talvi

T

alvella Suomenlinnan hiljaisuus on tervetullut vastakohta kaupungin melulle ja kiireelle. Koska linnoitus
on autotonta aluetta, lumi pysyy puhtaana ja valkoisena.
Talvinen merimatka on elämys etenkin paukkupakkasten
aikaan, kun jäät kolisevat lautan kylkiin.

Merilinnoitus
on ollut merkittävässä osassa
Suomen historian
käännekohdissa.

S

(ruots. Sveaborg) on Helsingin
edustalla sijaitseva merilinnoitus, jonka rakennustyöt aloitettiin vuonna 1748.
Historiallisena muistomerkkinä
ja nähtävyytenä sen kulttuurillinen arvo on erittäin merkittävä, ja se on vahva osa Helsingin
identiteettiä. Suomenlinna tunnettiin vuoteen 1918 asti ruotsinkielisen nimensä Sveaborg
mukaan Viaporina.

kittävässä osassa Suomen historian käännekohdissa. Se on
ehtinyt kuulua kolmelle valtiolle. Suomenlinnan rakennuskanta on pääosin peräisin
1700-luvun loppupuolen ruotsalaiselta kaudelta. 1800-luvun
alusta 1900-luvun alkupuolelle
Suomenlinna, silloin Viapori,
kuului Venäjään. Venäläisellä
kaudella Viapori oli vilkas varuskuntakaupunki. Suomen
itsenäistyttyä siellä toimi rannikkotykistörykmentti, sukelKallioluodoille rakennettu lusvenetukikohta ja sotakormerilinnoitus on epäsäännöl- vauslaivoja valmistava Valmetin
linen bastionilinnoitus. Venä- korjaustelakka.
jän vallan aikana linnoitusta
vahvistettiin meren puolella ja
uosina 1918 ja 1919
puolustusrintama laajentui Helsaarilla toimi suusingin edustan saarille.
ri
sisällissodan
jälkeinen
vankiMerilinnoitus on ollut mer- leiri. Leirin 10 000:sta punauomenlinna

V

vangista 1 500 kuoli nälkään ja
tauteihin. Teloitettuja oli 80.
Suomenlinna on yksi Suomen
suosituimpia matkailukohteita.
Kävijöitä saarella on vuosittain
satoja tuhansia; vuonna 2009
tehty kävijäennätys oli 713 000.
Suomenlinnassa järjestetään
useita konsertteja ja kulttuuritapahtumia, muun muassa
Viapori Jazz. Saarilla sijaitsee
runsaasti erilaisia kahviloita
ja ravintoloita. Suomenlinnaa
kunnostaa ja ylläpitää Suomenlinnan hoitokunta, joka on
opetus- ja kulttuuriministeriön
alainen virasto. Nykyisin ainoa
sotilaallinen laitos saarilla on
Pikku-Mustasaarella sijaitseva
Merisotakoulu.

veneitä Suomenlinnan laiturissa

Suomenlinnasta
UNESCO:n maailmanperintökohde

S

liitettiin
vuonna 1991 UNESCOn
maailmanperintöluetteloon. Se on myös kylämäinen kaupunginosa, jossa
asuu noin 800 helsinkiläistä.
uomenlinna

Kustaanmiekan
tykkipatteristoa
Kylätie, IsoMustasaari

Suomenlinnassa, Ison-Mustasaaren eteläkärjessä, sijaitsee
myös oikeusministeriön alainen
Helsingin vankilan työsiirtola.
Keskeinen osa muurien ja vallien
rakennusten korjaustyöstä tehdään vankityönä. Suomenlinnassa
työskentelee 60 vankia.

