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Tutkimuksessa tarkastellaan Suomenlinnan linnoituksen matkailun historiaa vuosien 1918–1979 
välisenä aikana. Tavoitteena on paitsi selvittää matkailun kehittymistä Suomenlinnan alueella, myös 
tarkastella yleisellä tasolla matkailukohteen muodostumista matkailuhistoriallisesta näkökulmasta. 
Kotimaan matkailun historian tutkimusta on tehty Suomessa melko vähän, joten tutkimuksessa 
pohditaan myös matkailuun liittyvien käsitteiden määrittelyä historiatieteen näkökulmasta.  
 
Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin vuonna 1747 pahoin sodassa kärsineen Ruotsi-Suomen 
itärajan turvaksi. Linnoituksen rakentamisesta vastasi everstiluutnantti Augustin Ehrensvärd. 
Valmistunut linnoitus sai nimekseen “Sveaborg”, Ruotsin linnoitus, joka kuitenkin suomalaisten 
suussa kääntyi pian muotoon Viapori. Vuonna 1808 linnoitus siirtyi venäläisten hallintaan vain 
lyhyen piirityksen jälkeen, ilman taistelua. Venäläisvallan aikana linnoituksesta tuli 
seurapiirielämän keskus, ja samalla myös suosittu matkailukohde. Suomenlinnan matkailu 1800-
luvulla vaati oikeata asemaa ja suhteita, mutta silti kohde alettiin yhä useammin mainita 
matkakertomuksissa tai matkaoppaissa.  
 
Suomen itsenäistyessä vuonna 1918 siirtyi linnoitus sotasaaliina valtion hallintaan. Viaporista 
tehtiin vasta itsenäistyneen maan kansallinen symboli nimeämällä se uudestaan Suomenlinnaksi. 
Alkuvuosia leimasi kuitenkin saarella sijainnut kansalaissodan vankileiri, jolla menehtyi lähes tuhat 
vankia. Vaikka aluetta hallinnoi pääasiassa puolustusvoimat, ymmärrettiin myös Suomenlinnan 
historiallinen merkitys. Alueen muinaismuistojen suojelu siirrettiin Muinaistieteellisen toimikunnan 
(myöhemmin Museovirasto) tehtäväksi. Historiallisesti merkittävimmistä osista, Kustaanmiekasta 
ja Susisaaresta alkoi nopeasti muodostua myös suosittuja vierailukohteita.  
 
Vuonna 1921 perustettiin Suomenlinnan suojelua ja tunnetuksi tekemistä varten myös yhdistys, 
Ehrensvärd-seura. Yhdessä Muinaistieteellisen toimikunnan kanssa nämä kaksi toimijaa alkoivat 
rakentaa Suomenlinnaan infrastruktuuria, joka palvelisi matkailijoita. Saarelle rakennettiin 
opastettuja polkuja, kahvila ja Ehrensvärd-museo. Jo 1930-luvulle tultaessa Suomenlinna kuului 
maamme suosituimpien matkailukohteiden joukkoon, joskin Suomenlinna-kuvaa leimasi vahvasti 
puolustusvoimien rooli saarilla.   
 
Talvi- ja jatkosodan aikana Suomenlinna oli suljettua sotilasaluetta, mikä pysäytti hyvin alkaneen 
matkailukehityksen. Heti sotien jälkeen toiminnassa tehtiin ratkaisevia päätöksiä: Ehrensvärd-seura 
otti lainaa, jonka turvin Suomen Matkailijayhdistys alkoi rakentaa saarelle ravintolaa. Samalla 
matkailujärjestelyistä tehtiin sopimus, ja päävastuu matkailun suunnittelusta ja hoidosta siirtyi 
Suomen Matkailijayhdistykselle Muinaistieteellisen toimikunnan ja Ehrensvärd-seuran jäädessä 
taka-alalle. Suomen kotimaan matkailun merkittävimmän toimijan, Suomen Matkailijayhdistyksen 

 



mukaan tulo, ja samaan aikaan tapahtunut linnoituksen puolustuksellisen merkityksen väheneminen 
muuttivat koko Suomenlinna-kuvaa. Myös Suomenlinnaan saapuneilta ennen vaadittu 
maihinnousulupa poistettiin vuonna 1948. Vaikka matkailijamäärät saarille pääsystä kerätyn 
maihinnousumaksun takia laskivat, muuttui Suomenlinna-kuva selvästi matkailulliseen suuntaan. 
Myös liikenneyhteydet saarille paranivat, kun Suomenlinnan Liikenne Oy perustettiin vuonna 1950. 
 
Vuonna 1963 Suomen Matkailijayhdistys luopui asemastaan matkailun kehittäjänä Suomenlinnassa 
toiminnan osoittautuessa tappiolliseksi. Vastuun matkailusta otti jälleen Ehrensvärd-seura. Samaan 
aikaan alkoivat 1920-luvulta saakka ongelmia herättäneet Suomenlinnan hallintoratkaisut jäsentyä 
Helsingin kaupungin ja valtion Suomenlinnaa koskevien komiteoiden mietinnöissä. Vuonna 1973 
perustettiin Suomenlinnan hoitokunta, joka vuonna 1978 perusti oman matkailujaostonsa pohtimaan 
Suomenlinnan matkailun tulevaisuutta. Mietinnössä todettiin, että Suomenlinnan matkailusta tulisi 
olla vastuussa vain yksi taho, eli Suomenlinnan hoitokunnan. Kyseinen päätös ja Suomenlinnan 
hoitokunnan perustaminen muuttivat 1920-luvulla alkaneen matkailukehittämisen suuntaa ja 
toimijoiden rooleja.  
 

Lähdemateriaali tutkimuksessa koostuu pääosin eri arkistoissa, hyvinkin erilaisten yhteyksien alta 
löytyneistä alkuperäislähteistä. Vaikka Suomenlinnasta on kirjoitettu runsaasti 
tutkimuskirjallisuutta, on se kirjoitettu pääosin muusta kuin matkailuhistoriallisesta näkökulmasta. 
Tutkimuksessa onkin ensimmäistä kertaa rakennettu kokonaiskuva Suomenlinnan matkailun 
kehittymisestä eri lähteistä löytyneen aineiston pohjalta. 
 
Vaikka Suomenlinnassa kävi toki matkailijoita jo 1800-luvulla, koki se dramaattisen muutoksen 
kansalaissodan vankileiripaikasta maamme suosituimpiin kuuluvien matkailukohteiden joukkoon. 
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomenlinnan kehittymistä matkailukohteeksi matkailukohteen 
kehittymisteorioiden pohjalta. Teorioista pääosa tulee maantieteen ja markkinoinnin tutkimuksesta, 
sillä näiden tieteiden alalla matkailun tutkimusta on tehty eniten. Päärooliin tässä tutkimuksessa 
nousee Anssi Paasin institutionalisoitumisteoria, joka mukaan matkailukohteen kehittymisessä on 
erotettavissa eri ulottuvuuksia. Matkailukohteen määrittelyyn ei siis riitä vain fyysisen ulottuvuuden 
tarkasteleminen, vaan tutkimuksessa pohditaan myös symbolisella tasolla tapahtuvaa kehitystä. 
Tutkimuksessa tarkastellaan myös Dean MacCannellin matkailun pyhittämisteorian mukaista 
kehitystä Suomenlinnan nähtävyyksien osalta.  
 
Tutkimuksen teorian ja tulosten jäsentämiseen on käytetty Erwin Panofskyn taiteen tulkintaan 
kehittämää ikonologista tulkintamallia, jota on käytetty esimerkiksi kulttuurimaantieteessä. Mallissa 
siirrytään kohteen fyysisen tason tarkastelusta symbolisen tason kautta ikonologisen analyysin 
tasolle, jossa aihe sidotaan laajempaan kontekstiin. Tässä tutkimuksessa nostetaan esille myös 
kysymys imagosta, ja siitä voidaanko tutkimuksen ajanjaksolla puhua tietoisesta imagon 
rakentamisesta. 
 
Asiasanat: Suomenlinna, matkailu, historia, matkailukohde, paikka, nähtävyys 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimusaiheen taustaa 

 
Ruotsi-Suomi oli 1700-luvulle tultaessa kärsinyt raskaita tappioita Venäjää vastaan käydyissä 

sodissa, ja menettänyt kaikki itärajan linnoituksensa.1 Puolustuksen vahvistamiseksi päätettiin 

vuonna 1747 aloittaa uuden linnoituksen rakentaminen Helsingin edustalla sijaitseville saarille. 

Varsinaiseen rakennustyöhön päästiin vuonna 1748 kun 37-vuotias tykistön everstiluutnantti 

Augustin Ehrensvärd saapui Helsinkiin.2 Linnoitus sai nimekseen ”Sveaborg” eli ”Sveriges borg” ja 

suomeksi nimi kääntyi muotoon ”Viapori”.3 Päävastuun rakentamisen aiheuttamista kustannuksista 

kantoi Ranska, joka oli sotilasliitossa Ruotsin kanssa, ja jonka intressejä merilinnoituksen 

rakentaminen palveli.4 Ironista kyllä, vain hieman yli 100 vuotta myöhemmin, Ranskan laivasto oli 

yhdessä Englannin laivaston kanssa pommittamassa Viaporia Krimin sodan taisteluissa v. 1855.5

 

1800-luvun alussa Viapori näytteli oman roolinsa kansainvälisessä politiikassa. Tilsitissä solmittu 

Ranskan ja Venäjän liittoutuminen johti sotaan myös Suomen maaperällä. Vuonna 1808 Viapori 

antautui venäläisille vain muutaman kuukauden piirityksen jälkeen. Vara-amiraali Cronstedtin 

motiiveja kysellään yhä tänä päivänä: mikä sai voittamattomana pidetyn, hyvin varustautuneen 

linnoituksen antautumaan paljon pienemmille piiritysjoukoille?6

 

Venäläisellä kaudella Viaporiin rakennettiin useita uusia rakennuksia ja Viaporin katukuva muuttui 

yhä kaupunkimaisemmaksi. Saarelle pääsy helpottui Ruotsin vallan aikaan verrattuna; monet 

tekniset innovaatiot tulivat Suomeen juuri Viaporin kautta, eikä unohtaa sovi myöskään varsin 

vilkasta seuraelämää. 

 

Suomen itsenäistymisen jälkeen Viapori nimettiin uudelleen. Toukokuussa 1918 otettiin nimi 

”Suomenlinna” käyttöön, ja Suomenlinnaan, Kustaanmiekan salkoon nostettiin Suomen lippu. 

Suomalainen kausi alkoi kuitenkin synkissä merkeissä, sillä kansalaissodan jälkeen Suomenlinnassa 

                                                 
1 Gardberg 1998, 12. 
2 emt., 21-22. 
3 emt., 26. 
4 emt., 16. 
5 emt., 120-121. 
6 emt., 102-105. 
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sijaitsi eräs suurimmista vankileireistä, jolla eräiden arvioiden mukaan menehtyi lähes 1000 

vankia.7

 

Suomenlinnan hallinto on ollut vaikea kysymys läpi vuosikymmenten. Siitä kiistelivät 

suomenlinnalaiset itse, Helsingin kaupunki, puolustusvoimat ja Muinaistieteellinen toimikunta. 

Talvi- ja jatkosodan aikana Suomenlinna oli sotatilan vuoksi suljettu ulkopuolisilta. Aina vuoteen 

1948 saakka jokaisen saarelle tulijan oli hankittava lupapassi, jota sai aluksi komendantin 

toimistosta, mutta myöhemmin myös saaren intendentti sai luvan kirjoittaa passeja. Passipakon 

poistuminen oli merkittävä askel Suomenlinnan siirtymisessä kohti siviilihallintoa. Vuonna 1973 

puolustusministeriö luovutti Suomenlinnan hallinnon opetusministeriölle ja saaren ylläpito, 

kehittäminen ja kunnostaminen annettiin Suomenlinnan hoitokunnan tehtäväksi. Museovirasto oli 

asiantuntijan roolissa kunnostustöitä suunniteltaessa.8  

 

Tänä päivänä Suomenlinna on Helsingin kaupunginosa muiden joukossa, ja siellä on asukkaita noin 

8509. Matkailu on merkittävässä roolissa saarella ja se on vaikuttanut koko saaren kehittymiseen. 

 

Matkailu ja Suomenlinna 

 

”Matkailu asettuu empimättä niiden voimien riviin, joitten päämäärä on valmistaa tietä 

tälle onnellisemmalle ajalle. Matkailun ylin tarkoitus on aina ollut ymmärtämyksen 

aikaansaaminen ihmisten kesken eri seuduilla, sijaitsivatpa nämä sitten oman maan rajojen 

sisällä tahi vieraissa maissa.” 10  

 

Lainaus vuodelta 1917 osoittaa, että matkailussa ei ole kyse vain nykyajan yhteiskunnalle 

ominaisesta ilmiöstä. Matkailun historia on osa kulttuurihistoriaa, ja myötäilee kulttuurin yleistä 

kehitystä. Matkalle lähtöön ei ole tarvinnut keksiä syitä; kaupankäynti, sodat, maailmanvalloitus, 

seikkailut ja tutkimusmatkat ovat saaneet ihmiset halki historiamme matkustamaan paikasta toiseen. 

