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LINNOITUS NÄKYVÄKSI!

Linnoihin ja linnoituksiin liittyvää laaja-alais-
ta, yhteistä keskustelua tarvitaan kokoa-
maan niiden parissa työskenteleviä eri alojen 
asiantuntijoita, kohteiden haltijoita ja niistä 
kiinnostuneita. ”Suomen linnat ja linnoituk-
set Foorumi 2020” tapahtuman ja käsillä 
olevan raportin pyrkimyksenä on edistää tätä 
tavoitetta. 

Kansallinen linnoitusalan tiedonvaihtofooru-
mi perustettiin viime vuosituhannen lopul-
la ja se toimi Museoviraston koordinoimana 
vuosikymmenen. Foorumin isännöinti kiersi, 
ja järjestävä linnoitus valitsi tapahtuman 
teeman. Jaetut kokemukset ja keskustelut 
synnyttivät uusia näkökulmia hyödynnettä-
viksi.  Yhteisen linnoitusfoorumin mahdol-
listama vertaistuki olisi yhä tärkeämpää lin-
nojen uusissa tehtävänannoissa ja nopeasti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Idea kansallisen foorumin elvyttämisestä 
syntyi Haminan kaupunginmuseon ja Suo-
menlinnan hoitokunnan edustajien keskuste-
luissa EFFORTS-kongressissa syksyllä 2019. 
Haminan kaupungin järjestämässä linnoitus-
tilaisuudessa vuoden 2020 alussa suunnitel-
tiin myös yhteistä linnoituspäivää ”Linnoitus 
näkyväksi” teemalla, johon oli tarkoitus osal-
listua joukolla. Koronatilanne esti tilaisuuden 
järjestelyn, mutta Suomenlinnassa saman 
vuoden marraskuussa järjestettyyn kansalli-
seen linnoitusfoorumiin valittiin tämä yhdes-
sä jo sovittu teema. 

”Suomen linnat ja linnoitukset Foorumi 
2020” kokosi kuulijoita verkkotapahtumaan 
ja Suomenlinnan Kruunulinna Ehrensvär-
din läntiseen siipirakennukseen, nk. Pirun-
kirkkoon. Tapahtuma oli osa Museoviras-

ton, Metsähallituksen, Senaatti-kiinteistöjen, 
Väyläviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan 
yhteistä ”Valtio restauroi III” tapahtumaa. 
Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Suo-
menlinnan hoitokunta sekä ICOMOS tieteel-
lisen komitean ”Linnoitukset ja asevoimien 
arkkitehtuuri” kansallinen jaosto (ICOFORT 
Suomi). 

Suomen linnat ja linnoitukset edustavat kan-
sallisina monumentteina ympäristöä, jossa 
kulttuuri- ja luonnonarvot kietoutuvat lähei-
sesti toisiinsa. Linnat ja linnoitukset muo-
dostavat kulttuuriympäristön kokonaisuuk-
sia, vaikka ne mielletään usein yksittäisinä 
monumentteina. Suomen ensimmäisen kult-
tuuriympäristöstrategian (2014–2020) visio 
”Kulttuuriympäristö – hyvinvoinnin ja elin-
voiman lähde” pätee myös niihin; linnan tai 
linnoitusympäristön muodostama hyvin hoi-
dettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominais-
piirteensä säilyttäen.

Kulttuuriympäristön hyvä hoito – tai pikem-
minkin sen puutteet – näkyvät välittömästi 
niin kotimaisille kävijöille kuin ulkomaalai-
sille vierailijoillekin. Linnoituksen kokoama 
ympäristö muodostaa kulttuurisen kehyksen 
vierailijan kokemukselle. Nämä puitteet vai-
kuttavat merkittävästi vierailuun kulttuuriym-
päristössä, olipa kyse henkilökohtaisista vai-
kutelmista tai järjestetystä tapahtumasta. 

Linnojen ja linnoitusten kunnossapitäminen 
vaatii monialaista osaamista. Niiden kestävä 
hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa tutkimus-
ta ja monitieteistä asiantuntijuutta kestävän 
ylläpidon, hoidon, restauroinnin ja käytön 
varmistamiseksi sekä näiden kohteiden esit-
tämisen ja tulkintojen ajankohtaistamista. 

Ilari Kurri, johtaja, Miia Perkkiö, restaurointipäällikkö, Tuija Lind, yliarkkitehti
Suomenlinnan hoitokunta
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Tähän tarvittavat niukat resurssit ovat pysyvä 
haaste. Yhteistyötä tarvitaan siksi myös jaka-
maan kokemuksia, menetelmiä ja hyviä käy-
täntöjä sekä keskustelemaan ongelmista.  

Historiaamme liittyy moninaisia vaiheita ja 
tilanteita, jotka edellyttivät puolustusjärjes-
telmiä. Suomen keskiaikaisten linnat ovat 
kaikille tuttuja, ikonisia ja yhdenlaisia keu-
lakuvia. Myös maailmanperintökohteeksi hy-
väksytty Suomenlinnan seitsemälle saarelle 
levittäytynyt linnoitus kuuluu tähän joukkoon. 
Monumentaalisten linnoitusten ketjuun ja 
keskusteluun tulisi sisällyttää muutkin kan-
salliset puolustusjärjestelmät ja linnoitteet. 

Sotaisasta viitekehyksestään huolimatta 
linnat ja linnoituksemme, olivatpa ne raken-
nettu Ruotsin vallan ajalla, Venäjän, Neu-
vostoliiton tai itsenäisen Suomen valtion 
toimesta, ovat keskeinen osa kulttuurista 
pääomaamme. Suojelu ja vaaliminen ovat 
pitkäkestoisia ja jatkuvasti päivittyviä proses-
seja, joihin tarvitaan sekä tutkijoita että lin-
nojen ja linnoitusten potentiaalin ymmärtä-
viä viranomaisia, päättäjiä, suunnittelijoita ja 
toimeenpanijoita. Tämän asiantuntijatoimin-
nan rinnalle tarvitsemme yleistä kiinnostus-
ta ja valveutuneisuutta sotahistorian muisto-
merkkejä kohtaan. Vuoropuhelu ja yhteiset 
aloitteet rohkaisevat kansalaisten aloitteel-
lisuutta osallistua näiden kohteiden kestä-
vään käyttöön.

Suomenlinnan hoitokunta isännöi vuoden 
2020 Suomen linnat ja linnoitukset foorumia. 
Esitelmät nostivat kiinnostusta perehtyä tar-
kemmin esiteltyihin teemoihin. Bomarsundin 
uuteen opastuskeskukseen tutustuminen on 
mahdollista sen avauduttua 2022. Kotkan 

kaupunki on kiinnostunut järjestämään foo-
rumin samana vuonna. Vuoden 2021 lin-
noitusfoorumin järjestäjäksi voi vielä ilmoit-
tautua. Suomenlinnan hoitokunta tarjoutuu 
koordinoimaan järjestelyjen kierrättämistä.

Marco Polo kuvailee sillan kivi kiveltä.
- Mutta mikä kivi kannattaa siltaa? kysyy 
Kublai-kaani.
- Siltaa ei kannata tämä tai tuo kivi, 
Marco vastaa, vaan kaaren linja, jonka ne 
muodostavat.
Kublai-kaani on hiljaa ja miettii. Sitten hän 
lisää:
- Miksi puhut minulle kivistä? Minua kiinnos-
taa vain kaari.
Polo vastaa: 
- Ilman kiviä ei ole kaarta.

Italo Calvino, Näkymättömät kaupungit, 
1972

Linnat ja linnoitukset foorumissa 2020 pu-
huimme kivistä ja niiden muodostamista 
kaarista, muureista, torneistakin. Kerroimme 
linnoista ja linnoituksista, niiden tilanteesta 
nyt. Olemme tekemässä yhdessä linnoja ja 
linnoituksia näkyviksi.
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II New research and upgraded 
interpretation

century fortified archipelago of Suomenlinna 
has participated with its Governing Body 
in international projects related to the 
development of heritage management, 
conservation, and cultural tourism since 
the 1990s. The GBS is also a founding 
member of EFFORTS, European Federation 
of Fortified Sites. EFFORTS network seeks to 
promote fortification issues, both locally and 
at European Union level. D.Sc. Tuija Lind, 
senior architect at GBS and a board member 
of EFFORTS, summaries in her presentation 
the contents and results of Suomenlinna’s 
co-operation networks and projects.

The National Museum of Finland is the 
tenant of Turku, Häme and Olavinlinna 
Castles belonging to the Senate Properties. 
It is responsible for museum activities in the 
latter two castles. The National Museum, 
as part of the Finnish Heritage Agency, 
convenes the National Castle Advisory 
Board. The National Museum of Finland is 
also an active member of the Association 
of the Castles and Museums around the 
Baltic Sea, established in the 1990s. Jouni 
Marjamäki, the intendant of the National 
Museum, describes how these national and 
international co-operation and joint projects 
have brought additional resources and new 
insights to development tasks.

In Finland, the Governing Body of 
Suomenlinna (GBS) has been one of the 
pioneers in international fortress cooperation. 
As a Unesco World Heritage Site, the 18th-

I	 Ties	of	collaboration

FINNISH FORUM OF FORTS AND FORTRESSES 2020
OPEN CALL FOR CO-OPERATION

After 16 years break the Finnish Forum 
of Forts and Fortresses was revived at 
Suomenlinna in November 2020. The forum, 
earlier coordinated by the Finnish Heritage 
Agency, existed during a decade until 2004.

In 2020 the theme was “Make fortress 
visible”. In fact, the theme was chosen in 
February 2020 in Hamina referring to a 
planned European Fortress Day in April, 
which was postponed due to the Covid-19 
pandemic. The Suomenlinna 2020 forum 
brought together experts, site managers, 
planners, researchers, and those simply 
interested in fortified heritage. The event 
was organized by the Governing Body of 
Suomenlinna and the ICOMOS Scientific 
Committee of Fortifications and Military 
Heritage (ICOFORT) in Finland in cooperation 
with Finnish Heritage Agency, Metsähallitus 
and Senate Properties.

The aim of this report, like that of the Forum, 
is to inspire the annual organization of 
Finnish Forum of Forts and Fortresses, and 
to encourage actors in general to engage in 
local, national, and European cooperation 
and development projects. The presentations 
are grouped into three sections, which 
also describe ways to strengthen the social 
significance of fortified heritage. This report 
is an open call for co-operation!

Marianne Lehtimäki, editor

Archaeologist John Lagerstedt’s research 
has gathered new information and knowledge 
of the Soviet military naval base of Porkkala, 
which operated in an area leased from 
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III	 Sustainability	of	maintenance

Kotka National Urban Park brings together 
the Kyminlinna Fortress with a magnificent 
combination of parks, waterways, and 
fortress ruins for the use of residents and 
visitors. Kyminlinna was built by the Russians 
at the end of the 18th century as part of their 

fortification system situated in what is now 
Southeast Finland. The National Urban Park 
has been developed in co-operation with the 
Senate Properties, which owns Kyminlinna, 
and the Finnish Heritage Agency, which is 
responsible for antiquarian supervision. 
Architect Patricia Broas, who works for the 
city of Kotka, presents this development 
work, in which the citizens are a key target 
and stakeholder group.

The Finnish Heritage Agency’s former 
properties: castles, fortresses, and castle 
ruins, were transferred to the ownership 
and management of Senate Properties 
and Metsähallitus in the beginning of 2014 
in accordance with the guidelines of the 
State Real Estate Strategy. As the authority 
for the protection of cultural heritage, the 
Finnish Heritage Agency is responsible for 
supervising the management and restoration 
of castles and fortresses. Senior architect 
Mikko Mälkki considers the elementary 
conditions for the co-operation of restoration 
projects, using the extensive restorations of 
Finnish medieval castles after the Second 
World War as a reference.

When the fortified property was moved to the 
ownership of Senate Properties, it was partly 
in a poor shape. Since then restoration and 
maintenance experts have been nominated 
to each castle to monitor its state of repair. 
Selja Flink, construction project manager 
of Senate Properties, presents the current 
maintenance measures of three medieval 
castles highlighting the significance of 
building surveys and other documentation as 
bases of all repair measures.

Finland 1944–1956. When leaving the 
area, the Soviet troops partly demolished 
the base, and it is risky to investigate its 
remains. This base, situated less than 50 km 
from Helsinki, can be linked to Europe-wide 
Cold War fortress chains and to the Iron 
Curtain Trail. Public interest in the Porkkala 
base is growing, though it still reminds the 
local population of traumatic experiences. 
Research into the area as a cultural heritage 
site is only just beginning at the initiative of 
volunteers.

The Russians began building the Bomarsund 
Fortress on Åland during the first half of the 
19th century. The fortress was bombed into 
ruins during the Crimean War in 1854–56. 
For most, the name Bomarsund is associated 
with its destruction. However, the detonation 
of the military fortress was preceded by the 
coexistence and interaction of the military and 
civilian population. The visitor centre under 
construction in Bomarsund aims to illustrate 
these effects and the social significance of 
the fortress in its exhibition. The manuscript 
of the exhibition is currently on the desk of 
the archaeologist Graham Robins, who 
ponders in his presentation also how to help 
visitors to perceive what the fortress looked 
like before it fell into disrepair.
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The Wildlife Service Finland of Metsähallitus 
is now responsible for the management of 
all fortified heritage in a state of ruins. It 
is building practices and expert networks 
for planning and carrying out maintenance 
measures. Specialists in Wildlife Services 

The geopolitical frame of reference of the central historical fortresses in Finland is linked to the historic borders between Sweden and Russia. 
The Peace Treaty of Nöteborg (Pähkinäsaari) between Sweden and Novgorod (later the Grand Duchy of Moscow) in 1323 defined for the first 
time the border, which then was refined by the Treaty of Teusina (Täyssina) in 1595. Building of medieval castles were linked to these. Turku 
Castle was apparently founded at the end of the 13th century when also the construction of Häme Castle began as a camp castle. Construction 
of the Castle in stone and bricks continued in the following centuries. Olavinlinna Castle was built in the 15th century.

The border between Sweden and Russia was redefined again and again by peace treaties in the 17th and 18th centuries - which meant an 
almost continuous state of war. During the Swedish Empire in the 17th century, the now ruined Kajaani Castle was built, among others, to 
support the enlargement of the Swedish territory towards the Arctic Ocean.

The Treaty of Åbo in 1743 defined the border between Sweden and Russia along the Kymijoki River and up to the north. Of the Swedish 
fortresses following this delineation, the construction of the Suomenlinna sea fortress and the Loviisa and Svartholma fortresses began in the 
mid-18th century. The Russians began building Kyminlinna Fortification, among others, in the late 18th century.