S

kaupunginosa muodostuu kahdeksasta saaresta, joista
Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Mustasaari, Pikku-Mustasaari ja Länsi-Mustasaari ovat joko sillan
tai maakannaksen
ansiosta yhteydessä toisiinsa.
Susisaaren ja
Kustaanmiekan
välillä aikoinaan
ollut salmi on täytetty. Näiden saarten
muodostaman ryhmän
itäpuolitse kulkee Kustaanmiekan salmi ja länsipuolitse
Särkänsalmi, jotka ovat tärkeimmät avomereltä Helsingin
Kruunuvuorenselälle ja Eteläsatamaan johtavat laivaväylät.
uomenlinnan

Suomenlinnan kaupunginosaan
kuuluvat Särkkä, Lonna ja Pormestarinluodot.
Suomenlinnan kaduilla ei ole
nimiä. Postiosoitteet muodostuvat kutakin saarta tarkoittavasta kirjaimesta sekä talon
numerosta, johon
mahdollisesti liittyy porraskäytävää osoittava kirjain. Esimerkiksi C
83 on C-saarella eli
Isossa Mustasaaressa
talo numero 83. Lisäksi käytetään normaalisti rapun ja asunnon numeroa. Suomenlinnan
postinumero on 00190.

Linnoitusjärjestelmä

Lopullisessa suunnitelmassa linnoitus jakaantui päälinnoitukseen ja sitä ympäröiviin
ulkolinnoituksiin. Päälinnoitus
koostui Isosta Mustasaaresta
ja Susisaaresta. Ulkolinnoituksiin kuuluivat Kustaanmiekka,
Pikku-Mustasaari, Länsi-Mustasaari, Särkkä ja Vallisaari.

V

linnoituslaitteita ryhdyttiin rakentamaan
vuonna 1748. Viaporista luotiin
epäsäännöllinen bastionilinnoitus, jonka varustukset tehtiin erikokoisiksi ja -muotoisiksi. Linnoitteet rakennettiin
suunnitelman mukaan paikallisia olosuhteita myötäillen,
mikä tarkoitti useimmiten varustusten louhimista kallioon.
iaporin

Linnoituslaitteita vahvistettiin 1800-luvun lopulla peittämällä niitä hiekalla. Muutenkin
linnoitusta kunnostettiin aktiivisesti ennen vuosisadan vaihdetta. Muutokset vaikuttivat
voimakkaasti Helsingin merellisen edustan maisemaan. Nykyisen maiseman peruselementit
syntyivät 1880- ja 1890-luvuilla, jolloin Susisaaren, Kustaanmiekan ja Vallisaaren rantavallit saivat nykyisen asun.

S

uomenlinnassa on säilynyt

ainutlaatuinen kulttuuriperintö, jonka muodostaa
1700-luvun bastionilinnoitusten ohella 1800-luvun
lopun rannikkotykkipatterit,
ruutikellareineen, varastoineen
ja kasarmeineen. Valli- ja Kuninkaansaari ovat siirtymässä
pois puolustusvoimien käytöstä. Näillä saarilla oleva, viime
vuosikymmeninä lähes koskemattomana säilyneen kulttuuriperinnön pelastaminen tulee
olemaan lähivuosina haasteellinen tehtävä.

Suomenlinnassa on säilynyt
ainutlaatuinen kulttuuriperintö, jonka muodostaa 1700-luvun
bastionilinnoitusten ohella
1800-luvun lopun rannikkotykkipatterit, ruutikellareineen,
varastoineen ja kasarmeineen.

Tykistö

R

aikana
Viaporin tykistöön
kuului suustaladattavia linnoitus-, laiva- ja kenttätykkejä. Raskaampi
kalusto oli tarkoitettu maa- ja
meririntaman kauempana oleviin kohteisiin. Maihinnousun
torjumista ja linnoituksen sisäistä puolustusta varten oli myös
kevyempiä kanuunoita sekä käsituliaseita. Tykkien kantamat
olivat heikkoja, ainoastaan muuuotsin vallan

tamasta sadasta metristä 1400
metriin. Puolustuksen kannalta
olikin tärkeää, että tulentiheys pidettiin korkeana. Tykkien
koot vaihtelivat ammusten koon
mukaan kolmenaulaisista neljäkymmentänaulaisiin saakka.

kanuunoita, mutta 1860-luvun
lopulla Viaporiin saatiin takaaladattaviakin tykkejä, jotka olivat vanhoja nopeakäyttöisempiä. Metallin pehmeyden vuoksi
ne eivät kuitenkaan kestäneet
montaa laukausta, joten samoista tykeistä valmistettiin uusia
Linnoituksen venäläisellä versioita. 1900-luvun alussa
kaudella Viaporin tykistö ke- Viaporissa käytettiin jo aikansa
hittyi nopeasti. Krimin sodan kehittyneintä tykkikalustoa.
aikana linnoituksessa käytettiin
sileäputkisia ja suustaladattavia