Muodikasta matkailusta alkoi tulla 1600-luvulla, ja pikkuhiljaa matkailusta alkoi tulla työn sijasta 

huvia. Eri kulttuurivirtaukset nostivat esiin erilaisia arvoja ja sama kehitys näkyi mm. 

matkustusmuodoissa ja matkakohteiden valinnassa.11 Sana ”turismi” tuli englannin kieleen 1700–

                                                 
7 Enqvist & Härö 1998, 19-20. 
8 Gardberg 1998, 149-152, 157. 
9 Suomenlinnan hoitokunta, Suomenlinnan esittely kotisivuilla. [http://www.suomenlinna.fi/yleista], luettu 23.2.2006 
10 Lampén 1917, 4. 
11 Hirn 1987, 8-9. 
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1800 –luvun vaihteen tienoilla, ja yleensä sillä käsitetään teollistuneen ajan matkailua. Turismille 

tyypillisenä piirteenä voidaan pitää matkailun teollistumista, joka syntyi sosiaalisten olojen 

parantumisen ja tekniikan kehittymisen ansiosta.12  

 

Myös Suomen merkitys matkailumaana kasvoi jo 1800-luvun alussa mm. venäläisten 

matkailijoiden suunnatessa Suomeen.13 Matkailu Suomessa oli kuitenkin vielä 1800-luvulla 

vähäistä. Helsinki sai kylpyläkaupunkina nauttia kansainvälisestä kiinnostuksesta 1850-luvun 

loppuun saakka, mutta sen jälkeen matkailijoiden kiinnostus Helsinkiä kohtaan väheni 

huomattavasti.14 1800-luvulla Suomi oli eksoottinen seikkailijoiden kohde. Itsenäistymisen jälkeen 

keskeiseksi tavoitteeksi muodostui tunnettuus ulkomailla. Tämä sisälsi luonnollisesti idean myös 

kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvattamisesta Suomessa. Myös omien kansalaisten 

tuntemusta omasta maasta haluttiin nostaa.15

 

Matkailua on Suomenlinnan saarilla jossain muodossa ollut aina. Ruotsin vallan aikana pääsy 

saarille oli hyvin rajoitettua, eikä lähdemerkintöjä saarilla käynnistä muutamaa lyhyttä poikkeusta 

lukuun ottamatta ole. Vuonna 1791 kreivi Alfonse Fortia de Piles kirjoitti että ”Kaupunkiin ei 

kannattaisi pysähtyä ellei siellä olisi Viaporin linnoitusta, joka sijaitsee puolen peninkulman päässä 

merellä ja jota tiedonhaluinen matkailija ei voi olla tutkimatta tarkkaan”16. Toinen kuuluisa 

Viaporin kävijä ruotsalaisella kaudella oli Edward Clarke, joka vieraili linnoituksessa v. 1799.17 

Venäläisellä kaudella matkailu vilkastui entisestään ja ensimmäiset kirjat Viaporista kirjoitettiin jo 

1800-luvun lopulla.18 Ei siis ihme, että 1900-luvulle tultaessa se kuului jo ulkomaalaisille 

suunnattujen matkaoppaiden vakiokohteisiin.19 Varsinaisia nähtävyyksiä olivat alusta saakka 

Ehrensvärdin hauta sekä Kuninkaanportti, joihin pääsi tutustumaan oppaan kanssa maksamalla 

vartiosotilaalle. Lupa linnoitukseen pääsyyn piti totta kai saada etukäteen, ja se edellytti joko 

kohtuullista toimeentuloa, oikeita yhteyksiä tai oikeata ”titteliä”. Venäläiseltä ajalta löytyy siis jo 

matkaoppaita ja -kertomuksia, joissa kerrotaan vierailusta Viaporissa.20

 

                                                 
12 Mikä maa, mikä valuutta 1998, 9-10. 
13 Hirn 1987, 54. 
14 Tommila 1955, 137. 
15 Hirn 1987, 205–206. 
16 Tuomi 1996, 199. 
17 Clarke, 195–197. 
18 Kts. esim. Brummer W., Historiska uppgifter om Helsingfors och Sveaborg, 1874. 
19 Kts. esim. Baedeker 1914, 229. 
20 Kts. esim. Baedeker 1914, 229.; Helsingfors med omgifningningar 1889, 81–85.; Helsingin opas 1904, 52. 
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Varsinaisesta matkailusta voitaneen kuitenkin puhua vasta sen organisoituessa 1900-luvulla 

Suomen vallan aikana. Ehrensvärd –seura ry perustettiin v. 1921 tavoitteenaan mm. Suomenlinnan 

tunnetuksi tekeminen. Ehrensvärd –museo avattiin jo seuraavana vuonna. Puolustusvoimien asema 

saarella, passipakko ja saaren synkeä historia (vankileiri) vaikuttivat kuitenkin niin, että matkailun 

nousu alkoi toden teolla vasta sotien jälkeen. Helsingin olympialaiset vaikuttivat Suomen 

odotuksiin kansainvälisen matkailun lisääntymisestä, ja matkailuun panostettiin ennen 

näkemättömän paljon. Vuonna 1951 aloitti Suomenlinnan intendenttinä Olof af Hällström, jonka 

henkilökohtainen panos Suomenlinnan matkailun kehittämisessä ja alueen tunnettuuden 

nostamisessa on ollut erittäin suuri. Suomenlinnassa kävi v. 2004 peräti 625 89021 matkailijaa, ja 

Suomenlinna on Helsingin ja koko Suomen tärkeimpiä matkailukohteita. 

 

Matkailukohteena ja matkailun historian tutkimuskohteena Suomenlinna on ainutlaatuinen. Se 

edustaa kohdetta, jonka kehitys on seurannut pitkälti Suomen yleistä matkailun kehitystä. Toisaalta 

se on myös kohde, johon liittyy paljon mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä sen erikoislaatuisen 

historian vuoksi (vankileiri, sotahistoria jne.).  Suomenlinnan matkailun tutkimus on merkittävää 

paitsi Suomen yleisen matkailun historian vuoksi, myös kohteen jatkokehittämistä silmälläpitäen. 

Idea tämän tutkimuksen tekemiseen syntyi hankkeessa (Network Evolution for Sustainable 

Tourism, NEST22), jonka tavoitteena oli Suomenlinnan matkailun kehittäminen kestävän 

kehityksen mallien23 mukaisesti. Suomenlinnan matkailukehittämisen historian selvittäminen oli 

tärkeää tulevien kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseksi.  

 

1.2. Aiheen rajaus ja keskeiset käsitteet  

 

Suomenlinna koostuu useista saarista (LIITE 1). Tässä tutkimuksessa ”Suomenlinnalla” käsitetään 

useimmiten matkailullista vetovoimaa omaavat saaret: Kustaanmiekka, Susisaari ja Iso-Mustasaari. 

Poikkeuksena voidaan pitää hallinnollisia kysymyksiä, jotka koskevat koko Suomenlinnaa. 

 

Tässä pro gradu –työssäni tutkin ajanjaksoa v. 1918–1979.  Tutkimuksen luonnollisena alkupisteenä 

voi pitää Suomenlinnan luovuttamista juuri itsenäistyneelle Suomen valtiolle vuonna 1918. Vuonna 

                                                 
21 Santasalo 2005, 70. 
22 Borg e.a. 2002, 90. 
23 Kestävä matkailu perustuu kestävän kehityksen malleihin. Kestävä matkailukehitys on prosessi, joka pyrkii 
vaikuttamaan myönteisesti paikallisyhteisöjen taloudellissosiaaliseen elinvoimaan vahingoittamatta paikallista 
sosiaalista rakennetta tai luonto- ja kulttuuriperintöä. Kestävyys on siten koko toiminnan uudelleen ajattelua, ei 
yksittäisiä parannuksia. Tässä prosessissa merkittävää on myös kohteen kehityshistoria.  Borg 1997, 51–52. 
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1968 työnsä aloitti valtion Suomenlinnakomitea 1969, jonka tehtävänä oli suunnitella 

Suomenlinnan tulevaisuutta ja hallintoa. Komitea päätyi esittämään erillisen Suomenlinnan 

hoitokunnan perustamista. Hoitokunnan perustaminen vuonna 1973 muutti koko saaren hallintoa, ja 

vaikutti luonnollisesti myös matkailuun. Hoitokuntaa perustettaessa matkailuasiat jäivät kuitenkin 

vielä avoimiksi. Niistä päätettiin vasta vuonna 1979, kun asiaa pohtimaan asetetun Suomenlinnan 

matkailujaoston mietintö valmistui.24 Tässä työssä käsitellään hallinnolliset muutokset ja niiden 

aiheuttamat välittömät toimenpiteet, mutta ei analysoida hoitokunnan perustamisen mukanaan 

tuomia muutoksia syvällisemmin. Muutosprosessit joita Suomenlinnan hoitokunnan perustaminen 

toi matkailuun ovat osittain edelleen kesken. Niihin liittyy läheisesti myös Suomenlinnan valinta 

Unescon maailmanperintölistalle 199125 ja Muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen organisointi 

Museovirastoksi vuonna 1972.26 Työekonomisesti koko prosessin ottaminen mukaan tähän työhön 

ei olisi ollut mahdollista. Työssäni keskityn siis matkailukohteen alkuvaiheen kehitykseen, mikä 

tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkotutkimuksen tekemiseen Suomenlinnan matkailun kehittymisestä 

tutkimani ajanjakson jälkeisellä ajalla.  

 

Ehrensvärd-seuran, Suomen Matkailijayhdistyksen ja Muinaistieteellisen toimikunnan (joita tässä 

tutkimuksessa pääasiallisesti tullaan käsittelemään) toimintaan kuului paljon asioita, joita tässä 

tutkimuksessa ei ole huomioitu. Esimerkiksi kunnostustyöt on otettu mukaan vain, jos niiden 

erikseen mainitaan palvelleen matkailua saarilla tai niillä on muuten ollut merkittävä vaikutus juuri 

matkailuun. Tutkimusta Helsingin kaupungin matkailun historiasta ei ole tehty, joten tässä työssä ei 

myöskään työekonomisista syistä perehdytä Helsingin kaupungin matkailuun. 

 

Matkailua on vaikea määritellä yksiselitteisesti tai tyhjentävästi. Yleistettynä matkailulla 

tarkoitetaan matkustamista ja viipymistä vakinaisen asuinpaikan ulkopuolelle lomanvieton, 

virkistyksen, levon, harrastuksen, työn, opiskelun, terveydenhoidon tai kokouksen vuoksi.27 Tämä 

matkailun yleinen määritelmä ei kuitenkaan sovi tutkimaani aikakauteen. Matkailu Suomessa oli 

tutkimuksen ajanjaksona vielä hyvin kehittymätöntä eikä edellä mainittuja matkailun eri lajeja vielä 

tunnettu. Matkustaminen vei enemmän aikaa kuin nykyään ja lähellekin, jopa omalle 

paikkakunnalle, ”matkustettiin”. Turismilla tarkoitetaan yleensä vapaa-ajan matkailua. Tässä 

tutkimuksessa en ole erotellut näitä kahta termiä, vaan ”turismi” ja ”matkailu” tarkoittavat samaa 

asiaa. Massaturismi on oma käsitteensä, joka ei tähän tutkimukseen liity millään tavalla. 

                                                 
24 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, I, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
25 Enqvist & Härö 1998, 282. 
26 Museoviraston vuosikertomus 1972–1982, 1. 
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Kansainvälisenä tilastoyksikkönä matkailija määritellään seuraavasti: ”Matkailijalla tarkoitetaan 

henkilöä, joka vapaa-aikanaan tai ammatillisista syistä matkustaa tilapäisesti kotipaikkakuntansa 

ulkopuolelle”. Matkailijat jaetaan vielä kahteen kävijäryhmään, tilapäiskävijöihin ja 

päiväkävijöihin.28 Tätä nykyaikaista, virallista luokitusta ei voi kuitenkaan soveltaa tähän 

tutkimukseen. Tutkimuksen ajanjaksona matkailijoiden määrä oli huomattavasti pienempi, matkailu 

oli rakenteeltaan erilaista ja tilastointi tapahtui hyvin erilaisin perustein. Aikalaiskirjallisuus 

vuodelta 1917 määrittelee matkailijan seuraavasti: “Kaikki jotka matkustavat huvinsa vuoksi tahi 

virkistyäkseen, kantavat matkailijan nimeä. Ei suinkaan vaadita tämän arvonimen saamiseen, että 

on rikas, toimeton englantilainen, ristiraitaisissa housuissa ja väljässä villavaipassa. Eikä ole 

pakko taivaltaa tuhansia kilometrejä, ollakseen oikea matkailija. Kaksi tahi kolme peninkulmaa 

siihen kyllä riittää.29” Tässä tutkimuksessa ”matkailija” ja ”kävijä” ovat toisilleen rinnasteisia 

käsitteitä ja tarkoittavat henkilöä, joka on tullut Suomenlinnaan vapaa-ajallaan. Matkailijoiksi ei siis 

lasketa siellä asuneita tai työskennelleitä henkilöitä. Tutkimuksessa esitetyt matkailijamäärät 

perustuvat lähteisiin. Niissä ei tehdä eroa matkailijoiden suhteen esimerkiksi heidän asuinpaikkansa 

perusteella, mutta asukkaita tai työssäkävijöitä lukuihin ei ole laskettu; lähteet puhuvat selkeästi 

matkailijoista, eivätkä määrät täsmää, jos lukuihin olisi laskettu mukaan myös työssäkävijät.30 

Lähdemateriaalia, joka kertoisi matkailijoista ja heidän motiiveistaan tarkemmin ei tutkimusten 

aikana ole löytynyt. Haastattelujen ongelmaksi nousee Suomenlinnan nykyinen vahva 

matkailuimago. Siksi olen rajannut matkailijan motiivien ja kokemusten tutkimisen tämän työn 

ulkopuolelle.   

 

Matkailukohde on alue tai paikka jolla on matkailullista vetovoimaa, ja joka on tuotteistettu 

luomalla matkailijoiden tarvitsemia palveluita (esimerkiksi ravitsemus- ja matkailupalvelut). 