The former Eastern Province of the Kingdom of Sweden gained the status of a Grand Duchy of Finland as an autonomous part of the Russian 
Empire in 1809. Thereby the Swedish-Russian border moved to the Tornio River in 1809, and the Kyminlinna Fortification lost its military 
significance. The Russians began designing the Bomarsund fortress in Åland as early as 1810.

The first demarcation with the independent state of Finland and its eastern neighbour, the Soviet Union, was defined in the Tartu Peace Treaty 
in 1920. The current border was defined in a separate Moscow armistice between Finland and the Soviet Union in 1944 and confirmed in the 
Paris Peace Treaty in 1947. In the last map, the Castles of Turku and Häme and Olavinlinna are marked with a round circle, the ruined castle 
of Kajaani and Suomenlinna sea fortress with squares, and the fortresses of Kyminlinna and Bomarsund built by the Russians with an asterisk.
Maps: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_aluemuutokset#/, location of castles and fortresses by Mimmi Koponen.

Päivi Tervonen and Hilja Palviainen 
describe the challenges of maintaining these 
ruined sites. They emphasize the need for 
the consideration and policies of natural and 
cultural heritage values in a state organization 
specialized in the natural environment.

”Man kan nog säga att den skickligast utförda restaureringen av ett svenskt minnesmärke 
skedde i Finland med Erik Bryggmans återskapande av det ruinerade Åbo slott.”

Fredric Bedoire, Restaureringskonstens historia1 

”At the same time as Paavo Nurmi was carrying the Olympic torch at Helsinki Stadium in 1952, 
in Porkkala, less than 50 km from Helsinki, the Soviet Union was building concrete bunkers 
resistant to the nuclear war.”

John Lagerstedt in his presentation on the Soviet Porkkala base (1944–1956)

1 ”It can probably be said that the most skilfully executed restoration of a Swedish monument took place in Finland with Erik Bryg-
gman’s re-creation of the ruined Turku Castle” (in 1950-60ies). A citation from a Swedish opus “History of conservation” (2013) by Professor 
Fredric Bedoire.
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I YHTEISTYÖN SIDOKSIA

”Ranskan ’Vauban’n päälinnoitukset’ maailmanperintökohteiden verkosto koostuu 12 lin-
noituskaupungista tai linnakkeesta, joissa toteutettavia muutoksia valvovat paikallisten mu-
seoviranomaisten lisäksi verkoston tieteellinen komitea. AT FORT -hankkeen loppuraporttiin 
verkosto otti johtavaksi teemaksi ’Preservation through development’. Tällöin ei ajatella vain 
muureja, vaan ajatellaan, mihin niitä käytetään.”

Yliarkkitehti Tuija Lind, Suomenlinnan hoitokunta

”Pyrimme rakentamaan näiden kohteiden, alueiden ja maakuntien avaintoimijoiden kanssa 
yhteistyöverkoston, jonka avulla voidaan kehittää linnoista ja linnoituksista muodostuvan kult-
tuuriperinnön vaikuttavuutta.”

Intendentti Jouni Marjamäki, Kansallismuseo, Museovirasto
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At Fort -hankkeen työpaja Suomenlinnassa 2012. Kuvat Soili Mustapää.
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LINNOITUSTEN KETJUT EUROOPAN KARTALLE

Tuija Lind, Suomenlinnan hoitokunta

Nordik Fästnings Forum
 1992 lähtien 

Kronstadt 1990-luku

Vauban-seura -yhteistyö 1991 lähtien

H
ollanse neue w

aterlinie n. 2002

Suomen linnojen
 ja linnoitusten foorumi
 1990-luku -2004

AT FORT -projekti

Vaubanin MP-kohteet
12 kpl

Hollannin vesipuolustuslinjat 
ja useita linnoitettuja kaupunkeja

Antwerpen

Spandau

Komáron

Suomenlinna

Medway

Kaunas

Nova Gorica
Venetsia

Paola

2012-2014

Navark.

.

.

.

Karlskrona

Rochefort

2000-2002

Suomenlinnan linnoitusyhteistyö vuosina 1990–2014 Euroopan kartalla. Piirros Tuija Lind.



13

Viapori eli Suomenlinna on toiminut osana 
Ruotsin, Venäjän ja Suomen puolustus-
ta. Suomenlinnan hoitokunta perustettiin 
vuonna 1973 tehtävänään linnoituksen hal-
linnointi, restaurointi ja ylläpito. UNESCOn 
maailmanperintökohteeksi Suomenlinna hy-
väksyttiin ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuu-
rin muistomerkkinä vuonna 1991. Maailman-
perintökohteilta edellytetään esimerkillistä 
toimintaa kohteen hoidossa ja esittelyssä, ja 
Suomenlinna aloittikin aktiivisen verkostoitu-
misen 1990-luvulla.

Pohjoismainen linnoitusyhteistyöverkosto 
Nordisk fästningsforum NFF kokoontui ensi 
kerran vuonna 1992. Verkosto määrittelee 
itsensä linnoitusasiantuntijoiden historia-, 
restaurointi-, tiedonvälitys- ja hallinto-osaa-
misfoorumiksi.1 Verkoston vuosittaiset ko-
koukset ovat myös tiiviitä opintomatkoja 
isännöivän tahon linnoituksiin ja niiden ajan-
kohtaisiin kysymyksenasetteluihin. Esimerk-
kejä verkoston alkuvaiheen kokousaiheista:

– restaurointifilosofiat – inventointimenetel-
mät, luokittelu, arvottaminen

1 Norjankielinen nimi ”Kompetenceforum for fästningsspe-
cialister historie, restaurering, formidling og administration”.

– rakennussuojelu - säädökset ja käytäntö - 
järjestelmät eri maissa
– restaurointitekniikat ja materiaalit - vanhat 
ja uudet, kokemuksia
– käyttötarkoituksen muutos – esimerkkejä 
ja kokemuksia
– eri maiden hallintorakenteet, rahoitusmuo-
dot, päätöksenteon mekanismit ja linnoitus-
ten omistusjärjestelyt

Nämä keskustelut ja opintomatkat ovat ra-
kentaneet pitkäikäisiä pohjoismaisia asian-
tuntijaverkostoja. Verkoston toiminta ei 
kuitenkaan ole tulostunut julkaisuiksi ulko-
puolisten käyttöön.

Suomenlinnan hoitokunnan osallistuminen 
kansainväliseen linnoitusyhteistyöhön alkoi 
yhteistyöhankkeesta, joka koski Kronstadtin 
linnoituksen tulevaisuutta. Hankkeessa hyö-
dynnettiin Suomenlinnan käyttösuunnitelma 
-osaamista. Hankkeen valmistelijoina olivat 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Pietarin arkki-
tehtiliitto. Hankkeeseen sisältyi mm. Suomen 
Arkkitehtiliiton organisoima seminaari, joko 
kokosi yhteen merelliseen ympäristöön ja lin-
noituksiin erikoistuneita arkkitehtejä Helsin-
gissä ja Pietarissa.

Kronstadt History and Future, Historia ja tulevaisuus -kirja julkaistiin Suomenlinnan 250-vuotisjuhlatilaisuudessa 1998. Teoksen esipuheen kir-
joitti Pietari-säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jaakko Numminen.
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NAVARCH oli historiallisten telakoiden 
verkoston (RENDOC) kehittämät EU-hanke. 
”Naval Architecture in the four cities of Karls-
krona, Medway/Chatham, Rochefort and 
Suomenlinna/Sveaborg Helsinki” -hanke 
edisti sotilastelakoiden saavutettavuutta 
sekä ymmärrystä historiallisista telakoista 
osana kaupunkirakennetta ja kulttuurimat-
kailun kehittämistä. Hankkeessa valmis-
teltiin silloin hyvin teknisesti edistyksellistä 
verkkomateriaalia sekä opaskirja, joka kertoi 
neljästä sotilastelakasta ja niitä ympäröiväs-
tä historiallisesta kaupungista englanniksi, 
ranskaksi, ruotsiksi ja suomeksi.

Interreg IVc-ohjelmasta rahoitetun AT FORT 
hankkeen (2012–14) toimien keskeise-
nä periaatteena oli linnoituksen suojelu ja 
vaaliminen kehittämällä. Suojelun ja kehit-
tämistoimien yhdistäminen luo uusia mah-
dollisuuksia. Keskeisenä toimintatapana oli 
asiantuntijoiden työpajatyöskentely. Työpajo-
jen teemat määriteltiin yhdessä:

– Konservointi ja restaurointi (Suomenlinna)
– Saavutettavuus, turvallisuus ja hallintomal-
lit (Fort Monostor, Komárom, Unkari)
– Monitoimintoinen uudelleenkäyttö (Forte 
Marghera, Venetsia ja Primorska, Slovenia)
– Linnoitusten ja (historiallisten) sotilaskoh-
teiden monitoimintoinen ja joustava uudel-
leenkäyttö (Paola Corradino, Malta)
– Rahoituksen muodot (Kaunas, Liettua)
– Kasvillisuus, maisema ja aluesuunnittelu 
(Besançon, Ranska)
– Viestintä, markkinointi ja brändäys 
(Spandau Zitadelle, Berliini, Saksa)
– Työvoiman vaihtoehtoja (Fort Amherst, 
Medway, Englanti)
– Hoitosuunnitelmat (Antwerpen, Belgia)
– Kestävä kehitys ja maailmanperintö 
(Utrecht, Hollanti)

Kuhunkin työpajaan osallistui partnerilinnoi-
tuksista juuri kyseistä tehtäväaluetta hoitavia 
työntekijöitä. Valituista teemoista työstettiin 
myös hankejulkaisuja. Suomenlinnan hoito-
kunta valmisteli raportin, jossa käsitellään 
Suomenlinnan uudelleenkäyttöä analysoi-
den eri käyttömuotojen vaikutuksia kulttuuri-
perintöön pitkällä aikavälillä. Suomenlinnan 
kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka läh-
tökohtana on vuonna 1974 julkaistu käyttö-
suunnitelma, pidetään nykyisin esimerkilli-
senä. Hankkeessa mukana ollut  ’Vauban’n 
päälinnoitukset’ maailmanperintökohteiden 
verkosto otti loppuraportissa johtavaksi tee-
maksi ’Preservation through development’. 
Tällöin ei ajatella vain muureja, vaan ajatel-
laan, mihin niitä käytetään.g

u
id

eb
o

o
k 

navarch
naval architecture
karlskrona | sweden
medway/chatham | united kingdom
rochefort | france
suomenlinna/helsinki | finland

Karlskrona Ruotsissa, Medway/Chatham Englannissa, Rochefort Ranskassa sekä Suomenlinna ja Helsingin kaupunki olivat mu-
kana NAVARCH-hankkeessa, joka edisti historiallisten sotilastelakoiden kehittämistä paikallisena ja eurooppalaisena kulttuurisena resurssina. 
Hankkeessa valmistettiin opaskirja (2002), jossa rakennettiin näiden neljän telakan historiallinen viitekehys kuvaamalla ne osana linnoitusten 
toimintaa ja historiallista kaupunkirakennetta.
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Pysyvä	eurooppalainen	linnoitusverkosto	
EFFORTS

AT FORT -hankkeen päätöskokous pidettiin 
Suomenlinnassa vuonna 2014, jolloin teh-
tiin kumppaneiden kesken aiesopimus poh-
justamaan pysyvämpää verkostoitumista. 
Hoitokunnan puolesta aiesopimuksen alle-
kirjoitti johtokunnan puheenjohtaja Rauno 
Anttila. Projektin päätyttyä saksalainen han-
kekumppani Spandau sekä hollantilainen 
linnoituskaupunki S’Hertogenbosch ottivat 
vastuulleen yhteistyöverkoston toiminnan 
jatkumisen. 

Euroopassa on huomattavan paljon linnoituk-
sia. Jopa aikojen saatossa tuhoutuneetkin 
linnoitukset ovat yleensä jättäneet jälkensä 
kaupunkirakenteeseen tai maisemaan. Mo-
nilla muilla aloilla – kuten teollisuusperinnöl-
lä, modernilla arkkitehtuurilla, uskonnollisilla 
rakennuksilla ym. – on omia kattojärjestöjä. 
Linnoitusalan verkostojakin on toki olemassa 
paljon, mutta niihin liittyy yleensä maantie-
teellisiä, tiettyyn aikakauteen tai sotaan kuu-
luvia määreitä. Linnoitusalan kattojärjestölle 
oli täten kysyntää. 

EFFORTS, European Federation of Fortified 
Sites eli linnoitusten, linnoituskaupunkien 

sekä linnoitusketjujen eurooppalainen ver-
kosto perustettiin vuonna 2018. Verkoston 
päämaja sijaitsee Brysselissä ja sen pääta-
voite on niin kutsutusti lobata linnoitettua 
kulttuuriperintöä yhtenä omalaatuisena ja 
laajana rakennusperintökategoriana euroop-
palaisella tasolla. 

Tavanomaisen vuosittaisen yhdistystoimin-
nan lisäksi EFFORTS verkosto on työstänyt 
yhteisiä julkilausumia, joissa tuodaan esille 
linnoitusten erityislaatua. Linnoitukset ovat 
valtavia alueita. Niiden ylläpito on kallista, 
koska hyötyneliöitä saattaa olla niukasti. 
– Toisaalta, nyt korona-aikana tapahtumis-
sa voidaan hyvin huomioida turvaetäisyydet, 
koska linnoituksissa henkilöliikenne oli suun-
niteltava sujuvaksi välttäen risteävän liiken-
teen tuomia törmäysvaaroja.

Vuosittainen EFFORTS verkoston yleiskokous 
paneutuu käsittelemään kulloinkin ajankoh-
taista teemaa (vuonna 2018 Linnoitukset 
ja kestävä kehitys, vuonna 2019 Vesi linnoi-
tuksissa). Vuoden 2020 yleiskokous keskus-
teli linnojen yhteiskunnallistaloudellisista 
vaikutuksista ja hyödyistä (”socio economic 
impacts”) keinona kehittää näkemyksiä ja 
kumppanuuksia rahoitukseen. Sama aihe on 
yhdistyksen asialistalla myös vuonna 2021. 