Kustaan m i e k k a

K

ustaanmiekka

on eteläisin
kahdeksasta
saaresta, jotka
muodostavat Suomenlinnan
kaupunginosan Helsingissä.
Nykyisin kapeahko maakannas yhdistää sen viereiseen
Susisaareen. Kustaanmiekalla sijaitsee merkittävä osa
Suomenlinnan linnoituksesta, muun muassa Kuninkaanportti. Perimätiedon mukaan
saari on nimetty Suomenlinnan linnoituksen rakennustöiden aikana syntyneen
Ruotsin kruununprinssin
Kustaan syntymän kunniaksi.

X

X

K

uninkaan-

Och här låg konungen Gustav
den sista stenen år

on
Suomenlinnan eteläkärjessä,
Kustaanmiekan salmen rannalla sijaitseva portti
Suomenlinnaan. Se oli alkuaan
Suomenlinnan linnakkeen ensisijainen sisäänkäynti, ja sitä pidetään yleisesti Suomenlinnan
tunnusmerkkinä. Sen kuva oli
vuosina 1986–2002 myös tuhannen markan setelissä.
portti

Ja tähän laski kuningas Kustaa viimeisen kiven vuonna...
(Tässä on vuosiluvun kohdalla aukko, koska Kustaa III ei
vastoin suunnitelmia koskaan
saapunutkaan paikalle muuraamaan viimeistä kiveä)
Sveaborg som tager hafvet på
den ena sidan och stranden på den
andra, giver den kloke herravälde
på både hafv och land

Se rakennettiin alun perin
1753–1754 paikalle, jolle silloinen Ruotsin kuningas Aadolf
Fredrik kiinnitti laivansa tullessaan tarkkailemaan linnoituksen rakennustöitä. Tästä
tulee nimi Kuninkaanportti.

Viapori (Suomenlinna), joka
koskettaa toisella puolella merta ja toisella puolella rannikkoa,
suo viisaalle herruuden sekä
merellä että maalla.

Portti on tyypillinen linnoitusportti tykinaukkoineen.
Portille vievät leveät portaat,
mutta portin edessä on laskusilta ja syvä kuilu molemmille
sivuille linnoitukseen kiipeämisen vaikeuttamiseksi. Portaikon
oristeina portin viekerrotaan alun perin ulottuneen
reisillä seinillä on nelvesirajaan asti, mutta Kustaanjä kivitaulua, joihin
miekan salmen syventämistöion hakattu seuraaden yhteydessä alin osa luhistui vat Augustin Ehrensvärdin
ja poistettiin.
ruotsiksi kirjoittamat viestit:

K

Här låg konungen Fredrik den
första stenen år 1748

Tähän laski kuningas Fredrik
ensimmäisen kiven vuonna 1748

Ifrån ödemarker äro desse Vargskiärsholmar ombytte till ett Sveaborg. Eftervärd, stå här på egen
botn, och lita icke på främmande
hielp.

Kuninkaanportti

Erämaista on nämä
Susisaaret muutettu
Viaporiksi. Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi
äläkä luota vieraaseen apuun.

Viapori, joka koskettaa toisella
puolella merta ja
toisella puolella rannikkoa, suo viisaalle
herruuden sekä merellä että maalla

K

on tullut
näistä viimeksi mainittu
lause, johon Suomessa
on eri yhteyksissä usein viitattu. Lauseella korostetaan Suomen itsenäisyyttä ja retorisesti
voidaan vastustaa liittoutumiin
luottamista.
uuluisimmaksi

X

Augustin Ehrensvärd

Erämaista on nämä Susisaaret
muutettu Viaporiksi (Suomenlinnaksi). Jälkimaailma, seiso
täällä omalla pohjallasi äläkä
luota vieraaseen apuun.

