä	yksi-
nään	valinnan	perusteluksi,	vaan	sitä	käytetään	yhdessä	muiden	kriteerien	
kanssa).

VII
to	contain	superlative	natural	phenomena	or	areas	of	exceptional	natural	
beauty	and	aesthetic	importance.
sisältää	poikkeuksellisia	luonnonilmiöitä	tai	olla	esimerkki	erityisen	tärkeäs-
tä	luonnon	kauneuden	ilmentymästä.
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VIII
to	be	outstanding	examples	representing	major	stages	of	earth’s	history,	
including	the	record	of	life,	significant	on-going	geological	processes	in	the	
development	of	landforms,	or	significant	geomorphic	or	physiographic	fea-
tures.
olla	erityinen	esimerkki	maapallon	historiasta,	merkittävästä	käynnissä	ole-
vasta	geologisesta	prosessista	tai	merkittävästä	geomorfologisesta	ilmiöstä.

IX
to	 be	 outstanding	 examples	 representing	 significant	 on-going	 ecological	
and	biological	processes	in	the	evolution	and	development	of	terrestrial,	
fresh	water,	coastal	and	marine	ecosystems	and	communities	of	plants	and	
animals.
olla	 erityinen	 esimerkki	 käynnissä	 olevasta	 ekologisesta	 tai	 biologisesta	
prosessista	 maan,	 makean	 veden,	 rannikon	 tai	 meren	 ekosysteemin	 tai	
eläin-	ja	kasvilajien	kehityksessä.

X
to	contain	the	most	 important	and	significant	natural	habitats	 for	 in-situ	
conservation	of	biological	diversity,	including	those	containing	threatened	
species	of	outstanding	universal	value	from	the	point	of	view	of	science	or	
conservation.
sisältää	 merkittäviä	 alueita	 luonnon	 monimuotoisuuden	 suojelemiseksi,	
mukaan	lukien	maailmanlaajuisesti	merkittävien	uhanalaisten	lajien	asuin-
alueet.
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