S’Hertogenbosch’n kaupungin linnoittaminen alkoi 1300-luvulla ja jatkui vuosisatoja. Parin viime vuosisadan aikana linnoituksen näkyvyys osana 
kaupunkirakennetta oli katoamassa. Nyt linnoituksen läsnäolo on palautettu, vaikka linnoitusmuureja olikin aikojen saatossa tuhottu liikenteen 
tieltä. Valleja on rakennettu uudestaan, vettä on palautettua vallihautoihin ja tiedottamiseen on panostettu. 20 vuoden pitkäjänteisen edistä-
mistyön tuloksena jokainen kaupungin koululainen tuntee linnoituksensa. Kaupunki tarjoaa esimerkin ennakkoluulottomasta hankkeesta: muu-
riin tehtyyn aukkoon on rakennettu tie vedenalaiseen parkkitaloon – monissa linnoituksessa tilan löytäminen pysäköinnille on vaikeaa. 
Valokuva Peter de Ruig.
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EFFORTS-verkoston jäseniä kartalla. Yksi verkoston linnoitusyhteisöä yhdistävistä toimintamuodoista on ”Eurooppalainen linnoituspäivä” -ta-
pahtuma, johon toivotetaan tervetulleeksi koko Euroopan linnoitusyhteisö. Vuonna 2021 tapahtuman nimenä on koronasta johtuen ”European 
Fortress Summer”. Ilmoittautumistiedot löytyvät https://www.efforts-europe.eu/ European Fortress Day -otsikon alta. Kuva Hannes Teräsvuori.
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Ranskalainen Vauban-seura teetätti vuonna 2000 Ranskan tiekartasta version, johon on merkitty kaikki Ranskan linnoitukset ja sotamuseot. 
Voisimmeko tehdä vastaavanlaisen kartan Suomesta ja saada näin samalle kartalle koko maan linnoitettu rakennusperintö, ja sitä esittelevät 
museot? ©IGN

Runsas jäsenistö takaa paremman näkyvyyden Euroopan Unionissa. Jotta EFFORTS voisi saada eurooppalainen verkosto -statuksen sekä talou-
dellista tukea toimintaansa, sillä pitäisi olla jäseniä kaikissa Euroopan maissa. EFFORTS teki tämän vuoksi yhteistyösopimuksen linnoitusmat-
kailuyrityksen, Forte Culturan, kanssa. Forte Cultura on työstänyt mm. Baltic Routes matkailureitin. Kartassa vihreät täplät ovat Efforts’n jäseniä, 
ja punaiset Forte Culturan. ©ECCOFORT e.V.
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KANSALLINEN LINNOJEN NEUVOTTELUKUNTA 
JA ITÄMEREN LINNOJEN YHDISTYS

Jouni Marjamäki, Kansallismuseo, Museovirasto

Museoviraston vetämä Suomen linnojen 
neuvottelukunta ja Itämeren linnojen yhdis-
tys, viralliselta nimeltään The Association of 
Castles and Museums around the Baltic Sea 
ry, ovat rakentaneet pitkäaikaisia yhteisiä 
toimintaverkostoja ja hankkeita. Linnasta lin-
naan - Castle to Castle oli Suomen ja Venäjän 
välinen kulttuurimatkailun ja linnayhteistyön 
kehittämishanke.

Suomen linnojen neuvottelukunta 
toimii keskustelufoorumina rakentaen 
suuntaviivoja linnojen sekä linnoitusten 
kansalliseen toimintaan. Toiminta lähti 
liikkeelle keskiaikaisia linnoja käsittele-
vänä neuvottelukuntana. Vuosien mittaan 
on muun muassa laadittu ”linnojen käyt-
töohjeet”. Tässä yhteydessä mietittiin, 
onko linnan arvolle ja käytölle soveltuvaa 
järjestää tapahtuma, jossa ”taistellaan” 
Kuusiston rauniolinnan puolustuksesta 
kaalinpäillä tykinkuulien sijaan. Tai sovel-
tuuko Olavinlinna nyrkkeilyottelun tapah-
tumapaikaksi, ja onko nyrkkeily ylipäänsä 
linnan arvolle sopivaa toiminta. – Nykyään 
Olavinlinnassa on vuosittain järjestetty 
nyrkkeilytapahtuma.

Ajan myötä neuvottelukunta on laajentunut, 
ja mukaan on kutsuttu Suomenlinnan sekä 
Haminan ja Lappeenrannan kaupunkien lin-
noituksien edustajia. Metsähallituksen hallin-
noimien rauniolinnojen edustus tuli mukaan 
vuonna 2014. Neuvottelukuntaan on kutsut-
tu myös maakuntaliittojen edustajia ko. alu-
eilta. Senaatti-kiinteistöt ei ole ollut mukana 
kutsulistassa, koska on katsottu, että heidän 
työkohteensa ja intressinsä on lähinnä linna-
kiinteistöt, eikä niinkään toiminta linnoissa. 
Uuden neuvottelukunnan nimeämisprosessi 

on juuri nyt käynnissä 2021–2024 väliseksi 
ajaksi.1

Neuvottelukunta tapaa kaksi kertaa vuodes-
sa. Tapaamisissa ei tehdä merkittäviä käytän-
nön päätöksiä, vaan käsitellään yhteisistä int-
resseistä esimerkiksi kävijälukuja, taloutta, 
restaurointi- ja korjaushankkeiden tilannetta, 
linnojen käyttöä eriluonteisiin tapahtumiin, 
yhteismarkkinointia, linnojen kulttuurimat-
kailua ja matkailun viimeisimpiä trendejä, ra-
hoitusmahdollisuuksia erilaisiin hankkeisiin 
sekä ylipäänsä linnojen toiminnan suunnit-
teluun liittyviä asioita. Neuvottelukunta tar-
joaa mahdollisuuden vertaistukeen, ideoi-
den vaihtoon ja verkostoitumiseen.

Kokouksissa on keskusteltu säännöllises-
ti mahdollisuuksista linnojen ja linnoitusten 
yhteismarkkinointiin. Linnojen suurimuotoi-
seen markkinointiin ei ole varaa, mutta Mu-
seoviraston sivujen alle on nyt luotu koonti-
sivusto ”Suomen linnat ja linnoitukset”, joka 
on hyvin heterogeeninen kokoelma kohteita. 
Sivustolla on esitetty Suomen linnat ikäjär-
jestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.2 Kas-
telholma on mukana sivuilla, vaikka linnan 
edustajaa ei olekaan tässä neuvottelukun-
nassa. Sivuilta puuttuvat kartanolinnoitukset 
ja muut pienemmät linnoitusrakennelmat. 
Tämä lienee Suomessa ainoa linnojen ja lin-
noitusten koontisivusto, joka ohjaa kävijän 

1 Verkostoon kuuluvat nyt Turun linna, Hämeen linna, Ola-
vinlinna, Kuusiston rauniolinna, Raaseporin rauniolinna, Kajaanin 
rauniolinna, Lappeenrannan linnoitus, Haminan linnoitus, Suomen-
linna, Svartholma (Loviisan kaupunki) ja Kotkan linnoitukset. Kastel-
holma ei ole mukana.
2 www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/suomen-
linnat-ja-linnoitukset



19

edelleen näiden linnojen omille kotisivuille.
Neuvottelukunnan tulevana toimintakaute-
na on tavoitteena edistää etenkin linnojen 
avulla niiden alueiden elinvoimaa ja kulttuu-
rimatkailua. Pyrimme rakentamaan näiden 
kohteiden, alueiden ja maakuntien avaintoi-
mijoiden kanssa yhteistyöverkoston, jonka 
avulla voidaan kehittää linnoista ja linnoi-
tuksista muodostuvan kulttuuriperinnön 
vaikuttavuutta.

The Association of Castles and 
Museums around the Baltic Sea, jolla 
on vakiintuneena suomenkielisenä nimenä 
Itämeren linnat -verkosto, perustettiin 
Malborkin linnassa Puolassa jo vuonna 

1990. Sitä pidetään yhtenä vanhimmista 
yhä toimivista Itämeren alueen kokoavista 
kulttuuriverkostoista.  Vuonna 1990 
rautaesirippu oli juuri murtunut ja kylmän 
sodan vastakkainasettelu oli vielä selvästi 
tunnistettavaa. Linnojen vastuuhenkilöillä oli 
kuitenkin laaja kiinnostus tutustua toistensa 
toimintatapoihin ja tilanteisiin. 

Poliittinen tilanne on toki suuresti muuttu-
nut Itämeren alueella 1990-luvun jälkeen. 
Tänään yhdistykseen kuuluu viimeisimmän 
opaskirjan mukaan 44 kohdetta. Suurin 
osa jäsenmaista kuuluu nykyään Euroopan 
Unioniin. 

Itämeren linnaverkostoon kuuluu yli 40 kohdetta. Kuvakaappaus www.visitcastles.eu -sivustolta, tekstit Jouni Marjamäki.
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Itämeren linnaverkosto -yhdistyksen tavoit-
teena on linnojen ja museoiden henkilöstön 
muodostama ammatillinen verkosto. Toimin-
nan ohjenuorana on edelleenkin keskustel-
la linnoja yhdistävistä asioista, edistää Itä-
meren maiden linnojen ja museoiden välistä 
yhteistyötä sekä lisätä ymmärrystä Itämeren 
yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Yhdistyksen 
kuusi peruspilaria ovat tutkimus, opetus, res-
taurointi, hallinto, markkinointi ja matkailu. 
Yhdistys pyrkii yhteisesti tukemaan Itäme-
ren alueen kulttuurimatkailua, sekä kansa-
laisten ja yhteiskunnan kulttuuritietoisuutta. 
Opintoretkillä ja seminaareissa perehdytään 
erilaisiin toimintatapoihin. Etenkin Balti-
an maiden linnoissa on viime vuosina tehty 
monia EU-hankkeita koskien kohteiden pe-
ruskorjauksia ja uusia näyttelyitä käyttäen 
esimerkiksi 3D -tekniikkaa. 

Hallituksessa on yksi edustaja jokaisesta 
maasta, Suomen edustaja on tällä hetkellä 
Turun linnasta. Hallituksen kokous pidetään 

2–3 kertaa vuodessa. Seminaari ja vuosiko-
kous järjestetään vuosittain. Seminaarin ai-
heeksi valitaan ajankohtaisia teemoja. Va-
rainhankintaa varten yhdistys laati yhteisen 
opaskirjan, jota myydään kohteissa. Viimei-
sin 3000 kpl:n painos on nyt myyty loppuun. 
Yhdistys järjestää myös koulutustilaisuuksia, 
ja on Europa Nostran jäsen.

Itämeren linnat yhdistys rekisteröitiin Suo-
meen yhtenä Agora 2.0 -hankkeen jälkei-
sistä toimista 2007–2013. Agora 2.0 oli kult-
tuurimatkailuhanke, jossa mukana olivat 
Ruotsin Skokloster, Narvan linna Virosta ja 
Hämeen linna, jossa on yhdistyksen kotipaik-
ka. Linnaverkoston yhdistyksen nykyinen jä-
senmaksu on 100 € vuodessa. Yhdistyksen 
presidentti on Latviasta, sihteeri Ruotsista, 
rahastonhoitaja Suomesta. Vakituinen sih-
teeristö puuttuu, mikä hidastaa toimintaan. 
Tiedottamista varten on luotu verkkosivut 
www.visitcastles.eu, Facebook-sivut ja Insta-
gram-tili, mutta näiden aktiivinen ylläpito vaa-

Linnasta linnaan - Castle to Castle oli kulttuurimatkailun ja linnayhteistyön kehittämishanke. Kuvakooste Museovirasto.
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tisi lisäresursseja. Yhdistyksellä on ollut kier-
tävä julistenäyttely, joka on vieraillut useissa 
kohteissa, ja uutta näyttelyä suunnitellaan.

Itämeren linnat yhdistykseen voi liittyä mikä 
tahansa taho, jolla on liittymäkohta linnaan 
tai linnoitukseen. Suomi, Baltian maat ja 
Puola ovat yhdistyksen aktiivisia jäseniä, kun 
taas Ruotsi ja Tanska ovat nykyään passiivi-
sia. Yhdistyksessä on suuria, vaikuttavia lin-
noja, kuten Malborkin linna Puolassa, jota 
pidetään suurimpana keskiaikaisena tiililin-
nana maailmassa. Linnassa käy vuosittain 
400 000 kävijää. Yhdistyksen jäsenenä on 
myös Latviassa sijaitseva Itämeren Versail-
lesiksi kutsuttu Rundālen linna, joka on vai-
kuttava kulttuurimatkailukohde puutarhoi-
neen. Yhdistyksen suomalaisia jäseniä ovat 
Haminan linnoitus, Hämeen linna, Lappeen-
rannan linnoitus, Louhisaaren kartano, Ola-
vinlinna, Raaseporin linna, Svartholman me-
rilinnoitus, Turun linna sekä Suomenlinna, 
jota edustaa Ehrensvärd-seura. 

Kulttuurimatkailua kehittänyt Linnasta lin-
naan - Castle to Castle sai rahoitusta Eu-
roopan Unionin ENPI-naapuruusohjelmasta 
vuosina 2011–2014. Hankeideaa työstettiin 
lähes kymmenen vuotta. Hankkeen rahoituk-
sen varmistumishetkellä hankkeen toimijat 
ja tavoitteet olivat vuosien kuluessa muuttu-
neet suuresti. Museovirasto oli mm. luopu-
nut hoitamasta muiden omistuksessa olevia 
linnoituskohteita, ja keskitti omat hanketoi-
mensa Olavinlinnaan.

Hanke tähtäsi Kaakkois-Suomen ja Lenin-
gradin alueen linnojen ja linnoitusten mat-
kailun tuotteistamiseen sekä paikalliseen, 
alueelliseen ja rajat ylittävään verkostoitumi-
seen. Hankkeen vetäjänä toimi Itä-Suomen 
yliopisto ja muina kumppaneina Museoviras-
to, Leningradin alueen kulttuurikomitean mu-
seotoimi, Pietarin kaupungin historiallinen 
museo ja Lappeenrannan kaupunki.

Hankkeen tuloksina näiden linnojen ja lin-
noitusten ympärille syntyi uusia yrittäjien, 
luovien alojen, käsityöläisten ja museoiden 
verkostoja. Verkostojen osaamista yhdisti 

valmennusohjelma, jonka toimet tapahtui-
vat sekä Suomessa että Venäjällä. Valmen-
nuksessa perehdyttiin historian elävöittämi-
seen ja tuotteistamiseen, sekä rakennettiin 
uusia Linna-tuotteita ja -palveluita, kuten 
tapahtumamalli ”Linnapäivä”. Linnaverkos-
ton käyttöön rakennettiin myös verkkopal-
velu fortforum.org sisältäen yleisöä, yrittäjiä 
ja museoasiantuntijoita palvelevia kokonai-
suuksia. Kyseinen sivusto ei toimi enää.