Käsiteltäessä 1900-luvun alun matkailua, tulee tuotteistamisen käsitettä laajentaa käsittämään 

kaikkia kävijöitä varten tehtyjä parannuksia. Vaikka nykyaikana tuotteistamisesta puhutaan yleensä 

vain matkailupakettien kokoamisen tai markkinoinnin yhteydessä, merkitsivät tutkimuksen 

ajanjaksolla pienetkin parannukset infrastruktuuriin merkittävää matkailun tuotteistamista.31 

Matkailukohde -käsitteestä tulee keskeinen työlleni; sitä ei ole aiemmin määritelty matkailun 

                                                                                                                                                                  
27 Silvennoinen e.a. 1997, 14. 
28 Hemmi & Vuoristo 1993, 126. 
29 Lampén 1917, 6. 
30 Kts. esim. Analecta archaelogica IX, 48–49; Suomenlinnan museon kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
4.7.1935, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
31Matkailuun on aina jossain määrin liittynyt myös kaupallisuus esimerkiksi matkamuistojen muodossa. Matkamuistoja 
kaupiteltiin jo pyhiinvaeltajille 1300-luuvlla. Kostiainen e.a. 2004, 33. 
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historian tutkimuksessa. Mielestäni tutkittaessa kohteen muodostumista matkailukohteeksi on syytä 

käyttää käsitteen määrittelyyn aikaa ja vaivaa. Matkailukohde ei koostu ainoastaan fyysisistä 

elementeistä, vaan vaatii myös alueen symbolisen tason tulkintaa. Alaluvussa 2.2. määrittelen 

tarkemmin matkailuhistoriallisesti hankalan ”matkailukohde” käsitteen. 

 

Matkailuhistoriallinen tutkimus Suomessa on vielä varsin nuorta, eikä tutkimusta esimerkiksi 

Suomenlinnan matkailusta ole tehty aiemmin. Ulkomaan matkailun osalta tutkimusta on tehty 

enemmän, erityisesti Turun yliopistossa professori Auvo Kostiaisen johdolla, sekä Matkailualan 

verkostoyliopistossa. Kotimaan matkailun historian kohdalla tutkimus on jäänyt lähinnä 

opinnäytetöiden tasolle. Kohteena Suomenlinna on mielenkiintoinen, sillä se on käynyt läpi useita 

eri vaiheita historiansa aikana, ja nousi melko nopeasti suosituksi matkailukohteeksi synkeästä 

menneisyydestään huolimatta. Se on poikkeuksellinen matkailukohde myös siksi, ettei Suomen 

Matkailijayhdistys ollut mukana Suomenlinnan matkailun kehittämisessä alusta asti kuten monissa 

muissa maamme merkittävissä kohteissa 1900-luvun alussa. 

 

1.3. Tutkimuskysymykset, tutkimuskirjallisuus ja lähteet 

 

Tässä työssä tutkin Suomenlinnan kehittymistä matkailukohteena ja matkailukohteeksi vuosien 

1918–1979 välillä. Työni teoreettisessa viitekehyksessä käytän Erwin Panofskyn kehittämää 

ikonologista tulkintamallia, jonka mukaisesti jaan myös päätutkimuskysymykseni kolmelle eri 

tasolle osakysymyksiin. Ikonologisen tulkintamallin käyttöä tässä työssä tarkastelen lähemmin 

alaluvussa 2.1. 

 

Ensimmäinen taso, esi-ikonografinen kuvaus tarkoittaa fyysisten elementtien tunnistamista.32 Tähän 

tasoon liittyvät kohteen fyysiseen kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvät tutkimuskysymykseni:  

 

1. Kuka ja ketkä matkailua Suomenlinnassa kehittivät, millaiset olivat toimijoiden keskinäiset 

roolit? 

2. Millaisin motiivein ja miksi matkailua kehitettiin? 

3. Millaisin konkreettisin toimenpitein matkailua pyrittiin kehittämään ja mikä oli näiden 

toimenpiteiden tavoite? 

 

                                                 
32 Panofsky 1970 (1955), 53–54; Raivo 1997, 35. 
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Seuraava Panofskyn tulkintamallin taso on ikonografinen analyysi, jossa tarkastellaan fyysisten 

elementtien symboliikkaa ja merkityksiä.33 Tähän tasoon liittyvät tutkimuskysymykset, joissa 

pohditaan Suomenlinna-kuvan muodostumista ja muutosta. 

 

4. Mitä matkailun historian tutkimuksessa voidaan käsittää ”Suomenlinna -kuvalla”? 

5. Millainen oli ”Suomenlinna-kuva” ja miten se tutkimuksen ajanjaksolla kehittyi? 

6. Millainen symbolinen merkitys tai asema oli Suomenlinnalla ja sieltä esiin nostetuilla 

nähtävyyksillä? 

 

Kolmantena tasona on ikonologinen analyysi, jolla pohditaan teoksesta/alueesta löydettyjen 

elementtien merkitystä aikakauden aate- ja kulttuurihistorian valossa.34 Kolmanteen tasoon liittyvät 

tutkimuskysymykset, joissa tarkastelen Suomenlinnan matkailua ja sen merkitystä sekä 

Suomenlinna-kuvaa suhteessa tutkimuksen ajanjakson yleiseen matkailun kehitykseen; jossain 

määrin jopa aikakauden yleiseen kehitykseen.  

 

7. Miten matkailu Suomenlinnassa kehittyi suhteessa Suomen matkailuun yleensä? 

8. Millaiseksi Suomenlinnan matkailullinen merkitys muodostui? 

9. Millaisia matkailun historian tutkimuksen kannalta huomionarvoisia seikkoja Suomenlinnan 

matkailuhistorian tutkimus tuo esille, esimerkiksi käsitteiden osalta? 

 

Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 

 
Varsinaista “matkailutiedettä” ei ole olemassa. Matkailua on tutkittu useiden eri tieteenalojen alla. 

Vaikka monitieteisyys on rikkaus, se hankaloittaa aloittelevan tutkijan aiheen metodologista ja 

teoreettista hahmottamista sekä rajaamista.35  Matkailun tutkimusta lienee eniten tehty taloustieteen 

eri sektoreilla, mutta runsaasti myös yhteiskuntatieteissä, kulttuuriantropologiassa ja 

maantieteessä.36 Suomessa varsinainen tutkimustyö alkoi 1960-luvulla erityisesti talousmaantieteen 

alalla. Tutkimuksen painopiste Suomessa on ollut vahvasti matkailun alueellisessa merkityksessä ja 

kehittämisessä, joten maantiede on Suomessa tieteenaloista eniten tuonut matkailututkimukseen 

teorioita ja metodeja.37 Myös historioitsijat ovat olleet kiinnostuneet matkailusta, erityisesti 

                                                 
33 Panofsky 1970 (1955), 61; Raivo 1997, 35. 
34 Panofsky 1970 (1955), 64; Raivo 1997, 35. 
35 Vuoristo 1998, 14–15. 
36 Kostiainen e.a. 2004, 13. 
37 Hemmi & Vuoristo 1993, 13–14. 
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keskiajan pyhiinvaelluksista ja Grand Tour –matkailusta 1600–1700 –luvuilla.38 Kotimaan 

matkailun historiaa on tutkittu kuitenkin varsin vähän, lähinnä pro gradu –töissä.39 Ongelmana on 

siis tutkimuskirjallisuuden vähäinen määrä: tutkimuskirjallisuuden rungon kotimaan matkailua 

koskien muodostaa jo vuonna 1987 julkaistu “Tuhansien järvien maa”40. Vuonna 2004 julkaistu 

“Matkailijan ihmeellinen maailma” keskittyy esittelemään pääasiassa ulkomaan matkailua.41 

Käsitteiden määrittely jää tässäkin teoksessa vähemmälle huomiolle, joten kehitystä Suomen 

matkailun historian käsitteiden määrittelyssä ei ole juurikaan tapahtunut 1980-luvun jälkeen. Tästä 

syystä tulen tutkimuksessani käyttämään runsaasti myös muiden tieteenalojen matkailun 

tutkimuksessa käyttämiä käsitteitä ja termejä.  

 
 
Suomenlinnan historiasta ja varsinkin sen rakentamisesta lähdeteoksia löytyy melko runsaasti. 

Suomenlinnan matkailun historiaa ei sen sijaan ole aiemmin tutkittu, joten Suomenlinnan matkailun 

historian osalta tutkimus perustuu täysin eri arkistoissa sijaitseviin alkuperäislähteisiin ja 

kirjallisuudessa esiintyviin mainintoihin. Aikalaiskirjallisuus on kirjoitettu pääosin muusta kuin 

matkailuhistoriallisesta näkökulmasta. Suomenlinnan tutkimuskirjallisuuden osalta oman 

tutkimukseni tärkeimmäksi lähdeteokseksi muodostui Ove Enqvistin ja Mikko Härön kirjoittama 

“Varuskunnasta maailmanperinnöksi”. Yleisluontoisuutensa vuoksi se ei anna kattavaa tai 

yksityiskohtaista kuvaa Suomenlinnan matkailun historiasta, mutta yleiskuvan lisäksi lähdeviitteet 

tarjoavat mahdollisuuden tutustua alkuperäislähteisiin, joista tietoa löytyy runsaammin.  

 

Alkuperäislähteiden kohdalla suurin ongelma on niiden sijaitseminen eri arkistoissa, ja usein 

yllättävienkin yhteyksien takana. Materiaalin etsiminen eri arkistoista ja sen kartoittaminen olikin 

työn vaativin osa. Matkailu oli suurimmalle osalle toimijoista sivutyö, jonka tuottama materiaali 

arkistoitiin yleensä “sekalaista” -kansioihin. Kaikkia tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä viittauksia 

ei alkuperäismateriaalista löytynyt. Hyvä esimerkki ovat matkailijoiden passihakemukset. Useissa 

lähteissä42 mainittiin, että Suomenlinnaan olisi 1930-luvulla kirjoitettu vuosittain jopa 60 000 

matkustuslupaa. Seurattuani lähdeviitteitä ne eivät johtaneet mihinkään dokumenttiin. Missään 

arkistossa en törmännyt passihakemuksiin, joten ikuiseksi mysteeriksi jää mistä kyseinen luku on 

saatu.   

 

                                                 
38 Kostiainen e.a. 2004, 13. 
39 Kts. esim. Lappalainen 1987; Mänttäri 1982. 
40 Hirn & Markkanen 1987. 
41 Kostiainen e.a. 2004, passim. 
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Merkittävin arkisto oli luonnollisesti Museoviraston Suomenlinnassa sijaitseva arkisto, jossa oli 

runsaasti materiaalia Suomenlinnan historiasta ja siten myös matkailusta. Tärkeiksi lähteiksi 

nousivat myös Muinaistieteellisen toimikunnan toimintakertomukset, jotka on julkaistu Analecta 

Archaelogica Fennica -sarjassa. Ehrensvärd-seuran “Piirteitä Suomenlinnan historiasta” -sarjassa 

julkaistut toimintakertomukset antoivat paljon tietoa erityisesti matkailun alkuvaiheen 

kehittämisestä. Ehrensvärd-seuran arkiston ongelma oli tyypillinen yhdistysten arkistojen ongelma: 

materiaali oli osin järjestämättä, ja vuosien varrella materiaalia oli myös kadonnut. Kiinnostava 

lähdeaineisto on Ehrensvärd-seuran sanomalehtileikekokoelma, joka kattaa melko täydellisesti koko 

ajanjakson 1930-luvulta eteenpäin. Tätä aineistoa on kuitenkin käytetty melko vähän, sillä 

kokoelman kattavuus oli lähdekriittisesti ajateltuna heikkoa, mikäli aineistoa olisi käytetty 

päätelmien tekemiseen. Sanomalehtileikekokoelmaa on kuitenkin käytetty kertomaan lehdistön ja 

yleisön reaktioista Suomenlinnan matkailun kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena ei ole 

tarkastella Suomenlinnaa ja Suomenlinna-kuvaa lehdistössä; paikallislehdillä kun ei voida katsoa 

olevan merkittävää matkailullista merkitystä.  

 

Haastatteluja en tässä työssä ole käyttänyt lähdemateriaalina. Vaikka kiinnostus Suomenlinnan 

asukkaiden taholta haastatteluiden tekemiseen oli suurta, on niiden lähdekriittinen käsittely 

ongelma. Tutkimus sijoittuu ajanjaksolle, jolloin Suomenlinna oli matkailullisesta näkökulmasta 

hyvin erilainen kuin nykypäivänä. Matkailu on Suomenlinnassa tänä päivänä varsin akuutti aihe, ja 

se todennäköisesti heijastuisi läpi informanttien muistoista ajasta jolloin näin ei vielä ollut. 

 

 

2. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT METODIT JA TEORIAT 

 

 

2.1. Ikonologia viitekehyksenä 

 

Ikonologinen tulkintamalli on alun perin kehitetty taidehistoriaan ja taideteosten tulkintaan. Mallia 

voidaan pitää kritiikkinä formalistista taidehistorian traditiota kohtaan, jossa keskiössä oli taiteen 

esteettinen funktio. Mallin kehittäjä Erwin Panofsky halusi korostaa symboliikan ja merkitysten 

roolia. Taidehistoriassa Panofskyn vaikutus oli suurimmillaan 1950- ja 1960-luvuilla, mutta mallia 

                                                                                                                                                                  
42 Kts. esim. Enqvist & Härö 1998, 114; Gardberg 1998, 149.  
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on käytetty toki myöhemminkin.43 Maantieteessä tieteiden välisten raja-aitojen madaltuminen on 

johtanut ”kulttuuriseen käänteeseen” ja uuden, kulttuurisen maantieteen syntyyn. Sen taustalla voi 

nähdä humanistisen maantieteen sekä monitieteisen kulttuurintutkimuksen, joka on saanut 

vaikutteita mm. antropologiasta. Tätä uusien tieteellisten ajatusten leviämistä edustaa Petri J. 