X

Sukellusvene Vesikko

Y

Toiminta sota-aikana

leisen liikekannallepanon yhteydessä lokakuussa 1939 Vesikko, Vesihiisi ja Saukko määrättiin
valvontatehtäviin läntiselle Suomenlahdelle.
Talvisodan sytyttyä Vesikko partioi aluksi Hangon edustalla. 18. joulukuuta se määrättiin siirtymään
Viipurinlahdelle Koivistoon, missä oli käynnissä taistelu Saarenpään linnakkeen ja kahden neuvostoliittolaisen
taistelulaiva n välillä. Vesikon saapuessa Viipurinlahdelle
seuraavana iltana taistelu oli kuitenkin jo päättynyt. Kova
pakkanen vaikeutti sukellusvenetoimintaa, ja Vesikko palasi 22. joulukuuta telakalle Helsinkiin, mikä päätti sen
osallistumisen talvisotaan.

V

esikko on Vesikkoluokan sukellusvene,
joka laskettiin vesille
10. toukokuuta 1933
Crichton-Vulcanin telakalla
Turussa. Hollantilainen Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw
-insinööritoimiston oli tilannut
sen Crichton-Vulcanilta lokakuussa 1930 kaupallisena sukellusveneprototyyppinä. Veneen
nimenä oli vuoteen 1936 asti vain
sen valmistustunnus CV 707.
Osa Saksan sukellusveneä
laivaston kehitystä
IvS oli saksalainen peiteyritys sukellusvenelaivaston

Vesikko oli saksalainen peiteyritys sukellusvenelaivaston
rakentamista
varten

rakentamista varten. Saksalla ei 1930-luvulla saanut olla
Versailles’n rauhansopimuksen
vuoksi sukellusveneitä, minkä
vuoksi niitä samoin kuin muita
aseita oli kehiteltävä ulkomailla.
Saksan panssariaselajia ja ilmavoimia kehiteltiin mm. Neuvostoliitossa. Saksalaiset testasivat
Vesikkoa Turun saaristossa purjehduskausina 1933 ja 1934. Vesikko on saksalaisen IIA-luokan
sukellusveneen prototyyppi.
Veneitä talvehtimassa
Vesikon viereisellä rannalla
Museosukellusvene Vesikko

Kesäkuussa 1941 sukellusveneet ottivat jälleen taisteluvarustuksen ja siirtyivät valmiusasemiin Suomenlahdelle.
Vesikon tukeutumispaikaksi määrättiin Vahterpää Loviisan edustalla. Jatkosodan puhjettua 25. kesäkuuta kaikki
veneet määrättiin partiointitehtäviin itäiselle Suomenlahdelle. 3. heinäkuuta 1941 Vesikko upotti Suursaaren itäpuolella neuvostoliittolaisen kauppalaiva Vyborgin torpedoiden sen 700 metrin etäisyydeltä. Kahdesta ammutusta
torpedosta jälkimmäinen meni ohi, mutta ensin laukaistu osui laivan peräosaan, mikä aiheutti sen uppoamisen.
Kolme neuvostoliittolaista vartiomoottorivenettä aloitti
Vesikon takaa-ajon ja yritti tuhota sen syvyyspommeilla,
mutta Vesikko pääsi vahingoittumattomana takaisin tukikohtaansa Vahterpäähän.
Museokäyttöön

Sotamuseo siirrätti Vesikon Suomenlinnan Susisaareen
Tykistölahden rannalle ja entisöi sen alkuperäiseen asuunsa. Entisöintityöt kestivät yli vuosikymmenen ja olivat
poikkeuksellisen työläät, sillä suuri osa veneen kalustosta
ja varusteista oli sodan jälkeen purettu ja siirretty muuhun
käyttöön. Lisäksi vene oli joutunut Valmetin telakalla ilkivallan kohteeksi. Lahjoitusvaroilla ja vapaaehtoistyöllä
entisöinti saatiin kuitenkin vietyä päätökseen, ja Vesikko
avattiin museoksi Suomen merivoimien vuosipäivänä 9.
heinäkuuta 1973.

•

Suomenlinnan Telakka

L

sydämessä sijaitseva
kuivatelakka kaleerialtaineen, sulkuportteineen ja
paternosterlaitteineen oli 1700-luvun tekniikan
huippusaavutuksia.
innoituksen

Kaleerialtaineen,
sulkuportteineen
ja paternosterlaitteineen telakka oli 1700-luvun
tekniikan huippusaavutuksia.