Hankkeen valmistama Linnasta linnaan kier-
tonäyttely esitteli rullajulisteina Castle to 
Castle -verkostoon kuuluvat linnat ja linnoi-
tukset Suomessa ja Venäjällä. Suomeen tehty 
kiertonäyttely on yhä esillä Olavinlinnassa, ja 
kiinnostaa kävijöitä. Sen lisäksi infopisteitä 
varustettiin venäläisiin linnoihin. Hankkeessa 
tehtiin myös opaskirja ”Kaakkois-Suomen ja 
Luoteis-Venäjän linnat ja linnoitukset” (suo-
mi-ruotsi, venäjä-englanti) sekä tarinakirja 
”Tarinoita Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venä-
jän linnoista” (suomi-ruotsi, venäjä-englanti). 
Linnojen tarinat ovat sotaisia ja niihin liittyy 
selvä viholliskuva, joten jaettujen tarinoiden 
muotoilussa oli haasteita. 



II UUTTA TUTKIMUSTA JA 
PÄIVITTYVIÄ TULKINTOJA

”Paikkojen ja rakenteiden merkitys ei avaudu vain sitä katsomalla. Jotta kohde tulisi todella 
’nähdyksi’ on tunnistettava sen merkityksiä ja yhteyksiä tähän aikaan, paikkaan, tilanteeseen 
ja katsojaan.”

Kotkan kaupunkisuunnittelussa toimiva arkkitehti Patricia Broas esitelmässään Kyminlinnasta 

”Linnoituksiin liittyy näkökulmia, joiden merkitystä emme ole olleet valmiita tiedostamaan ja 
tietämään, ja joiden säilyminen, ainakin jollakin tasolla ja jossakin muodossa, pitäisi pystyä 
turvaamaan. Tutkimustyön merkitys ymmärryksen lisäämiseksi on aivan ilmeistä.”

”Linnoitukset ovat monien eri tieteenalojen tutkimuksen kohteita. Linnoituksen toiminta-ajan 
sodankäynnin teknologia on perustietoa linnoituksen lähtökohdista ja toimii kokoavana tee-
mana linnoitusten tutkimuksessa. Tähän linnoituksen perusfunktioon liittyy moninaisia tekni-
siä asioita, kuten tykkejä, ammuksia, lavetteja ja kantomatkoja.” 

”Kuvaukset linnoituslaitteiden sotilaallisista toimintaperiaatteista ja toimivuudesta perustele-
vat niiden rakentamista ja avaavat näkymän niiden historialliseen toimintaan tukikohtana. 
Voisiko tämäntyyppistä tulkintaa soveltaa vanhempienkin linnoitusten esittelyssä?”

Linnoitusfoorumi 2020 keskustelua

Oheinen ”Linnoitustekniikan kehitys” -juliste kuvaa lyhyillä teksteillä, minkälaiseen sotatekniseen historiaan ja kehitykseen Suomenlinna on 
liittynyt eri rakennusvaiheissaan. Inspiraationa on käytetty ranskalaisten asiantuntijoiden laatimaa lasten tietokirjaa, jossa selitetään linnoitus-
ten kehitystä nimenomaan ammuksen kantaman avulla. Julisteen on työstänyt työryhmä Joni Lagerstedt, Tuija Lind, Jyri Paulaharju ja Graham 
Robins vuonna 2005.
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Linnat ja linnoitukset foorumi 2020 järjestettiin koronatilanteen takia osittain verkkotapahtumana. Etualalla arkeologi John Lagerstedt. 
Kuva Tuija Lind.

KYLMÄN SODAN LINNAKKEET KANTOMATKAN 
PÄÄSSÄ HELSINGISTÄ 1944–1956

John Lagerstedt, arkeologi, Helsingin kaupunginmuseo

Suomi hävisi jatkosotana tunnetun sodan 
Neuvostoliitolle, ja rauhansopimus tehtiin 
syksyllä 1944. Viiden päivän kuluttua rau-
hansopimuksen tekemisestä Neuvostoliitto 
vaati Suomelta Porkkalan aluetta merisoti-
laalliseksi tukikohdaksi, ja ilmoitti että Suo-
mella on yhdeksän päivää aikaa tyhjentää 
alue. Pelättiin, että pyynnön vastustaminen 
saatettaisiin tulkita provokaatioksi, josta 
Neuvostoliiton johto saisi syyn miehittää 

koko maan. Siksi Suomen valtiojohto suhtau-
tui kaikkiin Neuvostoliiton pyyntöihin myötä-
mielisesti ja niihin reagoitiin nopeasti. 

Neuvostoliitolle vuokrattu Porkkalan tukikoh-
ta sijaitsi Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon 
alueilla. Suomella oli yhdeksän päivää aikaa 
luovuttaa 1 000 km2 alue, jossa asui ja työs-
kenteli 10 000 ihmistä, ja joka oli samalla 
pääkaupunkiseudun vilja-aitta. Aluerajauk-
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Kuvassa Porkkalan tukikohdan rajaus, joka kattaa paljon laajemman alueen kuin tukikohdan nimessä mainitun Porkkalan niemen. 
Vuosien 1944–1956 välisenä aikana tukikohdassa oli sotilaita ja siviilejä yhteensä noin 20 000–30 000 henkeä.

seen sisältyi noin 700 saarta. Useat asukkais-
ta elivätkin saaristossa, mikä teki evakuoin-
nista vielä ongelmallisemman. Asukkaiden 
lisäksi evakuoitiin noin 8 000 kotieläintä. 

Yhdeksän päivän kuluttua tuleva tukikoh-
ta odotti tyhjänä uusia vuokralaisia. Paikal-
le tuotiin panssarivaunuja sekä väsyneitä 
neuvostoliittolaisia joukkoja rintamilta. Pork-
kalan tukikohdan raja-alueen eristäminen 
alkoi välittömästi piikkiaitaesteiden ja kent-
tälinnoitteiden rakentamisella, mitkä eivät 

vaatineet erityistä teknistä taitoa eivätkä eri-
koismateriaaleja. Sotilaat kaivoivat taistelu-
hautoja, suojia ja tuliasemia. Tukikohdan ra-
joille rakennettiin vartiotornien ketju.

Vuonna 1944 Suomi oli solminut erillisrau-
han Neuvostoliiton kanssa, mutta Neuvos-
toliitto kävi edelleen toista maailmansotaa 
muilla rintamillaan. Porkkalanniemi oli sopiva 
paikka valvoa ja sulkea Suomenlahti. Suo-
menlahden kapein kohta, vain 35 km, sijait-
see Porkkalanniemen, Mäkiluodon ja Viron 
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Porkkalan alueella on runsaasti linnoituslaitteita, joista järeitä betonisia linnoituslaitteita on yli 200 kpl. Punaiset pisteet ovat betonibunkkereita. 
Sinisellä on merkitty muita linnoitteita kuten tuli- ja tähystysasemia, suojia ym. Suurin osa sijaitsee tukikohdan pohjoisrajalla. Peitepiirros John 
Lagerstedt, pohjakartta Maanmittauslaitos.

Naissaaren pohjoiskärjen välillä. Saksan lai-
vasto operoi vielä Itämerellä, jossa Suomen 
rannikkoa pitkin kulki tärkeä laivaväylä. Väylä 
oli ainoa reitti, jota pitkin pystyttiin huolta-
maan saarroksissa olevaa Leningradin kau-
punkia, joka kärsi suurista elintarvikeongel-
mista. Tukholmassa laivatut elintarvikkeet 
kuljetettiin miinoitetun Suomenlahden läpi 
tätä reittiä pitkin.

Neuvostoliitto rakensi merisotilastukikohtan-
sa Upinniemeen, jonne sijoitettiin myös sota-
korvauksena saatu panssarilaiva Väinämöi-
nen. Se oli entinen Suomen laivaston alus, 
joka oli aikanaan suunniteltukin Porkkalan 
sulun valvontaan. Mäkiluodon alueella sijait-
sevan 1930-luvulla rakennetun 12 tuuman 
tykin kantama ylti reippaasti yli koko Suo-
menlahden Naissaareen ja aina Helsingin 
länsipuolelle asti. 

Alkuvaiheessa tukikohtaan rakennettiin pieni 
lentokenttä Kirkkonummen Gunnarsbyhyn. 
Vuonna 1954, siis vain vuotta ennen kuin 
tukikohta luovutettiin takaisin, rakennet-
tiin Friggesbyhyn metallilevyillä päällystetty 
kenttä, jonne saattoi laskeutua myös suihku-
lentokoneilla. Silloin Porkkalassa kävi muun 
muassa Mig-15-hävittäjäkoneita. Tämä erit-
täin voimakas ja nykyaikainenkin tukikohta 
sijaitsi aivan Suomen pääkaupungin vieres-
sä, mistä pystyttiin sitten vaikuttamaan niin 
maan sisäpolitiikkaan kuin moniin muihinkin 
toimiin. – Voidaan siis sanoa, että samaan 
aikaan, kun Paavo Nurmi kantoi olympiasoih-
tua Helsingin stadionilla, Porkkalanniemel-
lä, alle 50 km päässä Helsingistä, Neuvos-
toliitto valoi betonisia atomisodan kestäviä 
bunkkereita.
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BUK	(БУК	-	Башенная	Установка	
Кривоствольная)

Tyypillisin alueelta löytyvä linnoituslaite on 
nimeltään BUK (БУК). Nimi tulee venäjän-
kielisen nimen lyhenteestä (suom. käyrä-
piippuisen torniasema). Se oli 7,62 mm:n 
käyräpiippuiselle Gorjunov konekiväärille tar-
koitettu betoninen bunkkeri, jossa on kolmen 
hengen miehistö, pieni keittiö, makuulaveri, 
generaattori ja suodattimilla varustettu il-
manvaihtojärjestelmä. Porkkalanniemen tu-

Vuonna 1956 tilanne oli toinen. Ohjukset 
olivat osin korvanneet rannikkotykistön. 
Suomi oli valmistelemassa YYA-sopimuksen 
jatkoaikaa, ja Neuvostoliitto luovutti Porkka-
lan tukikohta-alueen takaisin Suomelle.

Uutinen alueen palautuksesta oli luonnol-
lisesti suuri riemunaihe asukkaille.  Mutta 
kun asukkaat saapuivat takaisin, kotitalos-
ta saattoikin olla vain portaat jäljellä. Materi-
aalinen tuho synnytti syvää katkeruutta, joka 
on siirtynyt sukupolvelta toiselle tällä alueel-
la. Tämä on syytä muistaa, kun Porkkalan 
tukikohta-ajasta keskustelee asukkaiden 
kanssa. Alueen lähihistoria on niin sanottua 
vaikeaa kulttuuriperintöä.

Kun tukikohta luovutettiin takaisin Suomel-
le 1950-luvulla, Suomen puolustusvoimat 
teki sinne aluksi useita tiedusteluretkiä. 
Vuokralaisten rakentamia linnoitteita, varik-
koalueita, kasarmeja ja muita sotilaallises-
ti kiinnostavia kohteita merkittiin karttoihin. 
Tämä inventointiaineisto on mennyt kuiten-
kin vuosien varrella sekaisin, eikä ilmeises-
ti vieläkään ole Kansallisarkistossa täysin 
järjestyksessä.

Betonisten linnoituslaitteiden rakentaminen 
aloitettiin vasta vuonna 1950, ja rakenta-
mista jatkettiin lähes tukikohdan luovuttami-
seen saakka. Neljä tyypillisintä kestolinnoi-
tuslaitetta ovat BUK, ZIF-25, KPU ja ADFS. 
Edempänä esitellään nämä linnoituslaitetyy-
pit, jotka muodostivat Porkkalan tukikohdan 
maarajan kestolinnoitteet.

kikohdan maastossa on ollut aseistettuna 
kaikkiaan 130 kpl BUK-linnoitetta. BUK-bunk-
kerin tunnistaa maastossa rakenteen katolla 
olevasta pyöreästä aukosta, jossa on sijain-
nut käyräpiippuisen konekiväärin kupu.

Käyräpiippuinen konekivääri saatiin sijoitet-
tua pieneen tilaan bunkkerin katolle korot-
tamatta juurikaan linnoituslaitetta. Ampuja 
tähtäsi asetta periskooppikaukoputken 
kautta. Betonibunkkerin päällä oli vain pieni-
kokoinen, puunkantoa muistuttava teräsku-
pu, jossa oli periskooppi sekä konekiväärin 
piipun suuaukko.

Käyräpiippuisella konekiväärillä pystyi am-
pumaan vain 500 laukausta, jonka jälkeen 
piippua oli vaihdettava ja jäähdytettävä. Va-
lojuovaluoteja ei aseella pystytty ampumaan 
laisinkaan. Piipun vaihtoja tuli tehdä paljon ti-
heämpään kuin normaalissa konekivääriam-
munnassa. Porkkalan tukikohdan komen-
taja, kenraali Kabanov piti käyräpiippuista 
konekivääriä merkittävänä huippukeksintö-
nä, mutta niitä tiedetään käytetyn vain Pork-
kalassa sekä Neuvostoliiton Suomen vas-
taisella Karjalan linnoitusalueella kylmän 
sodan aikana.
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Luonnos BUK-bunkkerista. Kuvasta puuttuu joitakin myöhemmissä tutkimuksissa havaittuja rakenteiden yksityiskohtia. Piirros: John Lagerstedt.
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Sisäkuva Porkkalan tukikohdan ZIF-25 bunkkerista, jossa pyöreä ampuma-aukko on valettu umpeen. Kerrosten välinen lattia on räjäytetty pois. 
Ruostunut alue pyöreän ampuma-aukon ympärillä on yläkertaa, ja betoninen osa sen alla alakertaa. Kuva: Markku Eriksson.

ZIF-25	(ЗИФ-25)

Panssaritorjuntatykille tarkoitettuja ZIF-25 
bunkkereita rakennettiin Porkkalan tukikoh-
taan 30 kpl. Kaksikerroksisen rakenteen ylä-
kerrassa oli kuulaniveleen kiinnitetty 100 
mm:n kanuuna sekä 7,62 mm:n konekivää-
ri ja ampumatarvikevarasto. Alakerrassa oli 
generaattori, ilmanvaihtokojeet, suodattimet 
sekä tila, johon tykin hylsyt putosivat lauka-
uksen jälkeen.
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KPU	(КПУ)

KPU-bunkkeri oli tarkoitettu tavalliselle suo-
rapiippuiselle 7,62 mm:n Maxim -konekivää-
rille. Porkkalan tukikohtaan niitä rakennettiin 
kaikkiaan 21 kpl. Konekiväärin ampuma-auk-
ko oli sijoitettu jykevään teräskehykseen. Am-
pumakammion katossa oli periskooppi.