Raivon väitöskirja, jossa hän tarkastelee Suomen ortodoksista maisemaa hyödyntäen Panofskyn 

tulkintamallia.44 Samaa monipuolista tutkimusotetta edustaa Salla Jokelan vuonna 2005 valmistunut 

pro gradu -työ, jossa hän tarkastelee Helsinkiä matkaesitteiden kuvituksessa v. 1895–2005 

Panofskyn tulkintamallin mukaan.45

 

Ikonologinen viitekehys ja tulkintamalli tarkastelee kohdetta liikkuen fyysisyydestä kohti 

symbolista ulottuvuutta.46 Samalla tavoin historian tutkimus etenee lähteiden kertomasta kohti 

perusteltua tulkintaa menneisyydestä.47 Siksi Panofskyn ikonologinen tulkintamalli sopii 

sovellettuna myös historian tutkimuksen jäsentämiseen. Ikonologisessa tulkintamallissa on kolme 

tasoa. Ensimmäinen on esi-ikonografinen kuvaus, jonka sisältönä on elementtien tunnistaminen ja 

kuvaus.48 Tämä tarkoittaa historiantutkimuksen kohdalla ilmiön tunnistamista, rajaamista ja 

tapahtumien kuvailua. Tutkimuksessani keskityn tällä tasolla konkreettisiin kysymyksiin 

Suomenlinnan matkailunähtävyyksien rakentamisesta, matkailuyritysten syntymisestä jne. 

 

Toisena tasona on ikonografinen analyysi, jossa selvitetään aiheen sopimuksenvaraisia 

merkityksiä.49 Historiantutkimuksessa merkittävää ei ole selvittää mitä lähteissä lukee, vaan mitä se 

merkitsee. Tähän vaiheeseen liittyy Suomenlinnan kohdalla runsaasti symbolisia merkityksiä, 

joiden tutkimisen metodeista lisää alaluvussa 2.3.  

 

Kolmas taso on ikonologinen tulkinta, jolloin ikonografisen analyysin tuloksia käytetään aiheen 

sitomiseksi laajempaan kontekstiin, esimerkiksi koko aikakauden kulttuuri- tai aatehistoriaan.50 

Tämä lienee itsestäänselvyys historiantutkimuksessa. Suomenlinnan osalta laajempi konteksti 

tarkoittaa paitsi Suomen historiaa yleensä, myös matkailun historiaa Helsingin ja koko Suomen 

osalta.  

                                                 
43 Palin 1998, 119. 
44 Raivo 1997, 2-3. 
45 Jokela 2005, passim. 
46 Jokela 2005, 13. 
47 Praecepta 2005, 14. 
48 Panofsky 1970 (1955), 53–54; Raivo 1997, 35. 
49 Panofsky 1970 (1955), 61; Raivo 1997, 35. 
50 Panofsky 1970 (1955), 64; Raivo 1997, 35. 
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Panofskyn mallin mukaan tasot ovat toisiaan seuraavia, ja vasta kolmas, ikonologinen tulkinta on 

varsinaista tutkimusta.51 Kuten Jokelan ja Raivon töissä, myöskään omassani Panofskyn tasot eivät 

ole toisiaan seuraavia, vaan myös osittain päällekkäisiä ja samanarvoisia. Panofskyn 

tulkintamallissa tärkeimmäksi tavoitteeksi nouseva ikonologinen tulkinta on vain yksi osa omaa 

työtäni, eikä toisia tasoja merkityksellisempi.52 Käytännön ikonologinen tutkimus on ollut yleensä 

aatehistoriallista tutkimusta, joka kohdistuu klassiseen eurooppalaiseen kuvataiteeseen.53 

Maantieteen tarjoamien esimerkkien pohjalta sitä voidaan noudattaa tutkittaessa sellaisten 

historiallisten paikkojen muodostumista, joilla on selkeästi myös symbolinen merkitys. On syytä 

kuitenkin muistaa, ettei maiseman ikonologinen tulkintamalli ole systemaattinen metodinen 

järjestelmä, vaan kyseessä on ennemmin tutkimuksen periaatteellinen järjestäminen.    

 

2.2. Matkailukohteen muodostumisesta 

 

Työssäni tutkin Suomenlinnaa matkailun historian näkökulmasta, eli sen historiaa 

matkailukohteena. Matkailijoita Suomenlinnassa on käynyt sen rakentamisesta lähtien.54 Se löysi 

tiensä myös maailmanlaajuisesti tunnettuihin matkaoppaisiin jo 1900-luvun alussa.55 On siis helppo 

todeta, että Suomenlinnaa voi tutkia matkailun näkökulmasta jo sen alkuvaiheista alkaen. Vuonna 

2003 se oli kolmanneksi suosituin matkailukohde Suomessa.56  Matkailun tutkimuskirjallisuuden 

mukaan matkailukohde syntyy kun alueen tai paikan matkailullinen vetovoima57 jalostetaan niin 

että matkailuelinkeinon harjoittaminen alkaa. Tähän kuuluu siis myös erilaisten palveluiden 

kehittäminen.58 Toisaalta voidaan esittää argumentti, että matkailullisesti vetovoimaisesta kohteesta 

tulee matkailukohde ilman kehittämistä. Mutta kysymys kuuluu, voiko kauneimmastakaan saaresta 

tulla matkailukohde ilman (tietoisesti tai tiedostamatta) siihen liitettyjä mielikuvia tai 

symboliarvoja? Matkailun historian näkökulmasta ”matkailukohde” käsitettä ei ole aikaisemmassa 

tutkimuksessa määritelty, vaan tutkimuksessa matkailun kohteena olevaa aluetta on automaattisesti 

                                                 
51 Panofsky 1970 (1955), 64. 
52 Jokela 2005, 14. 
53 Palin 1998, 120. 
54 Kts. esim. Brummer 1874, passim. 
55 Kts. esim. Baedeker 1912. 
56 Santasalo 2005, 69–70. 
57 Vetovoima (pull factor/pull power) on matkailututkimuksen keskeisiä käsitteitä. Lähtöalueiden työntövoima (push 
factor/push power)  ja kohdealueiden vetovoimatekijät ohjailevat matkailua. Vetovoimatekijät voivat olla ilmastollisia, 
kulttuurisia, alueellisia, taloudellisia jne. Burton 1999, 1-2. 
58 Hemmi & Vuoristo 1993, 115. 
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nimitetty matkailukohteeksi.59 Selvimmin käsitteiden määrittelemättömyydestä seuraavat ongelmat 

tulevat esille Seija Lappalaisen pro gradu -työssä ”Suomen matkailukohteet 1920- ja 1930-luvulla”. 

Hän määrittelee matkailukohteen seuraavasti: ”Matkailukohteita ovat siis sellaiset kohteet, joissa 

sellaiset vieraspaikkakuntalaiset, jotka eivät ole työmatkalla, käyvät. Matkailijoita houkuttelee 

kohteisiin joko luonnon tai kulttuurin vetovoima”.60 Myöhemmin hän mainitsee että 

”Tutkimustyössä käsitellään Suomen tärkeimmät matkailukohteet matkailualueittain.” ja edelleen 

”Suomessa syntyi 1920- ja 1930 –luvuilla useita suuria matkailukohteita. Tutkimuksessa 

paneudutaan melko laajasti uusien kohteiden luomiseen[…]”.61 Lappalaisen yhteenvedossa 

esittelemä lista Suomen suosituimmista matkailukohteista62 ei sisällä esimerkiksi Suomenlinnaa, 

vaikka se sinne oman tutkimukseni mukaan kävijämääriltään kuuluisi. Toinen ongelmallinen kohta 

on matkailukohteiden ”syntymiseen” ja ”luomiseen” viittaavat lauseet. Milloin matkailukohde 

syntyy ja miten se luodaan? 

 

Matkailukohde -käsitteeseen liittyvät läheisesti käsitteet matkailukeskus ja matkailualue. 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa ”destination” (määränpää, matkakohde) sekä ”resort” 

(lomakeskus) tarkoittavat usein samaa asiaa. Molempia on sovellettu alueellisesti erityyppisillä 

tasoilla valtioista yksittäisiin matkailukeskuksiin. Määritelmistä voidaan kuitenkin vetää se 

johtopäätös, että resort viittaa paikallistasolle, mutta destination kattaa laajasti eri maantieteellisiä 

tasoja.63 Suomalaisessa matkailututkimuksessa matkailukeskuksella tarkoitetaan yleensä kohdetta, 

joka on erilaisten matkailupalvelujen sijaintipaikka, mutta samalla tiiviisti sidoksissa attraktioiden 

läheisyyteen.64 Tutkimuksissa ei ole tarkemmin määritelty matkailukeskusten ja matkailukohteiden 

välistä yhteyttä, ja osassa tutkimuskirjallisuutta matkailukohde määritellään samoilla argumenteilla 

kuin matkailukeskus.65 Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin matkailukohde käsitteeseen 

matkailun historian näkökulmasta, sillä matkailukeskus -käsitteeseen liitetään Suomessa yhä 

pääasiassa Lapin hiihto- tai muut vastaavat matkailukeskukset. 

 

                                                 
59 Kts. esim. Hirn & Markkanen 1987, 244. Tosin välillä vaikuttaa siltä, että kirjoittajat välttelevät  sanan 
“matkailukohde” käyttöä. Yleisimmin kirjassa puhutaan nähtävyyksistä (esim. s. 23 ja s. 40). Käsitteiden määrittelyä ei 
kirjassa tehdä tarkemmin. 
60 Lappalainen 1987, 1-2. 
61 Lappalainen 1987, 2. 
62 Lappalainen 1987, 103. 
63 Kauppila 2004, 11–12. 
64 Vuoristo & Vesterinen 2001, 113. 
65 Hemmi & Vuoristo 1993, 115. 
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Suomenlinnan kohdalla anakronismin vaara on ilmeinen. Historiantutkijan on helppo 

huomaamattaan siirtää oman yhteiskuntansa ajatusmallit tutkimusajankohtaan.66 Suomenlinnan 

vahva matkailullinen imago voi helposti johdattaa tutkijan toteamaan sen itsestään selvästi olevan – 

ja olleen – matkailukohde.  Mielenkiintoiseksi tutkimusajanjakson tekee se, että ”Suomenlinna -

kuva” kehittyy ja siitä väistämättä muodostuu matkailukohde kuten tässä pro gradu työssäni esitän. 

Miten matkailukohde siis kehittyy? 

 

Matkailukohteen kehittyminen matkailun kehitysmallien mukaisesti  

 

Matkailukohteen kehittymisestä on tehty useita tutkimuksia maantieteessä, ja niissä merkille 

pantavaa on alueiden kokoerot ja ”destination” määritelmien erilaisuus.67 Matkailututkimuksessa 

keskeisin matkailukohteen kehittymistä kuvaava malli on liiketaloustieteestä tuttu elinkaarimalli. 

Mallia käytettiin maantieteessä ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla ja matkailuntutkimuksessa 

vuonna 1980. Ensimmäiset matkailumaantieteelliset mallit kehitettiin jo 1930-luvun lopulla, ja 

matkailukohteen elinkaarimallin kehittäjä Richard Butler aloitti oman mallinsa hahmottelemisen jo 

1960- ja 1970-luvuilla. Tänä aikana ilmestyi myös useiden muiden tutkijoiden malleja, ja on 

todettu, että Butler puki yhdeksi malliksi sen minkä kaikki jo tiesivät.68  

 

Joka tapauksessa Butlerin matkailukohteen elinkaarimalli on käytetyimpiä ja tärkeimpiä 

matkailututkimuksen työkaluja.69 (Kuva 1) Mallin muuttujia ovat aika ja matkailijamäärä. Malliin 

on liitetty myöhemmin myös matkailijatypologiat, ja matkailijamäärien muuttuessa myös 

matkailijoiden motiivit ja suhtautuminen kohteeseen sekä sen paikallisväestöön muuttuvat. Mallissa 

on kuusi vaihetta: löytämisvaihe (exploration), sitoutumisvaihe (involvment), kehittymisvaihe 

(development), vakiintumisvaihe (consolidation) ja stagnaatiovaihe (stagnation). Löytämisvaiheessa 

matkailijoita käy alueella vain muutamia, matkailupalveluita ei ole luotu, vaan matkailijat käyttävät 

paikallista palveluvarustusta ja matkailu on epäsäännöllistä. Seuraavassa vaiheessa matkailijoiden 

määrä alueella lisääntyy ja matkailu on säännöllisempää. Alueelle kehitetään vain matkailijoille 

tarkoitettuja palveluita. Myös kohteen markkinointi aloitetaan. Kehittymisvaiheessa matkailijoiden 

määrä kasvaa nopeasti, ja kontrolli matkailusta siirtyy alueen ulkopuolelle yritysten 

omistussuhteiden muuttuessa. Matkailun merkitys on huomattava, mutta matkailusta on myös 

haittavaikutuksia. Vakiintumisvaiheessa matkailijoiden määrä kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti 

                                                 
66 Kalela 2000, 84. 
67 Saarinen 2001, 31.  
68 Kauppila 2004, 40–41. 
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on hidastunut. Kohteeseen on muodostunut erillinen virkistystoimintojen alue. Stagnaatiovaiheessa 

matkailijoiden huippumäärä on saavutettu, samoin alueen kantokyky. Stagnaatiovaiheen jälkeen 

vuorossa voi olla taantuminen, uudistuminen/uusi kasvu tai tilanteen stabilisoituminen.70

Kuva 1: Butlerin elinkaarimalli 

 

 

Lähde: Burton 1999, 68.  