Suomenlinnassa, Susisaaren tolle sotakorvauksina luovupohjoisosassa on myös telakka, tettavia aluksia. Myös entiset
jossa alun perin rakennettiin Suomenlinnan ja Korkeasaaren lautat rakennettiin
sotalaivoja. Toisen maailmansodan jälkeen tesiellä. Suomenlinnan
lakan omisti Valmet,
telakka on Suomen
vanhin kuivatelakka.
ja siellä rakennettiin
myös Neuvostolii-

Nykyään Suomenlinnan telakan (Helsinki Repair Yard)
omistaa Naantalissa toimiva
Turun Korjaustelakka. Kuivatelakan pituus on 120 metriä,
leveys 20 m ja syvyys 5,8 m.[6]
Se on ainoa kuivatelakka Suomessa Hangon itäpuolella. Se
korjaa pääasiassa merivoimien
ja rajavartiolaitoksen aluksia,
mutta myös paikallisia laivoja,
hinaajia ja Saimaalla liikennöiviä aluksia.
Suomen itsenäisyyden aikana telakalla oli monta käyttäjää.
Valtion lentokonetehdas kokosi 1920-luvulla lentokoneita
telakan korjaushallissa. Vuonna 1930 telakka siirtyi Valtion
laivatelakan haltuun ja samana
vuonna siitä tuli myös sukellusvenelaivaston tukikohta.

T

oisen maailmansodan

jälkeen Suomenlinnan
telakalla alkoi vilkas
laivanrakennuskausi, kun siellä alettiin rakentaa
rauhansopimuksen edellyttämiä sotakorvausaluksia. Kun
Valmet Oy poistui 1980-luvun
puolivälissä Suomenlinnasta,
telakka-alue siirtyi Suomenlinnan hoitokunnan hallintaan.

Suomenlinnan Telakka

teos telakan reunalla

Allastelakan
toimintaperiaate

korkeus alenee, jolloin työn
kohteena oleva alus jää lepäämään sen alle asetettujen
uivatelakan toi- tukirakennelmien varaan.
mintaperiaate on
hieman samanAllastelakalla aluksen norsuuntainen kuin maalin vesirajan alapuolella
vesiliikenteelle tarkoitetun tehtävät huolto- ja korjauskanavan, poiketen kuitenkin työt tapahtuvat allasta ymsen käyttötarkoituksesta. Al- päröivän vedenpinnan alalastelakkaa käytettäessä työn puolella. Työn valmistuttua
kohteena oleva alus siirretään telakka-altaan venttiilit avatelakointisuunnitelmassa taan, jolloin sen ulkopuolella
määriteltyyn paikkaan, jon- oleva vesi pääsee virtaamaan
ka jälkeen telakan sulkuportti ja täyttämään altaan. Kun vesuljetaan. Sulkuportin estäes- den pinnat ovat jälleen samalsä veden tulon altaaseen, sekä la tasolla, tulvaportti avataan
pumppauksen seurauksena ja alus voidaan siirtaa ulos.
altaassa olevan veden pinnan

k

Allastelakka

K

i i n t e ä

kuivatelakka, eli
allastelakka, on
rantaviivasta sisämaahan päin työntyvä allas, joka voidaan patoa-

mista hyväksikäyttäen
pumpata tyhjäksi korjauskohteelle tehtävien
töiden ajaksi. Kiinteä
kuivatelakka koostuu
pääasiassa betonista
valmistetusta pitkästä
ja kapeasta altaasta,
sekä sen muusta vedestä erottavasta sul-

kuportista. Lisäksi sen
yhteyteen kuuluu monesti yksi tai useampi
satamanosturi, sekä
muu telakan varustus.

Suomenlinnan telakka,
joka oli aikoinaan maailman suurin kuivatelakka.