Luonnos KPU-bunkkerista. Kuvasta puuttuu joitakin rakenteiden yksityiskohtia, joita on havaittu myöhemmissä tutkimuksissa. Piirros John 
Lagerstedt.
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АДФС	[ADFS]

ADFS-bunkkeri on ollut kaikkein järein Pork-
kalan linnoituslaitteista. Sen aseistuksena 
oli 122 mm:n D-25-TB kanuuna panssarivau-
nun tornissa, joka oli asennettu bunkkerin 
katolla olevaan kolme metriä halkaisijaltaan 
olevaan reikään. Itse bunkkeriin on laskeu-
duttu kaksia eri portaita pitkin. Siellä on ollut 

Luonnos ADFS-bunkkerista. Viivoitetun alueen huonejako on toistaiseksi vielä epäselvää. Piirros: John Lagerstedt.

erilaisia teknisiä tiloja generaattoreita ja 
jäähdytyslaitteita varten sekä miehistösuoja 
ja ammusvarasto. ADFS-laitteita on raken-
nettu 15 kpl Porkkalan tukikohtaan. Näiden 
räjäytettyjen linnoitelaitteiden tarkka huone-
jako on toistaiseksi vielä epäselvä.

Jäänteet Porkkalan tukikohdan ADFS-bunkkerista. Laitteen tunnistaa maisemassa 3-metrisestä pyöreästä aukosta, joka sijaitsee bunkkerin ka-
tossa. Yleensä aukot on täytetty kivillä, maa-aineksilla tai tiilillä. Kuva: John Lagerstedt.
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Kun linnoitteet poistettiin käytöstä, ne peitettiin ja naamioitiin, jonka takia ne hahmottuvat maastossa hyvin vaikeasti. Tämä tekee tutkimuksen 
haasteelliseksi. Kuvassa näkyy tasainen alue ilman kasvillisuutta, joka on bunkkerin katto ja sisäänkäyntiin johtava reikä maassa. Kuvat: John 
Lagerstedt.

Sisätiloissa näkyvät räjäytetyt seinät, mutkille taipuneet betoniraudat ja pulveroituneet tai lohkareina rakenteen pohjalle pudonneet betonin 
kappaleet. Seinä voi kaatua päälle, eikä lattian kantavuus ole varmaa. Kaksikerroksisessa laitteessa on katsottava mihin astuu. Katto on yleensä 
tukevinta, mikä laitteista on jäänyt jäljelle. Turvavälineet ovat välttämättömiä; kypärä, silmäsuojukset ja terve järki siitä minne kannattaa mennä 
sisään. Kuvat: John Lagerstedt, Ari Lagerstedt ja Markku Eriksson.
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Porkkalan tukikohdan linnoitusjäänteitä on hyödynnetty jo jonkin verran Kirkkonummen ja ympäristön matkailussa. Hangon tien varressa, De-
gerbyn kirkonkylän kohdalla oleva nähtävyys on hyvä esimerkki. Maanomistaja on kaivanut esille ZIF-25 bunkkerin. Sen umpeen valettu ampu-
ma-aukko on räjäytetty auki, jotta laitteeseen pääsee tutustumaan. Katselutasanne varustettuna kaiteella ja aikakytkimellä toimivalla valaistuk-
sella. Kuva John Lagerstedt.

Kaikki Porkkalan tukikohdan kestolinnoi-
tuslaitteet tuhottiin räjäyttämällä tukikoh-
dan lopettaessa toimintansa. Lähes kaikki 
teräsosat poistettiin, ampuma-aukot valet-
tiin umpeen ja bunkkereiden sisäänkäynnit 
ja varauloskäynnit täytettiin kivillä tai muilla 
materiaaleilla. Bunkkereita on lisäksi kätket-
ty peittämällä niitä maakerroksilla.

Porkkalan tukikohta muodostaa ainutlaatui-
sen kokonaisuuden, joka kuvaa suurvallan 
toimintaa kylmän sodan vuosina. Tukikohdan 
ennakkoluulottomat asekokeilut ovat harvi-
naisia ja niille löytyy vain vähän vertailuai-
neistoa Porkkalan alueen ulkopuolelta.
    
Porkkalan tukikohdan linnoitteet tulevat ole-
maan haasteellisia muinaisjäännösten hal-
linnon kannalta. Niiden moninaisuus on 
suuri. Maarintamalle rakennettujen kestolin-
noitteiden ohella tukikohdan kirjoon kuuluu 
runsas määrä rannikkolinnoitteita sekä kent-

tälinnoitteita, tukikohdan huoltoon liittyneitä 
rakennuksia ja alueita. Porkkalan tukikohta 
ja sen linnoitteet luetaan tämän hetken suo-
jeluluokituksissa ns. ”muihin kulttuuriperin-
tökohteisiin”. Lisääntyvän tutkimustiedon, 
taustoittamisen ja tulkintojen myötä Pork-
kalan tukikohdasta tullaan tulevaisuudessa 
vielä kuulemaan usein.  

Kirjallisuutta:
Leskinen, J & Silvast, P. (2001). Suljettu aika. Porkkala Neuvostoliiton 
sotilaallisena tukikohtana vuosina 1944–1956. WSOY.

Nieminen, J. toim. (2007). Porkkala - tapahtumien keskellä. 2. uudis-
tettu painos 2009. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos.

Silvast, P. (1991). Porkkala 1944–1956 Neuvostoliiton merisotilaalli-
nen tukikohta. Sotamuseo 1/1991.
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INTERPRETING SIGNIFICANCE OF RUINS 
FOR THE SOCIETY, CASE BOMARSUND

Graham Robins, Åland Government Culture Bureau

The building of Bomarsund Visitor Centre is 
linked to the official celebrations around the 
100th anniversary of the Åland autonomy. 
The official date of 9 June 2022 is ear-
marked for the opening of the Visitor Centre 
and exhibition. The Visitors Centre will be 
located just to the west of the ruins of the 
main fortified barracks. The building has a 
total floor area of about 600 square meters. 
The exhibition has a floor area of 360 square 
meters.

The decision to build a visitors’ centre was 
made by the Åland government in 2019. 
The budget for the building, including 
infrastructure, is 2.7 M €. The budget for 
the exhibition is just over 850 000 €. The 
planning of the visitors’ centre itself is 
the responsibility of Property Board Åland 
(Fastighetsverket), who are responsible for 
the management of all government owned 
properties on Åland. The planning of the 
exhibition is the responsibility of the Culture 
Bureau. The building and exhibition will be 
run by Åland’s Museum. 

Hopefully, the investment in the visitors’ 
centre will mean a new period of investment 
in the whole area. So far, regarding the 
ruins and other remains only relatively small 
investments are being made to improve 
access and safety. Proposals for a more 
ambitious programme of ruin care have been 
put forward, but these measures have not yet 
been approved.  

“The	meeting	of	two	worlds”	exhibition	
at	the	Bomarsund	visitor	centre

It’s important to emphasise that we are 
talking about a visitors’ centre and not a 
museum. This is not an excuse to lower 
standards or allow free interpretation, but 
the emphasis will not be on objects in glass 
cases. The aim of the exhibition is to provide 
orientation regarding the physical remains 
from this period, and to tell enough of the 
story to inspire the visitors to go out and 
explore the area, including the remains of 
the private housing at Nya Skarpans, the 
main fortified barracks, outlying towers, and 
the burial grounds on Prästö.

The decision regarding the exhibition states 
that it should use “new technology” to tell the 
story of Bomarsund. This can be interpreted 
in several ways – many people immediately 
think of film, but it must be remembered that 
film has been around for over 100 years. 
Of course, the content of the film can be hi-
tech, and we will most likely use film and 
animation that is produced using computer 
generated imagery. We must be careful, firstly 
to maintain a high standard of authenticity, 
secondly to keep within the budget. The 
exhibition consultants are headed by a 
Swedish team, Produktionsbolaget MYT, who 
specialise in film production and have worked 
with the Vasa Museum, amongst others.
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The working name of the exhibition is “The 
meeting of two worlds”. The reference is an 
obvious one – the Russian military meeting 
the civilian population of Åland. These 
meetings took place on many different levels:

– Urban and rural – the Russian military 
instigated the first urbanisation of Åland at 
Bomarsund.
– Boy meets girl – some 300 marriages 
between military personnel and Åland 
women were registered in the church records 
between 1810 and 1854.
– The meeting of religions – not just 
Lutheran and Orthodox, but also Catholics, 
Jews, and Muslims. We can add to this the 
meeting of cultures and language. The Åland 
population at the beginning of the 1800s 
was around 12 000. A garrison of between 
2 000–3 000 people were added to this. 
The military personnel were in many ways 
non-productive and depended on the local 
population for living space and many other 
needs of everyday life. The fact of military 
personnel being quartered on the local 
population for a period of 30 years created a 
meeting, the significance of which cannot be 
overemphasised.
– A meeting of scales and values – the small-
scale, conservative traditions of Ålanders 
meeting the large-scale needs and driving 
force of an empire.
– Peace and War – the location of the fortress 
at Bomarsund made the Åland Islands into a 
theatre of war in 1854, which was a meeting 
of European great powers.
– There are many more meetings that will be 
taken up in the exhibition, from individual to 
national.

It will be important to achieve a balance in 
the exhibition between life at Bomarsund, 
and its death. The 45 years in which the 
Russian military was active on Åland (1809-
1854), including interaction with the civilian 

population, must not be overshadowed by the 
drama of the battle in 1854. This will not be 
easy - mention the name Bomarsund, and the 
great majority of people think of the battle, 
the smoke and the whistling of cannonballs, 
and nothing else. The challenge that we face 
in creating this exhibition is to present the 
other half of the story in a way that is just as 
fascinating and informative. 

The exhibition will also go beyond the 
destruction of the fortress, to display what 
happened next. There are three main themes:

– Åland’s demilitarisation, which has 
influenced so many aspects of life on these 
islands since 1856.
– The foundation of Mariehamn as a direct 
successor of Bomarsund and Skarpans.
– The growth of Åland’s maritime trade from 
the end of the 1850s – there is a difference 
of opinion about whether maritime trade 
on Åland benefited from the presence 
of the Russian military during the period 
1809 to 1854. What is well documented is 
that Ålanders provided transport services 
for the military involving both troops and 
materials. We cannot either underestimate 
the influence of the merchants that came 
to Åland because of the Russian military 
presence. The Sittkoff family is a good 
example. Originally from Nyslott / Savonlinna 
the family moved to Bomarsund most likely 
in the early 1830s. Nikolai Sittkoff, who 
was a child when he came to Bomarsund, 
eventually took over his father’s business 
and before the fall of Bomarsund had begun 
investing in shipping. Despite the events of 
1854, including Bomarsund’s destruction 
and the destruction of significant tonnage in 
the Åland merchant fleet, Nikolai developed 
his business, became a citizen of Mariehamn 
and a ship-owner of some standing by the 
time of his death in 1887.
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On left, the first version of Bomarsund, planned in 1810s. On right, the second version planned at the end of 1820s, which was realised 
partially. How these two-dimensional plans could be displayed using 3D models? Images Graham Robins.

When visitors visit the Bomarsund, they often lack most visual understanding of what these ruins looked like as buildings. With a combination 
of physical models, animation, and film the exhibition will enable people to step into the environment of Bomarsund around the year 1850. 
Perhaps they even could see buildings that were never completed and, in this way, gain a better understanding of what the Russians were 
trying to do at Bomarsund. Photos Åland’s Museum.
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Open	research	questions	
in	the	exhibition	design

The current plan for the exhibition includes 
several topics that are not yet satisfactorily 
surveyed nor explained. Assistance is 
required to realise proper interpretations. 
The first topic is the two versions of 
Bomarsund plans, the second the “Raison 
d’être” of the Bomarsund fortress, and the 
third open question ponders if there is a 
principal architect behind the design of main 
buildings?

Many fortresses are witness to different 
phases of construction reflecting evolving 
approaches to military technology and tactics. 
Bomarsund allows an interesting perspective 

The second drawing from 1841. It shows an alternative layout for the fortress. The new proposal is marked in blue, and the original proposal 
in red. A much smaller area was to be fortified, although the number of buildings was probably much the same. A few fortified towers were 
probably left out, but the main buildings, such as the fortified barracks, the hospital, and the fortified storehouse, would have been kept. Map 
Finnish Heritage Agency.

because it was planned twice in the space 
of one decade. Initially it was planned at the 
end of the 1810s. These plans were never 
realised. New plans were drawn up toward 
the end of the 1820s. These plans were at 
least partially realised during the following 
two and a half decades. Thus, Bomarsund 
provides a classic example of the evolution 
of fortification strategy. We would like to be 
able to present this material in the exhibition. 
This would be best achieved with a 3D 
visualisation of the original plan. Then the 
question is, how to derive a 3D model from 
the two-dimensional plan drawing?
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The other important question is what was 
the military strategy behind the building of 
such a large fortress on the Åland islands? 
It is an important question because there 
is evidence that the Russians doubted 
their own planning soon after having got 
the whole project going. The first of two 
drawings with an alternative layout to the 
approved building programme of late 1920s 
was produced already by 1837. The second 
drawing from 1841 shows how an alternative 
construction was being considered. Was the 
reason economic, or was it to incorporate a 
more modern fortress design? Whatever, by 
the mid-1840s the building programme was 
proceeding according to the original plans.

By 1842 one of the two line-battalions 
stationed on Åland was withdrawn. As 
the troops also worked on the building 
programme this was a severe cutback of 
available resources.

And again, in early 1854 we can read about a 
decision to change the plans so that instead 
of the large tower on the highest point in the 
area, an open battery would be built there. 
This appears to reflect a desire to save money 
and time.

Russian Major General Michael Borodkin 
writes in the book “Kriget vid Finlands kuster” 
that the fortification at Bomarsund was 
intended to be a link in a chain of fortifications 
stretching from Archangel through central 
Finland (Kuopio or Idensalmi) to Bomarsund. 
This strengthening of Russia’s north western 
frontier was deemed important in the decade 
after the Finnish War 1808–1809. Are these 
plans mentioned anywhere else? Were any 
other works conducted except for the partial 
construction of Bomarsund? 

Borodkin also states that Bomarsund was 
planned as an admiralty – a shipyard or naval 
base – for units of the archipelago fleet and 
the blue-water fleet. In another document, 
one of few from the Russian archives that we 
have access to, it is stated that Bomarsund 
is suitably placed for both defensive and 
offensive action.

It is tempting to create a whole picture based 
on these little bits of information, but more 
research needs to be done before concrete 
conclusions can be drawn.