 

Alueen matkailun historiaa tutkimalla voidaan paremmin hahmottaa, missä kehitysvaiheessa ollaan 

menossa. Butlerin mallissa puhutaan matkailukohteesta jo silloin, kun kohteessa ei ole matkailijoille 

suunnattuja palveluja. Matkailukohteen mittarina on siis matkailijoiden saapuminen alueelle. 

Butlerin malli on kuitenkin monilta osin ongelmallinen. Butler ei ota kantaa esimerkiksi tutkittavan 

alueen suuruuteen. Mallia onkin käytetty eri aluetasoilla aina maanosista matkailukeskuksiin.71 

Toinen ongelma on aika- ja mittayksikkö, jossa ongelmana on matkailijamäärien pitkien 

aikajaksojen puute.72 Tässä matkailun historian tutkimus on tärkeässä roolissa. Kolmas ja eittämättä 

suurin ongelma liittyy elinkaaren muotoon ja vaiheisiin. Myös Butler itse on todennut, etteivät 

kaikki kohteet käy välttämättä kaikkia vaiheita läpi ja että vaiheet voivat olla eripituisia. Löytämis- 

ja sitoutumisvaihe ovat yleensä mallin mukaisia, mutta ongelmia tulee erityisesti kehittymisvaihetta 

ja sen jälkeisiä vaiheita tarkasteltaessa.73

 

                                                                                                                                                                  
69 Burton 1999, 67. 
70 Kauppila 2004, 41–43. 
71 emt., 58–61. 
72 emt., 64. 
73 emt., 67. 
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Butlerin elinkaarimallin lisäksi ranta- ja kaupunkikohteiden kehittymisestä on tehty omia malleja74, 

jotka eivät kuitenkaan tämän tutkimuksen kannalta ole oleellisia. Butlerin elinkaarimalli keskittyy 

siis matkailijamääriin, joita Suomenlinnan osalta tässä tutkimuksessa selvitetään. Matkailun historia 

ei kuitenkaan ole pelkästään matkailijamäärien selvittämistä, eikä ”matkailukohde” -käsitteen 

käyttöä voida perustella vain matkailijoiden määrän perusteella. Tärkeään rooliin nousevat tässäkin 

tutkimuksessa matkailijoille suunnatut palvelut ja niiden kehittymisen tutkiminen.   

 

Butlerin elinkaarimallin soveltuvuutta matkailualueiden ja –kohteiden kehittymisen tulkintaan on 

herätty arvostelemaan erityisesti kulttuurimaantieteen piirissä. Elinkaariteoreettisessa tutkimuksessa 

matkailukohde otetaan ikään kuin annettuna, ja se rajautuu edellä mainituin tilastollisin ja 

hallinnollisin perustein. Matkailukohteen rajauksessa ei siis oteta huomioon sen historiallisten ja 

sosiaalisten käytäntöjen kautta rakentunutta alueen ideaa.75 Suomenlinna ei ole ollut ”puhdas tila”, 

jolle matkailua ja matkailupalveluita olisi alettu rakentaa. Vaiherikkaan menneisyytensä vuoksi sen 

muuttuminen matkailukohteeksi vaatii tilastollisten tekijöiden lisäksi myös historiallisten 

tapahtumien vaikutusten tuntemista. 

 

Tila, paikka ja alue  

 

”Alueen ideaa” pohdittaessa keskeiset käsitteet tulevat maantieteestä. Tila on näistä ensimmäinen. 

Perinteisesti maantieteen tutkimus on keskittynyt juuri tilaan, sen fyysisiin ominaisuuksiin ja tilan 

tekniseen tutkimukseen. Osittain kulttuurimaantieteen perintönä ja osaltaan uutena selkeänä 

metodologisena vaihtoehtona nousivat 1960- ja 1970 -luvuilla paikka ja alue maantieteellisen 

tutkimuksen keskiöön. Samalla tuotiin esille myös kysymykset paikallisesta ja alueellisesta 

identiteetistä.76 Vaikka tilaa ei enää pidetäkään vain abstraktina ja neutraalina, monissa 

tutkimuksissa tila erotetaan paikasta juuri näiden kahden ominaisuuden pohjalta.77

 

Tilan muuttuminen paikaksi tapahtuu elämisen kautta. Elämisen ja kokemisen kautta neutraalista 

ympäristöstä, abstraktista tilasta tulee paikka78 – tila joka sisältää ihmiselle itselleen tärkeitä asioita.  

Käsite ”paikka” korostaa siis ihmisen subjektiivista ympäristön kokemista ja samalla paikkojen 

                                                 
74 Kts. esim. Burton 1999, 113–116 teoria kaupunkimatkailun vaikutuksesta kaupungin kehittymiseen 
“matkailukaupungiksi” (The Tourist City) ja Burton 1999, 77–83 teoria rantalomakohteiden kehittymisestä. 
75 Saarinen 1995, 3. 
76 Paasi 1986, 23. 
77 Laitinen 2004, 7. 
78 Maantieteessä alue voidaan hahmottaa paitsi paikkana, myös maisemana. Jälkimmäisessä korostuu visuaalisuus, 
mutta edelleen voidaan puhua maisemasta lähes paikan synonyyminä. Raivo 2004, 144. 
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ainutlaatuisuutta.79 Paikkaa voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta; fyysis-sijainnillisesta, 

sensuaalis-emotionaalisesta ja sosiaalis-kulttuurisesta näkökulmasta. Subjektiivisen kokemuksen 

ollessa kulmakivenä paikan määrittymisessä, ovat jokaisessa tarkastelunäkökulmassa aina mukana 

myös muut näkökulmat.80 Jos paikka on aina subjektiivinen kokemus, onko historiassa mahdollista 

tutkia paikan merkitystä? 

 

Yhteiskuntatieteissä tapahtuneen humanistisen käänteen myötä tila on noussut keskustelluksi 

käsitteeksi myös historiassa. Historiatieteessä tehdyissä tutkimuksissa tilan ja paikan käsitteiden 

erottelu ei ole yhtä selväpiirteistä kuin maantieteessä. Ranskalainen historioitsija Pierre Nora on 

käyttänyt termiä muistin paikka, joka voi tarkoittaa maantieteellisiä paikkoja, historiallisia hahmoja, 

monumentteja tai rakennuksia, kirjallisia töitä tai tunnuskuvia ja symboleja. Brittiläinen 

historioitsija Simon Schama käyttää termiä ”maiseman muisti”, jolla hän viittaa tilan saamiin 

menneisyyteen, perinteeseen ja historiaan viittaaviin merkityksiin. Maantieteellisen tilan ja 

menneisyyden muistamisen välillä on yhteys, joka ilmenee materiaalisesti, symbolisesti ja 

funktionaalisesti. Materiaalisuus voi tarkoittaa menneisyyden maisemassa olevia historiallisten 

tapahtumien sijainteja, joiden olemassaolo tekee muistista näkyvää ja kosketeltavaa todellisuutta 

myös nykyajassa. Symbolisuudella viitataan puolestaan sijainnin saamiin kulttuurisiin merkityksiin; 

funktionaalisuus viittaa rituaaleihin, toimiin ja toimituksiin joilla materiaalista ja symbolista 

menneisyyden paikkojen muistoa pidetään yllä.81 Matkailukohteissa paikkojen menneisyyden 

muistoa pidetään yllä. Kiinnostava kysymys onkin, kenen/mitä menneisyyttä kohteessa esitellään? 

 

Teoksessa ”Tilan kokemisen kulttuurihistoria” nostetaan esille tilan jakautuminen objektiiviseen ja 

subjektiiviseen tilaan. Objektiivinenkaan tila ei ole tyhjä tai neutraali, mutta yksilö käsittää tilan 

ulottuvuudeksi joka on riippumaton mistään tietystä toimijasta. Objektiivisen tilan käsitettä 

tarvitaan kun halutaan tehdä tutkimusta tilallisuuden käsityksistä tai tilallisista käytännöistä. 

Samalla se erottaa paikan, eli subjektiivisen tilan kokemisen objektiivisesta tilan kokemisesta.82  

Tilaa onkin matkailussa pohdittu useimmiten kaupunkihistorian, taidehistorian (erityisesti 

arkkitehtuuri) ja dramatisoidun tilan kautta. Tällöin korostuu paikan fyysis-sijainnillinen ja 

sensuaalis-emotionaalinen näkökulma. Historiankirjoituksen pyrkimyksissä käsitellä menneisyyden 

tilaa (paikkaa) on siis selkeä ongelma: tila on kadonnut ja ainoana vaihtoehtona on luoda siitä 

                                                 
79 Tani 1995, 19.  
80 Karjalainen 1997, 41. 
81 Raivo 2004, 144. 
82 Laitinen 2004, 4-7. 
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mahdollisimman toden näköinen kuva. Toisaalta sama ongelma koskee kaikkea 

historiantutkimusta.83  

 

Mielestäni hedelmällisimmän näkökulman matkailukohteiden rakentumiseen tarjoaa Anssi Paasin 

kehittämä alueen institutionalisoitumisteoria. Institutionalisoitumisteoreettinen tarkastelu kytkee 

tietyn matkailualueen tai –kohteen84 kehittymisen osaksi laajempia prosesseja, ja ottaa huomioon 

myös alueen ulkopuolisten tekijöiden merkityksen. Tutkittaessa matkailukohdetta 

institutionalisoitumisprosessin kautta ei olla ensisijaisesti kiinnostuneita matkailijan omista 

subjektiivisista (paikka)kokemuksista, vaan siitä millaisten tulkintasääntöjen kautta yksilöt antavat 

merkityksiä ympäristölle.85  Institutionalisoitumisprosessissa kohde tai alue muotoutuu 

kokonaisuudeksi, jolla on vakiintunut roolinsa yhteiskunnallisessa tajunnassa. Alueet eivät siis ole 

staattisia, vaan heijastavat tiettyä hetkeä sekä vaihetta ja tulevat ymmärretyksi historiansa kautta.86 

Institutionalisoitumisprosessin vaiheet esitellään kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2: Institutionalisoitumisprosessin ulottuvuudet 

 

Lähde: Paasi 1986, 30  

 

Alueen (ja tässä tapauksessa siis myös kohteen) institutionalisoitumisteorian mukainen 

kehittyminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on territoriaalinen 

                                                 
83 Tunturi & Syrjämaa 2002, 15. 
84 Anssi Paasin vuonna 1986 tekemä väitöskirja käsittelee maakuntien institutionalisoitumisprosesseja, joten hän käyttää 
tekstissä käsitettä alue. Jarkko Saarisen artikkelissa koskien Paasin teoriaa käsitellään laajemmin (matkailu)alue 
käsitettä ja todetaan sen vaihtelevan aluekokonaisuuksista pieniin yksikköihin. Artikkelissa todetaan että matkailualue 
on syytä määritellä riippuen tutkimusasetelmasta. Saarinen 1995, 1. 
85 Saarinen 1995, 4-5. 
86 Paasi 1986, 30. 
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hahmottuminen, jolla tarkoitetaan alueen rajautumista omaksi, muista erottuvaksi yksiköksi. Kyse 

voi olla hallinnollisesta rajauksesta tai vaihtelevamerkityksestä, jolloin alueelle leimaa antavia ovat 

esimerkiksi luontoa tai kulttuuria kuvaavat ainekset.87 Suomenlinnan kohdalla kyse on saarista ja 

niille rakennetusta linnoituksesta. Vaikka alueen territoriaalinen hahmottuminen vaikuttaa selvältä, 

tulen tutkimuksessani tuomaan esille myös seikkoja jotka osoittavat ettei näin ole. Yhtenä 

kiistakysymyksenä oli esimerkiksi suhde Helsingin kaupunkiin. 

 

Toisena vaiheena on käsitteellinen eli symbolinen hahmottuminen. Toinen vaihe voi tapahtua 

tiiviissä yhteydessä ensimmäiseen (esimerkiksi paikan nimi), mutta myös alueen jo vakiinnuttua 

kun alueeseen kiinnittyvät symbolit identifioivat kyseisen alueen. Käsitteellisen vaiheen aikana 

kohde muotoutuu selkeän identiteetin omaavaksi kokonaisuudeksi, jota nimi symboloi. 

Suomenlinnan kohdalla kysymys nimestä ja symboleista liittyy läheisesti matkailukohteen 

merkitykseen ja Suomenlinna-kuvaan. Tätä käsittelen tarkemmin alaluvussa 2.3.. 

 

Seuraava vaihe on instituutioiden ja organisaatioiden muotoutuminen. Muodollisin 

institutionalisoitumisen piirre on hallinnollisen roolin saaminen.88 Tämän tutkimuksen kohdalla 

tarkastellaan matkailun hallinnollisia rooleja ja niiden jakautumista. Samalla osittain sivutaan koko 

saaren hallintoa. 

 

Viimeisenä vaiheena on alueen roolin vakiintuminen. Tällöin alueella on jo oma selkeä 

identiteettinsä muihin alueisiin verrattuna.89 Suomenlinnan kohdalla tämä tutkimus ei pääty 

neljänteen vaiheeseen vaan jo aiemmin. Toisaalta on vaikea sanoa, milloin 

institutionalisoitumisprosessi on päättynyt. Käytännössä tutkijan joka aikoo tutkia viimeistä 

vaihetta, tulee todeta että alueen nykytila vastaa prosessin viimeistä vaihetta.  