Suomen vanhin allastelakka on Suomenlinnassa, Susisaaren pohjoisosassa sijaitseva
veneitä talviteloilla

Iso Mustasaari

I

so Mustasaari on itäisin Suomenlinnan saarista Helsingissä. Se on Suomenlinnan
saarista tiheimmin asuttu, ja
siellä sijaitsevat myös Suomenlinnan kirkko sekä saariryhmän
ainoa koulu ja kauppa. Myös
Suomenlinnan lautan laituri on
Ison Mustasaaren pohjoisrannalla. Saarelta johtavat sillat PikkuMustasaareen ja Susisaareen.
Ison-Mustasaaren vanhimmat
rakennukset ovat 1700-luvulta,
Augustin Ehrensvärdin ajalta,
samoin kuin saaren eteläosan
rannoilla olevat muurit. Tämän
aikakauden rakennuksista huomattavimpia ovat Kruunulinna
Ehrensvärd sekä sen läheisyydessä oleva, Suomen vanhimpiin
kuuluva kerrostalo, Noakin arkki. Alkuperäisen suunnitelman
mukaan nämä olisivat olleet osia
saaren keskelle jäänyttä suurta
aukiota ympäröivästä rakennusryhmästä, joka kuitenkin jäi tuolloin keskeneräiseksi.
Isossa Mustasaaressa on myös
joukko Venäjän vallan ajalta peräisin olevia rakennuksia. Nykyinen Suomenlinnan kirkko oli alkujaan venäläinen, ortodoksinen
varuskuntakirkko, mutta muutettiin Suomen itsenäistymisen jälkeen luterilaiseksi kirkoksi, jolloin myös sen ulkoasua suuresti
muutettiin. Venäjän vallan ajalta
ovat myös monet saaren asuinrakennukset sekä lauttalaiturin läheisyydessä oleva Rantakasarmi.

Kruunulinna Ehrensvärd

Suomenlinnan kirkko

S

uomenlinnan kirkko on
Helsingin Suomenlinnassa sijaitseva evankelis-luterilainen kirkko.
Suurimman osan historiastaan
kirkko on toiminut armeijan
omistamana varuskuntakirkkona. Nykyisin se kuuluu Helsin-

gin tuomiokirkkoseurakuntaan. Aleksanteri Nevalaisen muistolle pyhitetty. Se muutettiin luteSuomenlinnan kirkko val- rilaiseksi Suomen itsenäistyttyä,
mistui vuonna 1854 arkkitehti koska nuoren tasavallan aikana
Konstatin Thonin suunnitel- ei katsottu olevan enää sopivaa,
mien mukaan. Se oli alun perin että kaupunkiin mereltä päin
ortodoksinen Viaporin venäläi- tulevia tervehtisi ensimmäisen varuskunnan kirkko, Pyhän senä venäläistyylinen kirkko.

Suomenlinnan kirkko

Majakka vilkuttaa neljää lyhyttä välkähdystä,
joka on Morseaakkosina H
kuten Helsinki.

Kirkkoa ympäröi 1870-luvulla tehty aita.
päätorni muutettiin kustavilais- materiaali on 1700-luvun katyyliseksi. Kirkkosalin ilmettä nuunoista ja salmien sulkemipelkistettiin entisestään seen käytettyä kettinkiä.
poistamalla loputkin venäläisajan koristeet.
Tornin huipulle
sijoitettiin majakkavalo. Majakka vilkutuomenlinnan kirkon
taa neljää lyhyttä välkähdystä, joka on Morse
muutostyöt toteutettiin vuosina 1927–1929. -aakkosina H kuten Helsinki.
Muutostöissä kirkon
ulkoasu muuttui lähes
Kirkon vieressä erillisessä
täydellisesti. Aiemmin pylväil- tapulissa oleva kirkonkello on
lä ja ornamenteilla jäsennellyt Suomen suurin ja painaa 6 683
ulkoseinät muurattiin sileiksi ja kg. Se on valettu vuonna 1885
rapattiin valkeiksi. Neljä sivu- Moskovassa. Kirkkoa ympäröi
tornia poistettiin kokonaan, ja 1870-luvulla tehty aita, jonka

S

Tapulissa oleva
kirkonkello on
Suomen suurin
ja painaa 6 683
kg.

Suomenlinnan laitamilla

T

alvella 2010 Suomenlinnan peitti epätavallisen voimakas
kuura. Seuraavat kuvat on tallennettu eri puolilla Suomenlinnaa 13. ja 15.2. helmikuuta 2010.

Työkoneita ja rakennustarvikkeita, Iso-Mustasaari.