There were many different people involved 
in the planning of Bomarsund, from the War 
Minister down to individual draughtsmen 
working on site. An open question is, if 
there was a principal architect designing 
the architecture of the more monumental 
buildings, including the new hospital with 
the inner façade, and the outer façade, 
the storehouse, and the commander’s 
headquarters.

The commander’s headquarters would have 
closely resembled the only larger building 
from this period on Åland, the Eckerö Post and 
Customs building, designed by Engel. This 
raises the question, could Engel have been 
involved in some way? His death in 1840 
more or less rules out direct involvement, as 
these buildings were being drawn at about 
that time, or later in the 1840s. Is this an 
architecture inspired by Engel?
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The commander’s headquarters on left and the Eckerö customs house on right have similar architectural design. Images Finnish Heritage 
Agency.

The storehouses would have been 300 m long if completed. Image Finnish Heritage Agency. 

The drawing displays a large square that was planned at Bomarsund. This was the plot where the commander’s headquarters would have been 
built. An identical building would have been built on the other side of the square. Two more plots were intended for other large buildings, 
whose functions are not known. In the middle, just as trace, is a church. This building is about 45 meters long, a reasonable size. We have this 
large square planned in the fortification framed by the beautiful empire-style hospital building and formal gardens. It seems that there is an 
architectural touch here, or is it just a standard for Russian military bases? Map Finnish Heritage Agency.



III KESTÄVÄÄN YLLÄPITOON

”Jos aikaisemmin linnojen säilyminen oli viranomaisten, Muinaistieteellisen toimikunnan 
edesauttamaa ja virallista, niin nyt tässä vaiheessa kansalaiset ovat muutoksen käynnistäjiä 
vielä enemmän kuin viranomaiset. Viranomaisten tehtävä on mahdollistaa, luoda puitteet hy-
ville ratkaisuille ja tiedonsaannille. Siinä heillä onkin suuri vastuu, ja mittava työ.”

”Puhdasoppisen suojelun kannalta voi tuntua epäortodoksiselta kohteen hyödyntämisen ja 
kaupallistamisen tuominen mukaan keskusteluun, mutta se on totuus. Sitä kautta saadaan 
resursseja. Se mahdollistaa sen kohteen kehittämisen, ja joskus kaupallistaminen voi olla 
jopa sen kohteen säilymisen edellytys.”

Miia Perkkiö Suomen linnat ja linnoitukset Foorumi 2020 yleisökeskustelussa
 

”Merkittävää ei ole vain se, että linnoitus tulee nähdyksi. Linnoitus auttaa puolestaan meitä 
näkemään: luonnon, ympäristön, rauhan ajan, uuden ja vanhan eron, historian muutoksen ja 
tarinat.”

Patricia Broas esitelmässään Kyminlinnasta 
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Suomen linnat ja linnoitukset foorumi 2020 Pirunkirkossa Suomenlinnassa. Kuva Tuija Lind.
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LINNOITUKSET KOTKAN KANSALLISEN 
KAUPUNKIPUISTON MAAMERKKEINÄ

Patricia	Broas,	Kotkan	kaupunki

Yksi Suomen kymmenestä kansallisesta 
kaupunkipuistosta sijaitsee Kotkassa. Tämä 
kaupunkipuisto kokoaa Kotkan linnoitukset 
ja linnoitusrakenteet sekä kaupungin keskei-
set kulttuuri- ja luontokohteet. Kotkan linnoi-
tusrakenteet eivät ole silmiinpistäviä, eivät-
kä aina visuaalisesti vaikuttaviakaan. Mutta 
paikkojen ja rakenteiden merkitys ei avaudu 
vain sitä katsomalla. Jotta kohde tulisi to-
della ’nähdyksi’ on tunnistettava sen merki-
tyksiä ja yhteyksiä tähän aikaan, paikkaan, 
tilanteeseen ja katsojaan. Linnoitusten mer-
kityssisältö on tärkeä tekijä. Linnoitusraken-
teet luovat kaupungille ja kaupunkilaisille 
identiteettiä kertoen kaupungin kansainvä-
lisestä historiasta, joka on jättänyt jälkensä 
kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriinkin. Ja 
vielä; merkittävää ei ole vain se, että linnoi-
tus tulee nähdyksi. Linnoitus auttaa puoles-
taan meitä näkemään: luonnon, ympäristön, 
rauhan ajan, uuden ja vanhan eron, historian 
muutoksen ja tarinat.

Kotkan linnoitukset ovat venäläisten raken-
tamia ruotsalaisia vastaan. Tämä saattaa 
vaikuttaa niiden arvostukseen Suomessa, 
mutta se on myös matkailuvaltti, joka kiin-
nostaa itänaapuriamme. Kotkan linnoituksiin 
liittyy venäläisille tärkeä nimi, Suvorov. Ky-
minlinnan linnoitus syntyi rakentamalla Su-
vorovin linnoituksen päälle uusia linnoitusra-
kenteita ja samalla laajentamalla linnoitusta.

Pyöreä Fort Slavan linnoitus on uloimpana 
merellä Kotkan saariston Kukourin saaressa. 
Linnoitus on näkyvä osa Kotkan merellistä 
maisemaa, mutta saavutettavuuden suhteen 
se sijaitsee kaukana. Kulku saareen on mah-
dollista vain omalla veneellä. Saaren nähtä-
vyyksiä ovat luonto, rauniot ja merimaisema. 

Lähempänä Kotkaa sijaitsee Varissaari ja 
sen linnoitus Fort Elisabeth. Paikallisen 
yrittäjän Klippan laiva liikennöi Varissaareen 
ja kyydityksestä voi sopia myös Varissaaren 
Vaakku ravintoloitsijan kanssa.

Katariinan linnoitus sijaitsee Kotkan saa-
ressa Katariinan meripuistossa, joka on 
Kotkan suosituimpia puistoja. Alueella sijait-
si aikaisemmin öljysatama. Kesällä 2020 kä-
vijöitä oli yli 120 000. Itse linnoitus on kuiten-
kin jäänyt vähemmälle huomiolle. Katariinan 
linnoituksesta on näkyvissä vain linnoitus-
muurit. Linnoituksen toimintaa voisi kehittää 
Katariinan meripuistoa kokoavana keskukse-
na. Tällä hetkellä alueelle saavutaan alhaalta 
rannan kautta, josta lähtee ulkoilureitti puis-
toon. Linnoitus jää pohjoiseen, mäen päälle. 
Uusi reitti on rakenteilla yhdistämään linnoi-
tuksen osaksi puistokokemusta. Sinne suun-
nitellaan myös pysäköintiä, joka luo uuden 
saapumiskohdan meripuistoon.
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Kotkan kansallinen kaupunkipuisto kokoaa Kyminlinnan linnoitukset ja linnoitusrakenteet sekä kaupungin keskeisiä kulttuuri- ja luontokohteita. 
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi
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Kartta Katariinan linnoituksesta, eli Fort Katarinasta. Kartta Kotkan kaupunki.
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Meren, asutuksen ja linnoitusten historiallisten ja omakohtaisten merkitysten tunnistamista edistetään esimerkiksi tällä ”Tammisotilaat” ins-
tallaatiolla. Teoksen on suunnitellut Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja sen materiaalina on käytetty hylkyjen puuosia, jotka on 
nostettu meren pohjasta Museoviraston luvalla. Merelle tähyävät tammisotilaat muistuttavat sotilaista, jotka kuolivat Ruotsinsalmen meritaiste-
luissa vuosina 1789 ja 1790. Ruotsinsalmen meritaistelut ovat olennainen osa Kyminlinnan historiaa. Kuva Kotkan kaupunki.

Alueen historiaan voi tutustua seuraamalla Katariinan polkua, joka kiertää Katariinan meripuistoa ja Katariinan niemeä. Matkan varrella on info-
pisteitä, missä voi tutustua paikkoihin ja niiden historiallisiin merkityksiin. Kartta Kotkan kaupunki.
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Kotkan kansallinen kaupunkipuisto luo yhteyden linnoitusten välille Redutista Kyminlinnaan. Kartta Kotkan kaupunki.
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Yrttipuutarha Redutti on tehty linnoituksen redutin sisään. Tämä puisto on suunniteltu erityisesti näkövammaisille. Siellä puutarhan voi kokea 
tuoksujen ja makujen avulla. Siellä voi myös kokea muurien tuoman suojan tuulilta ja kaupungin ääniltä. Kuvat Kotkan kaupunki.
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Yrttipuutarha Redutista kulkija voi jatkaa 
pohjoiseen päin joen vartta seurailevaa 
Aleksanterin reittiä pitkin ylös kohti Kymin-
linnaa. Reitti kertoo tarinaa keisarillisesta 
historiasta ja esittelee jokirannan luontoa.

Kyminlinna on kauneudessaan sekä kokon-
sa ja merkittävyytensä puolesta kaupungin 
linnoitusrakenteiden kruununjalokivi. Tällä 
hetkellä Kyminlinna on jäänyt ikään kuin 
salaiseksi linnoitukseksi. Suomen armei-
ja piti majaa Kyminlinnassa monen monta 
vuotta, ja nyt tyhjäksi jäätyäänkin se on ollut 
edelleenkin suljettuna. Sen myötä siellä on 
eräänlainen valloitusretki käynnissä; luonto 
valtaa alaa hyvässä ja pahassa. Lampaat 
hoitavat aluetta kesäisin taisteluna täydellis-
tä rehevöitymistä vastaan. Alueella on joita-
kin tyhjillään olevia rakennuksia, joille mie-
titään uutta käyttöä. Asemakaavoitus on 
käynnissä, ja arkkitehtitoimisto Okulus selvit-
tää alueen historiaa, ja suunnittelee alueen 
tulevaa käyttöä.  

Linnoituksen ulkopuolella on monenlaisia 
toimintoja ja käyttöä. Suosittu kesäteatteri 
majailee muurien suojassa. Vallit ovat hyvin 
suosittu ulkoilureitti kaupunkilaisille.

Kyminlinnan suljettu, ”salainen” linnake on ensi kädessä luontokohde, mutta alueella on myös muutamia, pääosin tyhjillään olevia rakennuksia. 
Kuva Kotkan kaupunki.
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Kyminlinnan tyhjiä miehistökasarmeja. Tällä alueella onkin monta tarinaa kerrottavana. Ei pelkästään näitä historian ”kylmiä” faktoja, vaan 
siellä ovat monet palvelleet varusmiehinä. Alue ja rakennukset ovat käyneet läpi monenlaisia vaiheita, joskaan ei kovin sotaisaa historiaa. 
Kuva Kotkan kaupunki.

Kuvassa Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen, Museoviraston, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja Kotkan kaupungin yhdes-
sä laatima Kyminlinnan alueen visio. Tavoitteina ovat luonnon suojelu, linnoituksen tuominen osaksi lähialuetta ja merkittävää jokiluontoa sekä 
alueen kehittäminen virkistys- ja matkailukäyttöön. Aluetta halutaan myös elävöittää tapahtumilla. Kuva Kotkan kaupunki.
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VAALIMINEN JA RESTAUROINTI TOIMIJOIDEN 
YHTEISTYÖNÄ

Mikko Mälkki, Museovirasto

Suomen suurten historiallisten linnojen ja 
linnanraunioiden ylläpito on annettu Se-
naatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hoi-
dettavaksi. Museovirasto osallistuu näiden 
kohteiden restaurointihankkeisiin toimimal-
la suojelun toteutumista valvovana ja suun-
nittelua tältä osin ohjaavana viranomaisena. 
Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen ja 
Museoviraston välinen yhteistyö on välttä-
mätöntä työnjaon onnistumiseksi. Yhteistyö 
on myös voimaa. Usean toimijan välisen yh-
teistyön merkitys korostuu suurten linnojen 
kaltaisten kohteiden restaurointihankkeissa.

Restaurointi on monialaista toimintaa. Res-
taurointihankkeissa haetaan ratkaisuja, 
jotka ottavat huomioon ja sovittavat yhteen 
eri näkökulmia. Kun tarkastellaan restau-
rointia yhteistyökysymyksenä, voidaan hakea 
historiallista perspektiiviä toisen maailman-
sodan jälkeen toteutetuista kolmesta suu-
resta restaurointihankkeesta. Turun linnan, 
Hämeen linnan sekä Olavinlinnan toisen 
maailmansodan jälkeen toteutettuja restau-
rointeja varten nimitettiin toimikunnat, joissa 
oli muun muassa rakennushallituksen, mui-
naistieteellisen toimikunnan, kaupunkien ja 
yliopistojen edustajia. Tapauskohtaisesti toi-
mikunnassa saattoi olla mukana myös van-
keinhoitolaitos. Päätöksiä oli näin tekemäs-
sä asiantuntijoiden laaja kirjo.

Turun linnan restauroimisesta ryhdyttiin käy-
mään keskustelua jo 1880-luvulla. Ensim-
mäiset suunnitelmat tehtiin 1890-luvulla, 
mutta ne jäivät toteutumatta. 1900-luvun 
alkupuolelta lähtien tehtiin tarkempia raken-
nushistoriallisia tutkimuksia. Laajempien 
restaurointitoimien edistymistä jouduttiin 
kuitenkin odottamaan usean vuosikymme-

nen ajan. 1930-luvulla asia eteni valtion pää-
töksenteossa, ja arkkitehti Erik Bryggmanin 
johtaman restaurointihankkeen suunnittelun 
oli määrä alkaa vuonna 1939. Toinen maail-
mansota tuotti uudenlaiset lähtökohdat res-
tauroinnille, kun jatkosodan ilmapommituk-
set aiheuttivat laajoja tuhoja Turun linnassa. 
Laajamittainen restaurointi pääsi lopulta 
käyntiin vuonna 1946. Restauroinnissa tuo-
tettiin nykyinen Turun linna, joka on hieno-
varainen yhdistelmä antikvaarisin perustein 
vaalittua vanhaa ja toisaalta restauroinnin 
ajankohdan modernia rakentamista. Turun 
päälinnan restaurointi valmistui vuonna 
1961. Esilinnassa tehtiin laaja restaurointi 
1970- ja 1980-luvulla. Sen jälkeen on siir-
rytty jatkuviin korjaustoimiin ja rajatumpiin 
restaurointihankkeisiin. 