 

Institutionalisoitumismallia on hyödynnetty matkailun tutkimuksessa yllättävän vähän. 

Suomenlinnaa koskevaan tutkimukseen se tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisen viitekehyksen. 

Suomenlinnan muodostuminen matkailukohteeksi on vaatinut paitsi elinkaarimallin mukaista 

matkailukehitystä, myös institutionalisoitumisprosessin mukaisia vaiheita. Paikan identiteetille 

matkailukohteena näiden molempien anti on tärkeää, sillä alueen muodostuminen 

                                                 
87 Paasi 1986, 31. 
88 emt., 31. 
89 emt., 33. 
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matkailukohteeksi on vaatinut paitsi matkailijoiden määrän lisääntymisen, myös paikan 

matkailuidentiteetin muodostumista.  

 

2.3. Paikkojen symboliikkaa – kuva ja mielikuva  

 

Kuten aiemmassa todettu, institutionalisoitumisprosessin toinen vaihe on symbolinen 

hahmottuminen, jolloin alueen nimi ja muut alueeseen kiinnittyneet symbolit vakiintuvat 

identifioimaan alueen.90 Suomenlinnan kohdalla tilanne on ainutlaatuinen; linnoitus joka ei koskaan 

ollut suomalaisten, alkoi symboloida maamme itsenäisyyttä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

myös tätä muutosprosessia, mutta erityisesti Suomenlinnan identifioitumista matkailukohteeksi.  

 

Symbolit maiseman merkitsijöinä 

 

Strukturalistisen metodologian tavoitteena on löytää yhteiskunnallisten ilmiöiden taustalla 

vaikuttavia rakenteita, ja selittää niiden avulla konkreettisia, havaittavia ilmiöitä. Strukturalismin 

omin filosofinen suuntaus on siis realismi: todellisuus on riippumatonta tiedosta, joten 

tutkimusprosessi ei voi tuottaa todellisuutta, vaan kuvauksen todellisuudesta.91 Totuuden ongelman 

kohtaa väistämättä myös historiantutkija. Historiantutkimuksessa totuudella on useita eri 

ulottuvuuksia, ja tutkimuksen luotettavuus perustuu näiden näkökulmien arviointiin. Objektiivisen 

todellisuuden ajatuksesta on myös historiantutkimuksessa luovuttu.92 Ei ole siis turhaa tutkia 

Suomenlinnan nimen tai kohteiden symboliikkaa; ne lienevät avain ”Suomenlinna-kuvaan”.   

 

Merkit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään; ikoneihin, indekseihin ja symboleihin. Ikoni muistuttaa 

kohdettaan (esimerkiksi valokuva tai piirros) ja indeksi puolestaan viittaa kohteeseen syy- tai 

seuraussuhteen kautta.93 Symbolina voidaan pitää sattumanvaraisesti tai sopimuksenvaraisesti 

valittua vertaus- tai tunnuskuvaa. Tämä kuva edustaa ja havainnollistaa jotain tärkeäksi koettua 

ilmiötä, arvoa, aatetta, myyttiä tai uskomusta.  Symboli voi siis olla mikä tahansa, esine, paikka tai 

vaikka rakennus, joka viittaa itsensä ulkopuoliseen tapahtumaan. Symboleilla on valtaa: ne voivat 

vääristää, muuttaa tai liioitella menneisyyden tapahtumia.94  

 

                                                 
90 Paasi 1986, 31. 
91 Häkli 1999, 99–100. 
92 Kalela 2000, 139–141, 164–165. 
93 Tuovinen 1992, 21.  
94 Halonen & Aro 2005, 7. 
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Kollektiivisia eli yhteisöllisiä symboleja yhteisö käyttää vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Kollektiiviset symbolit voivat luoda ja vahvistaa yhteisöllistä identiteettiä, tietoisuutta omasta 

erilaisuudesta tai samankaltaisuudesta. Monet yhteisölliset symbolit ovat ehdollisia merkkejä, jotka 

perustuvat siihen että yhteisön jäsenet ovat oppineet ja sisäistäneet ne. Yhteisön jäsenet ymmärtävät 

niiden merkityksen samalla tavalla. Kansalliset symbolit ovat yhteisöllisiä symboleja, jotka liittyvät 

kansakunnan elämään tai menneisyyteen. Ne syntyvät ja muuttuvat esimerkiksi yhteiskunnallisten 

muutosten tuloksena, kun yleinen, useasti toistuva objekti tulee osaksi kansakunnan identiteettiä. 

Symbolit heijastavat siis kansakunnan muistia ja menneisyyden vaalimista. Kyse voi myös olla 

tietoisesta menneisyyden rakentamisprosessista.95 Muistin paikassa ei välttämättä ole tärkeää mitä 

tapahtui, vaan se mitä halutaan muistaa.96

 

Kansallisilla symboleilla voidaan erottaa viisi eri kehitysvaihetta. Aluksi esimerkiksi maisema tai 

paikka on hyvin pienen ryhmän symboli. Jotta se muodostuisi merkittäväksi koko kansalle, sen 

tulee edustaa jotain kaikille tärkeää ideaa. Siihen tulee liittää aineksia jotka viittaavat esimerkiksi 

isänmaallisiin tunteisiin. Toisessa vaiheessa opetetaan symbolin sanoma ja käyttö. Opettajina voivat 

olla koulut, kirjallisuus tai taiteet; nykyään medialla on hallitseva rooli. Kolmannessa vaiheessa 

symboli vaikuttaa kansakunnan elämään, eli se tulee konkreettisesti esille eri tilaisuuksissa. 

Seuraava vaihe voikin olla symbolin käytön väheneminen tai unohtaminen. Vanha symboli on 

voinut korvaantua uudella. Viides vaihe on vanhan symbolin uudelleenkäyttö tai 

uudelleensyntyminen.97  

 

Dean MacCannellin tutkimuksessa nähtävyyden ja matkailijan lisäksi tarvitaan merkitsijöitä, joiden 

avulla tiedämme mikä on matkailuattraktio. Merkitsijät ovat siis symbolisella tasolla toimivia 

viestejä, joiden avulla matkailija tietää, mikä itse asiassa on näkemisen arvoista. MacCannell puhuu 

tutkimuksessaan kohteen pyhittämisestä (Sight Sacralization), joka koostuu viidestä eri vaiheesta. 

Ensimmäinen vaihe on nimeäminen. Tämä ei välttämättä tarkoita konkreettista nimeämistä, vaan 

kohteen tutkimusta, kuvaamista ja raportointia. Toisena vaiheena on kohteen rajaaminen. 

Konkreettisella tasolla tämä voi tapahtua esim. aítauksella tai valaistuksella. Esimerkkinä 

MacCannell mainitsee Mona Lisan; koska taulu on suojattu lasilla, se erottuu muista ja vaikuttaa 

muita tärkeämmältä.  Näiden kahden tason jälkeen vuorossa on kohteen vakiinnuttaminen. Kohde 

erottuu kahden aiemman vaiheen aikana muista, ja vakiinnuttaa vähitellen uuden merkityksensä 

                                                 
95 Halonen & Aro 2005, 7-8. 
96 Raivo 2004, 145. 
97 Halonen & Aro 2005, 10.  
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nähtävyytenä. Tätä symbolisella tasolla tapahtuvaa prosessia tuetaan kollektiivisen symbolin toisen 

kehitysvaiheen tapaan. Neljännessä vaiheessa kohteesta aletaan tuottaa mekaanisia kopioita, 

valokuvia, matkamuistoja ja malleja. Viidennessä vaiheessa kohteesta tuotetaan sosiaalisia kopioita, 

kun esimerkiksi alueet nimeävät itsensä uudelleen nähtävyyden mukaan.98

 

Suomenlinnan kohdalla voidaan tarkastella molempia malleja, sillä kollektiivisena symbolina sillä 

on oma merkityksensä. Seuraavalla tasolla tulevat Suomenlinnan sisällä olevat kohteet, joilla on 

taas matkailullista merkitystä, ja joita voidaan tarkastella MacCannellin pyhittämisprosessin 

mukaisesti. Näiden kahden symbolisen tason yhteistuloksena syntyy matkailullinen Suomenlinna-

kuva. 

 

Kuva – mielikuva – imago 

 

Kuvan ja mielikuvan välinen suhde muistuttaa tilan ja paikan välistä suhdetta. Erityisesti mediassa 

puhutaan usein mielikuvasta, ”kaupunkikuvasta” tai jonkun paikan tai kohteen ”kuvasta”. Sillä 

voidaan siis viitata fyysiseen ympäristöön, havaintoympäristöön tai mielikuvaan ympäristöstä. 

Hyvin tavallista on viitata juuri havaintoympäristöön, vaikka toki pitää muistaa että myös 

havaintoympäristöön vaikuttavat subjektiiviset mielikuvat.99 Yksilö varastoi saamaansa 

informaatiota, ja muodostaa sen pohjalta kognitiivisen kartan kohteesta. Se ei ole täydellinen 

representaatio kohteesta, vaan koko ajan täydentyvä ajatus kohteesta. Kognitiiviseen karttaan voi 

sisältyä osia, joista yksilöllä ei ole edes kokemusta.100  

 

Mielikuvan voidaan siis nähdä koostuvan pelkästään yksilön omassa mielessä olevista käsityksistä 

jostain tietystä kohteesta tai paikasta.  Kohdetta ja havainnoitsijaa ei ole syytä irrottaa toisistaan; 

usein vahvin mielikuva syntyy kohteessa itsessään. Toisaalta on syytä huomata että mielikuva voi 

syntyä myös ilman varsinaista kosketusta kohteeseen/paikkaan. Mielikuvan muuttuessa yleisesti 

hyväksytyksi, kollektivisoituessa, aletaan puhua maineesta.101  

 

Mielikuvan muuttuessa yhteisölliseksi (maineeksi) syntyy kollektiivinen kuva kohteesta tai 

paikasta. Nykyään tähän liittyen puhutaan usein imagosta. Imagotutkija Erkki Karvosen mukaan 

imagon käsitteestä ei kuitenkaan vielä 1950-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa voinut puhuakaan. 

                                                 
98 MacCannel 1989 (1976), 43–45. 
99 Tuovinen 1992, 13.  
100 Tuovinen 1992, 11. 
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Yhteiskuntamme ei siis ollut mielikuvayhteiskunta nykyisessä laajuudessaan. Imago –sana saapui 

Suomeen vasta 1970-luvulla.102 Karvonen kiteyttää mielikuvan ja imagon välisen suhteen 

seuraavasti ”Imago edustaisi näin ihmisten kanssa tekemisiin joutuvaa merkkimateriaalia, joka 

jossakin suhteessa ja valikoiden tuottaa kohteestaan jonkinlaista tai esittää sen jonakin. 

”Mielikuva” taas edustaisi sitä tulkintaa tai merkitystä, jonka tämä merkkivihjeistö saa 

havainnoijassa kulloisessakin kontekstissa aikaan”103. 

 

Kuva 3: Imagotyön välittymisprosessi 

 

Lähde: Äikäs 2004, 57.  

 
Kuvassa 3 esitellään imagotyön syntymistä nykyhetken kontekstissa. Kaaviosta näkyy, miten 

imagotyötä tekevä taho (esimerkiksi kaupunki, kunta tai matkailukohde) lähettää viestinsä, jonka 

vastaanottaja (asukas, investoija tai matkailija) vastaanottaa.  Ei ole selvää, että imagon 

vastaanottajan saama viesti vastaisi viestin lähettäjän viestiä, sillä muodostuvaan mielikuvaan 

vaikuttavat yksilön aikaisemmat kokemukset ja käsitykset kohteesta. Vaikka sana imago oli vieras, 

eikä mielikuvayhteiskuntaa nykyisellä tavalla tunnettu, oli Suomenlinna vuonna 1918 

haasteellisessa tehtävässä: saarella sijainnut vankileiri ei antanut parhaita mahdollisia lähtökohtia 

matkailukohteeksi muodostumiseen. Suomenlinnassa tutkimusajankohtana vierailleiden yksittäisten 

                                                                                                                                                                  
101 Äikäs 2004, 34. 
102 Karvonen 1997, 16–17. 
103 emt., 33. 
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matkailijoiden mielikuvia ja niiden vastaavuutta itse kohteeseen on mahdotonta tutkia. Sen sijaan 

toimenpiteistä, joilla oli ”Suomenlinna-kuvaa” muokkaava vaikutus on saatavissa tietoa. 

Tutkimuksen kohteena on näiden toimenpiteiden lisäksi niiden tarkoituksellisuus; onko sittenkin 

mahdollista että Suomenlinnan muuttuminen vankilasaaresta matkailukohteeksi on vaatinut tietoista 

imagotyötä? 