Hämeen linna toimi vankilana 1950-luvulle 
asti, esilinnan osalta vielä pidempään. Linna 
on siten palvellut valtion niin sanottuna hyö-
tyrakennuksena vielä pitkälle 1900-lukuakin. 
Restaurointihankkeen valmistelu alkoi tutki-
muksilla vuonna 1956. Varsinainen restau-
rointityö pääsi käyntiin 1960-luvulla ja jatkui 
1980-luvulle asti. Restauroinnin periaatteet 
muuttuivat näinä vuosikymmeninä. Alan kan-
sainvälinen keskustelu – esimerkiksi Venet-
sian julistus (1964) ja julistusta myöhem-
min täydentäneet linjaukset – vaikuttivat 
Hämeen linnan restaurointiin, jossa muun 
muassa arkkitehti Nils Erik Wickbergin ajat-
telu ja suunnittelutyö olivat keskeisessä ase-
massa. Restauroinnissa pyrittiin mahdollis-
tamaan linnan monipuolista käyttöä. Yhtenä 
tärkeänä tavoitteena pidettiin sitä, että lin-
nassa olisi elämää vastaisuudessakin.
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Olavinlinnasta tuli keskeinen nähtävyys ja 
kansallinen muistomerkki jo 1800-luvulla. 
Myös linnan luonteeseen soveltuvia käyttö-
tarkoituksia ideoitiin ja arvioitiin jo varhain. 
Olavinlinna toimi oopperaesitysten paikkana 
ensimmäisen kerran jo 1910-luvulla. 

Olavinlinnan varhaisilla tutkimus- ja korja-
ustöillä oli esikuvallinen vaikutus muinais-
muistojen hoitoon Suomessa. 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä toteutettiin rajattua 
restaurointihankkeita erityisesti linnan niihin 
osiin, joita haluttiin ottaa aktiivisempaan 
käyttöön tai joissa rakenteiden kunto edellyt-
ti korjaustöitä. 

Koko linnan laajuinen restaurointihanke 
käynnistyi vuonna 1961 ja se valmistui linnan 
500-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 1975. 
Restaurointi oli suuri valtiollinen hanke, jota 
tässäkin tapauksessa johti hanketta varten 
nimetty monialainen toimikunta. Laajaa han-
ketta voisi luonnehtia eräänlaiseksi perus-
korjaukseksi, jolla pyrittiin mahdollistamaan 
mm. kohteen aktiivinen käyttö. Historiallisia 
rakenteita täydennettiin modernilla rakenta-
misella ja paikoin myös rekonstruktioilla.

Näihin edellä kuvattuihin restaurointeihin 
liittyy niille yhteisiä, yleisempiä teemoja. Ne 
olivat isoja kansallisia hankkeita pitkine val-
misteluaikoineen. Turun linnan ja Olavinlin-
nan restauroinnit olivat eri tavoin ollut työn 
alla aina 1800-luvulta asti. Kansallisina mo-
numentteina kohteiden nähtiin ilmentävän 
tärkeitä kansaa kokoavia merkityksiä. Kes-
keisinä restaurointikysymyksinä olivat siten 
kohteiden jaetut merkitykset. Toisaalta 
jouduttiin tekemään työtä ylläpidon jatku-
vuuden turvaamiseksi. Kun näitä teemo-

ja suhteuttaa nykyaikaan, kysymykset voi-
sivat muotoutua esimerkiksi seuraavasti: 
Mitä ovat kohteiden tämänhetkiset yhteises-
ti koetut merkitykset ja millä tavalla ne vai-
kuttavat? Miten ylläpidon ja korjausten jat-
kuvuutta ja voimavarojen riittävyyttä voidaan 
varmistaa ennakoivasti? 

Toisen maailmansodan jälkeen toteutetut 
suuret restauroinnit vahvistivat linnojemme 
asemaa museokohteina ja museoina. Sa-
malla niihin sijoitettiin muun muassa juhla- ja 
edustustiloja sekä myös muuta käyttöä. Tär-
keinä näkökulmina hankkeissa olivat koh-
teiden käyttö ja käyttäjät. Käytön muodot 
ja käyttäjien rooli ovat restauroinnin pysyviä 
ydinkysymyksiä. Suuret linnamme ovat kan-
sallisia monumentteja, mikä itsessään on 
jo yksi niiden käytön keskeinen ominaisuus. 
Mutta millä tavoilla koettuja ja hyödynnetty-
jä monumentteja niiden tulisi olla? Ja keille? 
Koko kansan yhteisiä monumentteja koske-
via ratkaisuja ohjaa osaltaan se, että niiden 
tulee tavalla tai toisella olla koko kansan käy-
tössä. Sekä nykyisten että tulevien sukupol-
vien. Miten kohteiden käyttöä koskevia ideoi-
ta ja tavoitteita pystytään sovittamaan yhteen 
säilyttämisen ja ylläpidon sekä restauroinnin 
käytäntöjen kanssa?

Kaikissa kolmessa mainitussa restaurointi-
prosessissa on tärkeänä osana ollut pyrki-
mys rakennuksen historian kunnioittamiseen 
ja sitä koskevan tiedon huomioimiseen 
ratkaisuissa. Se, millaista tietoa suunnit-
telijoilla on ollut käytettävissä, on kuitenkin 
vaihdellut. Ja etenkin jos tarkastelee res-
taurointeihin liittyvien ideoiden pitkää jatku-
moa 1800-luvulta asti, näkee vaihtelua myös 
siinä, miten historiaa koskevaan tietoon on 
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suhtauduttu. Nykyään linnan rakennushis-
toriallisten tutkimusten avulla saatu tieto on 
kaikissa tapauksissa merkittävässä roolissa 
linnoja koskevia suunnitteluratkaisuja teh-
täessä. Rakennushistoriaa koskevaa tietoa 
saadaan koko ajan lisää. Pystymmekö riit-
tävällä tavalla ottamaan huomioon ja tallen-
tamaan myös sen uuden tiedon, jota meille 
karttuu toimenpiteiden yhteydessä?

Restaurointialan kansainvälinen keskustelu 
alkoi 1900-luvun toisella puoliskolla vaikut-
taa uudella tavalla restaurointitoimintaan 
Suomessa. Myös modernin arkkitehtuurin 
vaikutteet määrittivät sitä, millaisiksi kohteet 
restaurointien yhteydessä muokkautuivat. 
Esimerkiksi vanhan ja uuden välinen dialo-
gi on vuosikymmenien mittaan saanut res-
tauroinneissa erilaisia ilmenemismuotoja. 
Korjaus- ja muutostöissä on tapauskohtai-
sesti saatettu joko vahvasti korostaa tai hie-
novaraisemmin keinoin ilmentää vanhojen ja 
uusien rakenteiden eriaikaisuutta. Toisaalta 
silmämääräisesti ei voi aina päätellä raken-
teen todellista ikää. 

Restaurointia koskevat ideat konkretisoitu-
vat käytännön ratkaisuissa. Yleisemmät res-
taurointiperiaatteet voivat linjata ratkai-
suja ja tuottaa johdonmukaisuutta. Mutta 
kohteet, tarpeet ja päätösten kontekstit eivät 
ole keskenään identtisiä. Millaiseen johdon-
mukaisuuteen voimme restaurointiratkai-
suissa pyrkiä? 

Tiedon saatavuus on tärkeää restauroin-
nin kaltaisessa monialaisessa ja -näkökul-
maisessa toiminnassa. Mutta vähintään yhtä 
keskeistä on osapuolten välisen dialogin 
toimivuus ja jatkuvuus. Hankkeissa kul-
loinkin tarvittavaa tietoa ei todennäköisesti 
ole saatavilla, jos osapuolten välillä ei ole toi-
mivaa vuoropuhelua. Sekä tiedon saatavuus 
että toimiva keskustelu edellyttävät puoles-
taan riittäviä voimavaroja -- esimerkiksi 
aikaa ja mahdollisuuksia dialogille. 
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Museoviraston julkaisemalla ”Sadan vuoden satoa” -verkkosivustolla on esitelty Museoviraston ja sitä edeltäneen Muinaistieteellisen toimikun-
nan toimintaa itsenäinen Suomen ajalta. Sivustolla on esitelty mm. Turun linnan, Hämeen linnan ja Olavinlinnan restauroinnit toisen maailman-
sodan jälkeen. Kuvassa ote Turun linnaa koskevasta esittelystä. www.sadanvuodensatoa.fi
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KESKIAIKAISTEN LINNOJEN YLLÄPIDOSTA

Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt

Keskiaikaisten linnojen hallinnan siirtyessä 
Museovirastolta Senaatti-kiinteistölle vuonna 
2014, niiden kunnossapidon rahoitus kasvoi 
merkittävästi. Museovirastossa oli ollut tar-
vittavaa antikvaarista osaamista muttei riit-
tävää rahoitusta linnojen asianmukaiseen 
ylläpitoon. Siksi näihin kohteisiin oli kertynyt 
kiusallisen paljon korjausvelkaa, jota ei vielä-
kään ole saatu kunnolla kurottua kiinni.

Museovirastolla oli ollut käytössään noin 
miljoonan euron vuosibudjetti käytettäväksi 
sekä kolmen keskiaikaisen linnan että noin 
25 museon ja muun kohteen hoitoon yhteen-
sä. Nykyinen vuosittainen linnakohtainen 
kunnossapitorahoitus on noin 0,8–1 M €. 
Rahoituksen suhteen linnojen tilanne on siis 
parantunut huikeasti. Tosin taloteknisten jär-
jestelmien uusiminen eli ”putkiremontti” on 
tulossa ajankohtaiseksi kaikissa näissä lin-
noissa, mikä niissä olosuhteissa tietää mel-
koisia kustannuksia. 

Linnojen	viimeaikaiset	sekä	tulossa	olevat	
korjaukset

Turun linna on Museoviraston vuokraama, ja 
sen käyttäjiä ovat Turun kaupunki ja Museo-
keskus.1 Turun linnan siirtyessä Senaatti-kiin-
teistölle aloitettiin mittava muurinkorjaus, 
mutta se on nyt valitettavasti jäämässä tau-
olle. Pienimuotoinen muurien seuranta, kor-
jaus- ja kunnossapitotoiminta jatkuu tämän 
tauonkin aikana. Tavoitteena onkin kaikissa 
linnoissa, että muureja ylläpidettäisiin jatku-
vasti ”mies ja laastiämpäri” -metodilla. 

1 Kiinteistöpäällikkönä toimii Petri Nurmio, rakennuttaja-
päällikkönä Sami Brück ja linna-arkkitehtina Tapani Mustonen Arkki-
tehdit Mustonen Oy:stä.

Viime vuosina linnassa on suunniteltu hule-
vesien johtamista ja jäähdytysjärjestelmää 
sekä tehty LVIS-töitä ja sisäilmakorjauksia. 
Aikanaan saarelle rakennettu linna on osit-
tain kantamattoman liejukerroksen päällä, 
mikä on aiheuttanut ongelmia alapohjaan. 
Päälinnan lahjoitusvaroilla hankitun kupari-
katteen korjaus on ajankohtainen tehtävä. 
Katon kuparilevyt, joista jokaisessa on lahjoi-
tusleima, alkavat olla irtonaisia.  
 
Hämeen linnan vuokralaisena toimii Mu-
seoviraston Kansallismuseo.2 Viime aikoina 
Hämeen linnassa on tehty enimmäkseen pa-
loturvallisuusparannuksia. Linnan vallin si-
sältä löytyi yllättäen väestönsuoja, joka on 
nyt kunnostettu. Pohjoisen sillan korjaus on 
alkamassa. Linnan vallihautaa on kunnos-
tettu lähes vuosikymmenen, ja suunnitelmi-
en mukaan työ jatkuu seuraavat viisi–kym-
menen vuotta, kunnes vallihauta on käyty 
kertaalleen läpi. Sen jälkeen jatketaan var-
maankin vallihaudan korjauksen toisella 
kierroksella.

Museoviraston Kansallismuseo on pitkään 
pitänyt Olavinlinnaa avoimena.3 Oopperaka-
toksen uusiminen on ollut linnan viimeisin 
mittava korjaustyö. Myös katsomopenkkejä 
on uusittu. Lisäksi linnan esteettömyyttä ja 
talotekniikkaa on parannettu siirtymällä kau-
kolämpöön ja kunnostamalla ja suunnittele-
malla wc-tiloja.  Linnan tekniset asennukset 

2 Kansallismuseosta linnaisäntänä toimii intendentti Jouni 
Marjamäki. Senaatti-kiinteistön puolesta kiinteistöpäällikkönä toimii 
Juha Ryhänen ja rakennuttajapäällikkönä Sami Brück. Linna-arkkiteh-
tina on Johanna Luhtala Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:stä.
3 Kiinteistöpäällikkönä toimii Mikko Rautiainen ja rakennut-
tajapäällikkönä Virve Wright. Linna-arkkitehtina on Hanna Lyytinen 
Arkkitehtitoimisto Lyytinen Oy:stä.
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on aikanaan piilotettu muurien sisään, ja nyt 
ne on piikattava sieltä esille. Näistä kolmesta 
linnasta Olavinlinnassa muurinkorjaus olisi 
kaikkein kiireellisintä. Se on valitettavasti nyt 
tauolla, ja jatkuu vasta syksyllä 2021.

Vaikka linnojen hoito toimii paremmin kuin 
ennen, tarvittaisiin vielä lisäpanostusta lin-
nojen ylläpidon saamiseksi hyvälle tolalle. 
Kaikissa näissä kolmessa linnassa muurin-
korjauksen tulisi olla jatkuvaa, edeten ympäri 
linnaa. Siihen tarvittaisiin vuosittain ehkä yh-
teensä noin 1 M € lisää rahoitusta. 

Toinen kipukohta on linnojen rakennushisto-
riaselvitysten loppuunsaattaminen. Näiden 
selvitysten laatiminen on työlästä. Esimer-
kiksi Turun linnassa on lähes 400 huonetta. 
Muutamia osina tehtyjä rakennushistoriasel-
vityksiä on valmistunut, mutta kokonaisuus 
on kesken. Rakennushistoriaselvitysten poh-
jalta on aloitettu myös linnojen arvottamis-
prosesseja avustamaan tulevia restaurointi- 
ja kunnossapitotoimenpiteitä. Koska linnat 
ovat kooltaan niin jättimäisiä, tämäkään työ 
ei ole valmistunut ja resurssien puutteessa 
sitä voidaan edistää vain hitaasti vaiheittain. 