 

 

3. MATKAILUN INFRASTRUKTUURIN LUOMINEN ALKAA 

 

 

3.1. Komiteat työskentelevät – Muinaistieteellinen toimikunta näkyvään rooliin 

 

Suomen itsenäistyessä Viaporin linnoitus jäi venäläisten hallintaan, sillä se ei kuulunut 

hallinnollisesti Suomen suurruhtinaskuntaan. Vasta 14. huhtikuuta 1918 venäläiset luovuttivat 

linnoituksen suomalaisille.104 Alkuaika oli muutenkin hyvin sekavaa, sillä linnoitus oli osittain 

myös saksalaisten hallussa. Kansalaissodan päättyessä Suomenlinnaan perustettiin vankileiri, jossa 

jo nimeämisjuhlallisuuksien aikaan oli yli 6000 vankia. Viimeiset vangit poistuivat saarelta vasta 

maaliskuussa 1919. Kuolleisuus leirillä oli suuri, Suomenlinnan vankileirillä menehtyi lähes tuhat 

vankia.105

 

Alkuvaiheessa myös linnoituksen nimi muutettiin. Alun perin Sveaborgina ja myöhemmin 

Viaporina tunnettu linnoitus sai omistajan vaihdon myötä myös uuden nimen, Suomenlinna. Uutta 

nimeä käytettiin ensimmäisen kerran 12.5.1918, kun Kustaanmiekassa sijaitsevaan lipputankoon 

nostettiin ensimmäisen kerran linnoituksen historiassa Suomen leijonalippu.106 Päivämäärä oli sama 

jolloin linnoituksen rakentaminen oli aloitettu 170 vuotta aiemmin.107 Kyösti Kallion senaatille 

esittämä ja senaatin hyväksymä nimenmuutos julkistettiin lipun nostamisen yhteydessä 

järjestetyissä seremonioissa, senaattori Svinhufvudin puheessa: “Nyt on Suomi vapaa. Nyt liehuu 

Suomen lippu tämän vanhan linnoituksen harjanteella. Sen muistoksi onkin senaatti päättänyt, että 

Viapori-linnoituksen nimen on tästä lähtien oltava Suomenlinna. Älköön mikään vihollinen koskaan 

kyetkö vetämään alas tätä lippua, vaan liehukoon se tässä aina”.108 Sanojen myötä Suomenlinnasta 

                                                 
104 Enqvist & Härö 1998, 17. 
105 emt., 17–21. 
106 Valpasvuo 1948, 136. 
107 Enqvist & Härö 1998, 19. 
108 Suomenlinna 1748–1948 1948, 136–137. 
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syntyi vasta itsenäistyneen maan kansallinen symboli. Nimen muutos ja lipun nosto salkoon 

juhlapuheineen vain muutamia kuukausia itsenäistymisen jälkeen liittivät Suomenlinnaan aineksia, 

joilla siitä syntyi kollektiivinen itsenäisyyden symboli. Mielenkiintoista on, että saarilla sijainnut 

vankileiri ei nouse myöhemmissäkään lähteissä esille rikkomaan symbolin luomaa yhtenäisyyttä.  

 

Koska Suomenlinnan rakennukset ja irtaimisto muodostivat suurimman osan Suomen sotasaaliista, 

luovutettiin ne 17.4.1918 puolustusvoimille ja määrättiin edelleen sotilasalueeksi.  Samalla Viapori 

liitettiin Suomen valtioon ja Uudenmaan lääniin.109 Linnoitusrakennelmat itsessään olivat 

puolustuksen kannalta jo tarpeettomia ja niiden historiallinen arvo ymmärrettiin. Opetusministeriö 

asetti helmikuussa vuonna 1919 Suomenlinnan hoitokomitean, jonka johtoon tuli FT Juhani 

Rinne110. Hän oli erityisen hyvin perehtynyt rakennushistoriaan.111 Komitean tehtävänä oli valvoa 

”muinaistieteellisiä etuja” luovutettaessa linnoitusta valtiolle.112 Joulukuussa 1918 Valtioneuvosto 

oli asettanut oman komiteansa tutkimaan Suomenlinnassa olevan valtion omaisuuden tulevaa 

käyttöä. Komitean puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Lars Krogius113. Komitea järjestäytyi 

tammikuussa 1919 ja loi suhteet Suomenlinnan hoidosta tuolloin vastanneisiin tahoihin: 

puolustusvoimiin ja Teknilliseen hallitukseen114. Helsingin asemakaava-arkkitehti Birger Brunila 

alkoi luonnostella ehdotustaan Suomenlinnan käyttösuunnitelmaksi jo aiemmin tekemiensä 

luonnosten pohjalta.115

 

Komiteoiden työssä ei matkailua juurikaan huomioitu eikä sille annettu arvoa. Suomenlinnan 

hoitokomitea keskittyi em. ”muinaistieteellisiin arvoihin” ja Valtioneuvoston Suomenlinna-komitea 

teollisuuteen ja sen tarvitseman työvoiman asuttamiseen. Jälkimmäinen komitea otti kuitenkin 

työssään huomioon myös Suomenlinnan  muut mahdollisuudet. Arkkitehti Brunila esitteli jo 

heinäkuussa 1918 päivätyssä kirjeessään Suomenlinnan mahdollisuuksia kylpylä- ja 

virkistäytymisalueeksi. Suomenlinna helsinkiläisten luonnonläheisenä ”pakopaikkana” lisäisi 

                                                 
109 Enqvist & Härö 1998, 19. 
110 Juhani Rinne (1872–1950) oli maan johtava linna-  ja kirkkoarkkitehtuurin tutkija. Suomen itsenäistyessä hän valvoi 
valtion haltuun tulevia muinaisjäännöksiä ja tallensi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita esineitä. Hänet valittiin 
valtionarkeologiksi v. 1929, ja hän oli myös merkittävällä tavalla vaikuttamassa Ehrensvärd-seuran syntyyn. Enqvist & 
Härö, 104; Härö 1984, 126–127. 
111 J. Rinteen kirje opetusministeriölle 3.11.1924, kansio Suomenlinna I, MVSl.  
112 Enqvist & Härö 1998, 103–104. 
113  Lars Krogius oli mm. Suomen höyrylaivaosakeyhtiön johdossa ja johti samaan aikaan myös Helsingin satama- ja 
teollisuusalueiden kehittämistä tutkinutta komiteaa. Enqvist & Härö 1998, 29–30. 
114 Teknillinen hallitus lakkautettiin vuonna 1921 ja saaret siirtyivät suoraan Sotaministeriön hallintaan. Enqvist & Härö 
1998,  21.   
115 Enqvist & Härö 1998, 29–31. 
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Helsingin vetovoimaisuutta.116 Varsinaisiin tuloksiin komiteat pääsivät kuitenkin vasta vuonna 

1919. 

 

Suomenlinnan hoitokomitea esitti maaliskuussa 1919, että Susisaari ja Kustaanmiekka määrättäisiin 

museoalueeksi sekä arkisto- ja esinekokoelman siirtämistä Kustaanmiekalle ja Susisaaren 

linnanpihan ympäristöön. Museoalueen hoitajaksi ehdotettiin Juhani Rinnettä.117 Myös 

Sotaministeriö kannatti hoitokomitean ehdotuksia, tosin sillä varauksella ettei kaikkia toivottuja 

rakennuksia voitu heti tyhjentää asukkaista, vaan niitä luovutettaisiin heti ensi tilassa. 

Valtioneuvoston päätöksellä 8.4.1919 päätettiin Kustaanmiekka ja Susisaari luovuttaa säilytettäviksi 

muinaismuistoina sitä mukaa kun ne vapautuisivat puolustusvoimien käytöstä. Juhani Rinne 

määrättiin huolehtimaan niiden käytöstä sopusoinnussa muinaismuistojen säilyttämisen kanssa. 

Rakennusten hoidossa ja huollossa hänet oikeutettiin käyttämään Suomenlinnassa olevien 

viranomaisten apua.118 Alueiden hallintoa ei kuitenkaan siirretty Muinaistieteelliselle 

toimikunnalle119, vaan se jäi sotilasviranomaisille.120 Museoalueeksi julistamisen jälkeen 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle määrättiin valtion tulo- ja menoarviossa määräraha 

Suomenlinnan korjaustöihin. Vaikka määrärahaa pidettiin suurena, arveltiin saarilta tulevan myös 

tuloja kunhan sotaministeriö sallisi yleisön pääsyn saarille.121

 

Valtioneuvoston Suomenlinna-komitea esitteli joulukuussa 1919 Birger Brunilan tekemän 

ensimmäisen Suomenlinnan käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman lähtökohtana olivat 

teollisuuden, sen tarvitseman työvoiman ja puolustusvoimien tarpeet. Toiminnot oli keskitetty 

omille alueilleen ja kukin saarista oli kaavoitettu eri käyttöön. Suurin osa Susisaaresta oli 

kaavoitettu vapaa-ajan-alueeksi ja koko Kustaanmiekka kansanpuisto- ja muinaismuistoalueeksi. 

Myös Ehrensvärdin hauta-aukio ehdotettiin rakennettavaksi takaisin alkuperäiseen asuunsa ajalta 

ennen Krimin sotaa.122 Vaikka Brunilan ehdotus oli laadittu pääasiassa puolustusvoimien ja 

teollisuuden lähtökohdista, oli hän ottanut huomioon Suomenlinnan luonnon ja historian 

                                                 
116 B. Brunilan kirje yleisten töiden osastolle 15.7.1918, Suomenlinnakomitea 1918–1923, kansio Komiteat n:o 16, 
HKA. 
117 Enqvist & Härö 1998, 104. 
118 Valtioneuvoston päätös 8.4.1919, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
119 Muinaistieteellinen toimikunta (nyk. Museovirasto) asetettiin kesäkuussa 1884. Sen päätehtäväksi määriteltiin 
“yleinen huolenpito maamme muinaismuistoista”. Toimikunnan alkuperäinen kokoonpano oli 7 jäsentä, joita esittivät 
mm. Suomen Tiedeseura, Suomen historiallinen seura ja Suomen Muinaismuistoyhdistys. Toimikunnan toimeenpaneva 
jäsen oli valtionarkeologi. Härö 1984, 81. 
120 Enqvist &  Härö 1998, 104. 
121 emt., 104. 
122 Ehdotus Suomenlinnan keskeisten Saracen käytöstä 4.12.1919, kansio Komiteat N:o 16, Suomenlinnakomitea 1918–
1923, HKA. 
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vetovoiman. Kansanpuisto-idea osoittaa, että hänellä oli ollut ehdotusta tehdessään käsitys 

Suomenlinnan merkityksestä ja suosiosta. 

 

Toukokuussa 1920 Kirkollis- ja opetustoimikunta tiedusteli Muinaistieteelliseltä toimikunnalta 

halukkuutta ottaa huolehdittavakseen suoraan Suomenlinnan  historialliset osat. Toimikunta 

kannatti asiaa, mutta myös epäilyksiä esitettiin.123 Valtionarkeologi H.J. Appelgren-Kivalo esitti 

asiasta eriävän mielipiteensä. Hän epäili, ettei ko. ”ulkomuseo” tuottaisi tuloja jos sen hoitajana 

toimisi Muinaistieteellinen toimikunta. Historialliset arvot eivät yksistään toisi saarille kävijöitä, 

vaan se edellyttäisi mukavaa laivaliikennettä, ravintolatoiminnan aloittamista ja järjestyksen sekä 

siisteyden valvomista – tehtäviä, jotka eivät hänen mukaansa sopineet toimikunnalle. Hän ei 

vastustanut suunnitelmia sinällään, mutta halusi suunnittelun yksityiskohtien parempaa 

huomioimista ja projektin luovuttamista sellaiselle taholle, jolla olisi kokemusta ko. käytännön 

töistä. Muinaistieteelliseltä toimikunnalta oli Appelgrenin mukaan jo nyt viety resursseja, sillä 

intendentin tehtävät saarella olivat pääasiassa muuta kuin tieteellistä tutkimusta.124 Tästä varsin 

tiukkasanaisesta mielipiteestä huolimatta kirkollis- ja opetusministeriö määräsi jo 26.5. 

Muinaistieteellisen toimikunnan järjestämään pääsymaksujen keräämisen ja ulkomuseon 

järjestämisen yleisölle. Tämä tehtävä delegoitiin eteenpäin Juhani Rinteen vastuulle.125  

 

Suomenlinnan olojen järjestämiseen ei tahtonut löytyä sopivaa tahoa. Puolustusvoimien toiminnasta 

oli tehty jo useita valituksia eikä sillä näyttänyt olevan intressejä saaren historiaa kohtaan.126 

Muinaistieteellinen toimikunta oli ainoa, jolla oli kokemusta historiallisten kohteiden suojelusta ja 

niiden korjaamisesta. Kun muitakaan asiantuntevia tahoja ei ollut, jäi myös yleisöpalveluiden 

kehittäminen Muinaistieteellisen toimikunnan vastuulle, vaikka se epäili kykyään suoriutua näistä 

sille vieraista tehtävistä. Apua saatiin, kun vuonna 1921 perustettiin Ehrensvärd –seura127.  

 

3.2. Ehrensvärd-seura perustetaan – edellytyksiä matkailulle aletaan luoda 

 

Jo vuonna 1919 oli aateliskokouksen aikaan keskusteltu yhdistyksestä, jonka tehtävä olisi suojella 

Suomenlinnan vanhoja linnakkeita ja muinaismuistoja. Keskustelua kiihdyttivät Valtioneuvoston 

asettaman Suomenlinna-komitean työstä liikkuneet huhut, joiden mukaan osia linnakkeista oltaisiin 

                                                 
123 Enqvist & Härö 1998, 105. 
124 H.J. Appelgrenin lausunto Muinaistieteelliselle toimikunnalle 30.9.1920, kansio Suomenlinna, MVSl. 
125 Analecta Archaelogica VI, 151–152. 
126 J. Rinteen kirje Opetusministeriölle 3.11.1924, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
127 Tandefelt 1929, 177. 
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purkamassa. Myöhemmin samana vuonna tehty päätös Suomenlinnan osien määräämisestä 

museoalueeksi jarrutti kuitenkin suunnitelmia yhdistyksen perustamisesta. 