Olavinlinnan arkeologisten kaivausten tutkimushistoriaselvityksen kansikuva. Etukannen kuva Esilinnan piha. P. O. Welin 1965, Museovirasto 
RHO1077 ja taitto Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy / Kerttu Loukusa, Laura Nikkinen.
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Senaatti-kiinteistöt on tilannut Hämeen ja Turun linnoista sekä Olavinlinnasta fotogrammetrisesti mitatut 3D-mallit, joista saadaan myös valo-
kuvamaiset julkisivu- ja kattoprojektiot. Kuvat Tietoa Finland Oy. 
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Rakennushistoriaselvitykset antavat havainnollista tietoa linnojen historiallisista kerrostumista. Kaikki Senaatti-kiinteistön teettämät 
rakennushistoriaselvitykset löytyvät heidän verkkosivuiltaan osoitteesta https://www.senaatti.fi/tietoa-meista/kulttuuriperintomme/raportit/. 
Kuva Hämeen linnan rakennushistoria-selvityksestä Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, pohjakuva Tietoa Finland Oy 2017.
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RAUNIOLINNOJEN SUOJELU JA KÄYTTÖ

Hilja Palviainen ja Päivi Tervonen, Metsähallitus

Metsähallitus on tullut mukaan ”linnojen hoi-
toperheeseen” osana Valtion kiinteistöstra-
tegian täytäntöönpanoa vuonna 2014, jolloin 
rauniolinnojen hoito siirtyi Museovirastolta 
Metsähallitukselle. Metsähallituksella ei ole 
pysyvää rahoitusta rauniolinnojen hoitoon. 
Rauniolinnojen rakenteiden korjauksen ja 
kunnostuksen tulisi olla jatkuvaa toimintaa, 
ja tähän tarvittava resurssointi on ollut haas-
teellista. Urakointi on aina riippuvaista rahoi-
tuksen määrästä ja varmuudesta. Toisaalta 
rahoituksen saanti on aina varmempaa, kun 
toteutukseen siirrettävää suunnitteluvaran-
toa on valmiina.

Metsähallitukselle myönnettiin rauniolinno-
jen hoitoon vuoden 2020 alusta kolmivuoti-
nen lisätalousarvio- ja tasokorotusrahoitus. 
Tämä mahdollisti isohkojen suunnitteluko-
konaisuuksien käynnistämisen vedeneristyk-
sen korjauksien osalta kaikissa rauniolinnois-
sa sekä lisäksi kiireellisempien korjauksien 
toteuttamisen. Suunnittelutyön tavoitteena 
on koota koko tarvittava aineisto urakoinnin 
kilpailutukseen ja urakointiin.

Vedeneristyksen korjaussuunnittelu koskee 
Kuusiston, Raaseporin ja Kajaanin linnoja 
sekä Vallisaaren, Svartholman, Kärnäkosken 
ja Gustavsvärnin linnoituksia. Ensimmäises-
sä vaiheessa työ keskittyy kolmeen kohtee-
seen, Kärnäkoskeen, Svartholmaan ja Ka-
jaanin rauniolinnaan, joihin korjausrahoitus 
on varattuna vuodelle 2021.

Kartalle on merkitty Museovirastolta Metsähallitukselle siirtyneet rauniolinnat ja muinaisjäännökset. Näistä Kastellinlinna ja Kärnäkos-
ki ovat vain osittain valtion omistuksessa. Kuvakaappaus https://www.metsa.fi/projekti/rauniolinnoja-ja-muinaisjaannoksia-museovirastolta-
metsahallituksen-haltuun/metsahallitukselle-museovirastolta-2014-siirtyneet-kohteet/
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Linnoituskohteissa ja rauniolinnoissa yhdis-
tyvät arkkitehtonisen taidon, antikvaarisen 
vaalimisen sekä kokonais- ja erityissuunnit-
telun osaamisalueet. Tarvitaan myös arke-
ologian ja luonnonhoidon asiantuntijuutta. 
Linnoituskohteet ja rauniolinnat ovat hyvin 
monialaisia, ja hyvällä yhteistyöllä saadaan 
onnistuneita ratkaisuja. Kohteiden suunnit-
telussa pyritään turvaaman kohteiden suoje-
luarvo huomioiden niiden käyttöarvo. Käyttö 
on luonnollisesti aina alisteinen suojelulle. 
Korjaussuunnittelussa pyritään rakenteelli-
siin ratkaisuihin, käytön ohjaukseen ja huol-
totoimenpiteiden määrittelyyn.

Linnakohteet ovat hyviä esimerkkejä sellai-
sista töistä, jossa monialainen suunnittelu- ja 
korjaustyö on ainoa keino edetä. Rauniolin-
nojen vedeneristyksen korjauksen suunnit-
telutyössä rakennesuunnittelusta vastaa HP 
Insinöörit. Arkkitehtitoimisto CasaCo Studio 
avustaa suunnittelutyötä korjaushistorian 
näkökulmasta ja arkkitehtuurisen kokonais-
näkemyksen osalta sekä vastaa omalta osal-
taan mallirakenteiden valinnasta.

Selvitysten perusteella edellä mainittujen 
kohteiden joukosta Kajaanin rauniolinnan 
muurirakenteet ovat ehkä parhaimmassa 
kunnossa, vaikka ongelmia toki sielläkin on. 
Silta, sieltä valuva vesi ja sen epäpuhtaudet 
aiheuttavat ongelmia. Kajaanin rauniolinna 
on myös suosittu kävijäkohde. Vuonna 2019 
siellä vieraili yli 40 000 kävijää. 

Metsähallituksella on nyt käytössä Kajaanin 
rauniolinnan muuriharjojen pitkän aikavälin 
hoitosuunnitelma. Muurinharjanteilla kulke-
vien matkailijoiden tuomaa haittaa on pyrit-
ty vähentämään lisäämällä kulunohjausta 

ja eristäviä kaiteita. Kulunohjauksen keinoi-
hin kuuluu kulkua estävien kivien lisääminen 
haavoittuvimpiin kohtiin. Osasta muurinhar-
janteita joudutaan avaamaan vedeneristys-
kerrosta. Voi olla, että paikkakorjauksien te-
keminen on riittävä toimenpide Kajaanin 
rauniolinnassa.

Kajaanin linnan linnapihalla lähivuosien ta-
voitteena on hulevesien hallinnan suunnit-
telu ja toteutus. Museoviraston 2000-luvun 
alussa teettämä kivipiha avataan ja paran-
netaan hulevesien kulkua ja poisjohtamis-
ta muun muassa lisäämällä kaivoja CasaCo 
Studion tekemän erillisen suunnitelman 
mukaan.

Svartholmassa tilanne on kriittisempi. Siellä 
ympäristön ja rakenteiden suhde on muodos-
tunut ongelmalliseksi. Muurien harjat ovat 
metsittyneet viimeisten noin kolmenkymme-
nen vuoden aikana. Metsittyminen vaikeut-
taa muurin rakenteiden kunnon hahmotta-
mista, ja samalla puiden ja kasvillisuuden 
juuret vaikuttavat muurirakenteisiin. Metsä-
hallitus tulee lähiaikoina tekemään Svart-
holman laajemman hoitosuunnitelman tuke-
maan linnoituskohteen hoitoa.

Linnoituskohteet ovat myös luontokohtei-
ta. Kysymys siitä, mikä määrä puustoa on 
hyvä, ja mikä on puuston rooli linna- ja lin-
noitusalueella, on ajankohtaistunut nyt kun 
aineistoa alkaa valmistua. Olemme aloitta-
neet Metsähallituksen sisällä Luonnonsuo-
jelupuolen kanssa keskustelun siitä, miten 
tulevia korjauksia varten tehtävät raivaukset 
toteutetaan. 
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Kajaanin rauniolinnan kivipihaa. Kuva Päivi Tervonen, Metsähallitus 2015.

Viistokuva Svartholman linnoituksesta. Kuva Smart Geo Oy.
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”Linnavirta”	tapahtuma	Kajaanissa

Kajaanin linnalla on iso symbolinen merkitys 
koko alueelle. Siksi kansalaiset tulisi pitää 
mukana linnoja koskevissa keskustelussa ja 
suunnittelussa. 

Metsähallitus on viidettä vuotta järjestänyt 
yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa 
kerran vuodessa ”Linnavirta” -tapahtuman, 
jolla aktivoidaan linnan käyttöä. Tapahtu-
ma-alue sisältää myös linnaa ympäröivää 
kaupunkialuetta. Kymmenet vapaaehtoisten 
ryhmät osallistuvat tapahtuman järjestelyi-
hin. Mukana on ollut mm. kulttuurijärjestöjä, 
partiolaisia, 4H, Martat, teatteri ja sukellus-
seurojen edustajia, toisin sanoen kaikenlai-
sia toimijoita maalla, merellä ja ilmassa. Kun 
Metsähallitus aloittaa tammikuussa tapahtu-
man suunnittelun, järjestöjen edustajia tulee 
saman tien kertomaan ideoistaan. Linnan 
historia kaivetaan esille eri keinoin. Kerro-
taan, kuinka paikalle syntyi ensin linna ja 
sitten kaupunki. Toimijat ovat ottaneet linnan 
paikaksi, joka on kiinnostava ja jota halutaan 
kehittää yhdessä. 

Linna on arvokas monumentti, jonka säily-
minen on itseisarvo. Nämä tapahtumat ovat 
alisteisia linnalle, eivätkä linnan rakenteet 
saa kärsiä tästä käytöstä. Kuitenkin juuri 
näiden tilaisuuksien kautta Metsähallitus 
oppii käyttämään linnaa oikein. Ehkä myös 
ilkivalta vähenee, kun ymmärrys linnasta 
kasvaa. Kannustamme kaikkia toimijoita ke-
hittämään tapoja ottaa kansalaisia ja erilai-
sia järjestöjä mukaan linnan toimintaan.
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KIRJOITTAJAT

Kotkan kaupungilla kaavoitusarkkitehtina toi-
miva Patricia Broas on tutustunut kotkalai-
siin linnoituksiin kaavoituksen sekä Kotkan 
kansallisen kaupunkipuiston kehittämistyön 
yhteydessä.  
Yhteystiedot: patricia.broas(at)kotka.fi

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällik-
kö Selja Flinkille Turun, Hämeen ja Ola-
vinlinnat olivat tuttuja jo hänen työskennel-
lessään Museovirastossa. Hän on jonkin 
verran mukana näiden linnojen korjaustöis-
sä Senaatti-kiinteistössäkin.
Yhteystiedot: selja.flink(at)senaatti.fi

Suomenlinnan hoitokunnan johtajalla Ilari 
Kurrilla on omakohtainen kokemus eri-ikäi-
sistä ja erilaisista linnoista ja linnoituksista. 
Hän on tutkinut ja mitannut Salpalinjaa, ryö-
minyt Suomenlinnan uumenissa, ollut vai-
kuttamassa ja päättämässä keskiaikaisten 
linnojen ja linnanraunioiden nykytilaan ja tu-
levaisuuteen toimiessaan Museovirastossa. 
Yhteystiedot: ilari.kurri(at)suomenlinna.fi

Helsingin kaupunginmuseon tutkija, arkeolo-
gi John Lagerstedt on työskennellyt myös 
Museovirastossa. Hän on kartoittanut ja tut-
kinut Porkkalanniemen tukikohdan kohteita 
harrastuksenaan.
Yhteystiedot: john.lagerstedt(at)hel.fi

Suomenlinnan hoitokunnan yliarkkitehti, TkT 
Tuija Lind on EFFORTS linnoitusverkoston 
hallituksen jäsen tieteellisenä asiantuntija-
na, ja Suomen ICOMOSn virallinen edustaja 
ICOFORTin komiteassa. Hänellä on pitkäai-
kaista käytännön kokemusta ja teoreettista 
näkemystä Suomenlinnan linnoituslaitteiden 
säilyttävästä restauroinnista, ja hän on kir-

joittanut useita julkaisuja ja artikkeleita uu-
delleenkäytöstä. Hänellä on jatkuva kiin-
nostus verkostoitua monitieteellisesti ja 
lisätä ymmärrystään kulttuuriperinnöstä ja 
linnoituksista.
Yhteystiedot: tuija.lind(at)suomenlinna.fi 

Kansallismuseon intendentti Jouni Marja-
mäki toimii Hämeen linnan ja Olavinlinnan 
kohdepalveluiden päällikkönä. Hän vastaa 
Kansallismuseossa Linnat ja vankila -yksi-
köstä tehtävänään näiden kohteiden avoin-
na pito. Kohdepalvelujen intendentin työhön 
sisältyy lisäksi osallistuminen Kansallismu-
seon muiden yksiköiden toiminnan koordi-
noimiseen kohteessa.
Yhteystiedot: jouni.marjamaki(at)kansallismuseo.fi

Museoviraston yliarkkitehti Mikko Mälkki 
työskentelee Kulttuuriympäristöpalveluiden 
restaurointiyksikössä. Toimenkuvaan kuu-
luvat muun muassa linnojen ja linnoitusten 
restaurointihankkeiden ohjaus sekä restau-
rointialan käytäntöjen ja toimintapolitiikan 
kehittäminen.
Yhteystiedot: mikko.malkki(at)museovirasto.fi

Metsähallituksen Luontopalvelujen erikois-
suunnittelija Hilja Palviainen on työsken-
nellyt Metsähallitukselle siirtyneiden raunio-
linnojen ja -linnoitusten parissa kohteiden 
hallinnansiirrosta lähtien. Työn keskipistees-
sä on kohteiden hoito ja suojeluarvojen tur-
vaaminen korjaustöiden suunnitteluttamisen 
ja rakennuttamisen sekä kohteiden asiakas-
käytön kehittämisen kautta.
Yhteystiedot: hilja.palviainen(at)metsa.fi 
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Suomenlinnan hoitokunnan restaurointipääl-
likkö, arkkitehti, tekniikan tohtori Miia Perk-
kiö on perehtynyt korjaamisen ja restau-
roinnin kysymyksiin sekä käytännössä kuin 
tutkimuksissaan. Hänen väitöskirjansa Uti-
litas restauroinnissa (Oulun yliopisto 2007) 
käsitteli historiallisten rakennusten käyttö-
tarkoituksen muutoksia.
Yhteystiedot: miia.perkkio(at)suomenlinna.fi

Project manager Graham Robins at 
the Åland Government Culture Bureau is 
currently working with a project to create a 
new exhibition for the planned visitors’ centre 

at the Russian fortress ruins of Bomarsund. 
In his presentation, he raised open research 
questions related to the content design of 
the exhibition.
Contact address: graham.robins(at)regeringen.ax 

Kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Päivi 
Tervonen työskentelee Metsähallitus, Poh-
janmaan – Kainuun luontopalvelut -yksikös-
sä. Tehtävänä on alueen muinaisjäännös-
ten ja rakennusperintökohteiden suojelu- ja 
hoito, ja Kajaanin rauniolinna kuuluu tähän 
kokonaisuuteen.
Yhteystiedot: paivi.tervonen(at)metsa.fi

At Fort -hankkeen työpaja Suomenlinnassa 2012. Kuva Soili Mustapää.
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