 

Ajatus kuitenkin eli ja kehittyi Edward Stigzeliuksen128 alkaessa ajaa seuran perustamista. Hän 

kutsui kokoon komitean, joka kokouksessaan maaliskuussa vuonna 1921 päätti perustaa 

yhdistyksen, jonka tarkoituksena olisi ”Suomenlinnan muinaismuistojen kerääminen ja hoitaminen 

sekä linnoituksen tunnetuksi tekeminen”. Virallisesti seura perustettiin 8.5.1921; 

perustamiskokouksessa oli läsnä lähes 200 henkilöä. Samassa kokouksessa hyväksyttiin 

yhdistyksen säännöt ja päätettiin toimihenkilöt. Mainittakoon, että seuran hallituksessa istui myös 

Juhani Rinne. Seuran tavoitteena oli omien kokoelmien kartuttaminen ja ensimmäisenä 

toimintavuotena saatiinkin useita arvokkaita lahjoituksia.129

 

Saadakseen tilaa kokoelmalleen seura anoi käyttöönsä vanhan komendantintalon Ehrensvärd-salia. 

Opetusministeriön päätöksellä 2.11.1921 oikeus salin käyttämiseen myönnettiin sillä edellytyksellä, 

että myös yleisö pääsee katsomaan kyseistä salia Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen 

toimikunnan Suomenlinnan hallinnon sopimalla tavalla.130 Seuran ensimmäisten vuosien toiminta 

pohjautui kokoelmien kasvattamiseen, erilaisten esitelmätilaisuuksien järjestämiseen ja 

muistojuhlien järjestämiseen.131 Vuonna 1923 Ehrensvärd-seura julkaisi ensimmäisen virallisen 

suomenkielisen Suomenlinnan matkailuoppaan. ”Vanha Suomenlinna Opas” esitteli saaren 

tärkeimmät nähtävyydet ja mukana oli myös kartta johon ne oli merkitty. Oppaan kustansi Suomen 

Matkailijayhdistys.132

 

Tällä välin Valtioneuvoston vuonna 1918 asettama komitea oli ajautunut umpikujaan. Birger 

Brunilan käyttösuunnitelman jälkeen komitea oli odottanut sotaministeriön vastausta  vuonna 1919 

lähetettyyn kyselyynsä, jossa pyydettiin tietoa alueista joita puolustusvoimat tarvitsevat käyttöönsä. 

Vastaus saapui viimein marraskuussa 1921, mutta käyttötarve oli edelleen määrittelemättä. Kun 

tarkennusta ei toistuvista pyynnöistä huolimatta saatu, pyysi komitea 9.12.1922 päivätyllä kirjeellä 

                                                 
128 Edward Stigzelius oli helsinkiläinen apteekkari. Hän toimi Ehrensvärd-seuran perustamisen jälkeen sen 
pitkäaikaisena tukijana lahjoittaen sekä rahaa että esineistöä yhdistykselle. Tandefelt 1929, 12; Enqvist & Härö 1998, 
111. 
129 Tandefelt 1929, 177–179. 
130 Opetusministeriön kirje J. Rinteelle 2.11.1922, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
131 Tandefelt 1929, 181–186. 
132 Vanha Suomenlinna opas, passim. 
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toimeksiantonsa peruuttamista. Tämä myönnettiin heti tammikuussa 1923.133 Ensimmäisen 

Suomenlinna-komitean työ jäi siis varsin vaatimattomaksi lukuun ottamatta varsin tarkkoja 

karttapiirustuksia ja käyttösuunnitelmaa.  

 

Muinaistieteellisen toimikunnan ja puolustusvoimien yhteiselo ei osoittautunut kovinkaan 

auvoiseksi yhdessäoloksi. Hallinnossa tilanne oli edelleen sekava ja se vaikeutti velvollisuuksien ja 

oikeuksien rajaamista. Vuonna 1924 Muinaistieteellinen toimikunta halusi irrottautua vaativasta 

tehtävästä. Se ehdotti, että Suomenlinnan hoito annettaisiin kokonaisuudessaan puolustusvoimille. 

Historialliset muistomerkit, linnoitukset ja rakennukset Susisaarella ja Kustaanmiekassa 

julistettaisiin muinaismuistolain alaisiksi ja alistettaisiin Toimikunnan alaisuudessa Ehrensvärd-

seuran hoitoon.134 Syynä olivat mm. puolustusvoimien laiminlyönnit historiallisten kohteiden 

hoidossa ja hyvin tulehtuneet välit, jotka olivat jo johtaneet oikeuskanteisiin.135 Esitys ei johtanut 

muutoksiin, mutta vuonna 1924 Suomenlinna sai ensimmäisen jatkuvan määrärahansa entistämis-, 

museo- ja muihin töihin.136

 

Jo ensimmäisinä vuosina historiallisen arvon lisäksi ymmärrettiin, että kyseessä oli nähtävyys jota 

ihmiset haluaisivat tulla katsomaan ja siihen oli heille suotava myös mahdollisuus. Suomenlinnan 

ensimmäiset vuodet käytettiin kuitenkin organisaatioiden luomiseen ja toimintamallien etsimiseen. 

Vaikuttaa siltä, ettei kukaan halunnut kantaa vastuuta Suomenlinnan matkailun (yleisöpalveluiden) 

kehittämisestä, mutta kaikki myönsivät niiden tarpeellisuuden. Suurin syy vastuun siirtelemiseen oli 

resurssien puute: kenelläkään ei ollut alkupääomaa toiminnan aloittamiseen tai mahdollisuutta 

riskin ottamiseen. Kukaan ei tuntenut tehtävän kuuluvan omaan toimialaansa. 

 

Toiminnan lähtökohtia huononsivat myös huonot liikenneolot, sillä kuljetuksista huolehtivat vanhat, 

jo Venäjän vallan ajalta peräisin olevat Varuskunnan laivaliikenteen höyrylaivat.137 Matkailijat 

joutuivat matkustamaan näillä vuoroilla, sillä heidän tarpeisiinsa suunnattu laivaliikenne alkoi vasta 

vuonna 1948.138 Työmatkoja varten suunniteltu laivaliikenne ei juurikaan palvellut matkailijoiden 

tarpeita. 

 

                                                 
133 Komitean kirje kauppa- ja teollisuusministeriölle 9.12.1922, kansio Komiteat n:o 16, Suomenlinna –komitea 1918–
1923, HKA. 
134 Enqvist & Härö 1998, 105–106. 
135 J. Rinteen kirje Opetusministeriölle 3.11.1924, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
136 Enqvist & Härö 1998, 106. 
137 Herranen 2000, 11. 
138 Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikertomus 1948, 6-7, kansio Dc 23, Suomen Matkailuliiton arkisto, KA. 

 



 30

3.3. Matkailukehityksen edistysaskeleita 

 

Sekava hallinnollinen tilanne selkiytyi vuonna 1927, kun Valtioneuvosto vahvisti vuonna 1919 

tekemänsä päätöksen ja valtuutti Muinaistieteellisen toimikunnan ottamaan välittömästi haltuunsa 

määrätyt alueet. Muinaistieteelliseltä toimikunnalta edellytettiin myös museoalueen 

käyttösuunnitelman laatimista.139 Muinaistieteellisen toimikunnan työ oli valmis lokakuussa 1927. 

Arkkitehti A.W. Ranckenin140 tehtäväksi oli annettu neuvotella sotaministeriön kanssa 

luovutettavista rakennuksista ja niiden käyttötarkoituksista. Lopullisen ehdotuksen mukaan 

Suomenlinnaan tulisi Ehrensvärd-seuran ylläpitämän museon lisäksi myös sotamuseo. Sotamuseon 

tarkoituksena olisi esitellä tykistön, laivaston ja kansalaissodan historiaa.141 Myös kävijöiden 

viihtyvyyttä haluttiin parantaa: toimikunta pyysi lupaa kustannusarvion tekemiseen omasta, 

passivapaasta kulkuyhteydestä museoalueelle ja oikeutta kahvilahuoneiston rakentamiseen.142    

 

Oma kulkuyhteys ei toteutunut, mutta kahvilan rakentaminen Piperin puistoon aloitettiin jo 

seuraavana vuonna. Toukokuussa opetusministeriö myönsi 30 000 markan avustuksen kahvilan 

rakentamiseen, mutta kustannusarvio nousi yli 72 000 markkaan. Ensimmäinen vuokraaja, neiti 

Alva Bergroth, avusti hanketta 10 000 markalla, ja loput opetusministeriö lupasi ”todennäköisesti 

voivansa myöntää” vuoden 1929 budjetissa. Ehtona oli kuitenkin se, että kahvila rakennettaisiin jo 

vuonna 1928. Kustavilaistyylisen kahvilarakennuksen suunnitteli arkkitehti Rancken ja sen 

suunnittelun yhteydessä pidettiin erityistä huolta sen soveltumisesta historialliseen ympäristöön.143

 

Vuonna 1927 tehtiin muutoksia myös Ehrensvärd-seuran hallussa olevaan Komendantintaloon. 

Seuran kokoussalin yhteydessä olevat huoneet otettiin museokäyttöön ja sisustettiin 1700- ja 1800 -

luvun alun mukaisesti. Museo oli hallinnollisesti osa Kansallismuseota eli se toimi 

Muinaistieteellisen toimikunnan alaisuudessa. Joulukuussa vahvistettiin Ehrensvärd–museota ja 

Suomenlinnan museoaluetta yhteisesti koskeva Suomenlinnan museon johtosääntö.144 Näin myös 

Kansallismuseosta voitiin siirtää sinne tarvittavaa esineistöä. Museon järjestely oli valmis keväällä 

                                                 
139 Enqvist 1998 & Härö, 106 
140 A.W Rancken (1880–1954) valmistui arkkitehdiksi vuonna 1905. Hän toimi Muinaistieteellisen toimikunnan 
arkkitehtina 1922–1947. Rancken oli tunnettu myös taiteilijana. Enqvist & Härö 1998, 107.  
141 Analecta Archaelogica VIII, 46. 
142 Muinaistieteellisen toimikunnan kirje opetusministeriölle 4.10.1927, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
143 Analecta archaelogica VII, 90, 98.  
144 Analecta archaelogica VIII, 86. 
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1928, ja se vihittiin käyttöön juhlallisesti Norjan kuninkaan läsnä ollessa. Alusta asti Ehrensvärd-

museota vaivasi tilojen ahtaus.145

 

Kahvilarakennus oli suunniteltu nimenomaan lisääntyvien matkailijamäärien palvelemiseen. 

Vuonna 1927 Suomenlinnassa kävi n. 32 000 matkailijaa, joka oli Suomen olosuhteissa huikea 

luku. Samana vuonna suosikkikohteessa Kolilla kävi hieman alle 20 000 kävijää146. Ehrensvärd-

seuran toimintakertomuksessa todettiin myös, että valtio oli laivalipuilla ansainnut samana vuonna 

n. 26 000 markkaa; suuri rahasumma, joka meni suoraan sotaministeriölle.147 Museoalue ja 

Ehrensvärd-seuran ylläpitämä museo olivat vielä 1920-luvulla kävijöille ilmaisia. Museo oli 

avoinna päivittäin kello 12–15, museoalue ilman rajoituksia.148 Kahvilasta saadut tulot olivat 

tärkeitä Muinaistieteelliselle toimikunnalle saarten kehittämistä ajatellen.  

 

Kotimaan matkailussa alkoi ensimmäinen nousukausi 1920–luvun lopulla. Tarton rauhan (1920) 

jälkeen oli kiinnostus matkailua kohtaan tasaisesti noussut myös Suomessa, mutta silti elintasomme 

ei antanut aivan samanlaisia mahdollisuuksia matkailuun kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. 1920-

luvun alkuvuosina kehitettiin matkailun infrastruktuuria: liikenneolot ja -välineet kehittyivät, 

majoitusolosuhteita pyrittiin parantamaan ja myös taloudelliset näkymät kohentuivat.149 Vaikka 

matkailukehityksen kultakausi olikin edessä vasta 1930-luvulla, myös Suomenlinnassa 

matkailijoiden olojen parantaminen ja palveluiden kehittäminen nousivat yhä tärkeämmiksi 1920-

luvun lopussa. Muinaistieteelliselle toimikunnalle marraskuussa 1929 osoittamassaan kirjeessä 

Suomenlinnan pitkäaikainen työmestari O. Kivistö kiinnitti huomionsa myös matkailureitteihin 

Suomenlinnassa: ”Nykyisten ns. hoidettujen museonähtävyyksien piiri on yleensä sen luontoinen, 

että yleisö palatessaan Kustaanmiekalta joutuu Susisaaren alueella kulkemaan samoja teitä 

takaisin ja siten uudelleen katselemaan ennen näkemäänsä[...]”.150  Myös tähän saatiin parannus 

1930–luvulla, kun matkailu muuttui yhä tärkeämmäksi osaksi toimintaa Suomenlinnassa. Toisaalta 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa syntyi käsitys siitä, mitkä kohteet Suomenlinnassa olivat 

matkailullisesti merkittäviä. Osittain kehitys oli alkanut jo venäläisellä ajalle matkailijoiden 

päästessä vierailemaan Ehrensvärdin haudalla. Vuonna 1919 julkaistuista, Heikki Tandefeltin 

piirtämistä postikorteista151 käy ilmi, mitkä nähtävyydet olivat MacCannellin merkitsemisprosessin 

                                                 
145 Tandefelt 1929, 186–187. 
146 Markkanen 1987, 254. 
147 Kertomus Suomenlinnan museon toiminnasta v. 1927, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
148 Analecta archaelogica VIII, 117. 
149 Markkanen 1987,  213-215, 254. 
150 O. Kivistön kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 16.11.1929, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
151 Heikki Tandefeltin piirtämiä ja vuonna 1919 julkaistuja postikortteja Suomenlinnasta, tekijän hallussa.  
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jo aloittaneet: postikorttien välityksellä myös niille jotka eivät alueella olleet vierailleet selvisi, 

mitkä kohteet ovat näkemisen arvoisia ja tärkeitä.  

 

 

4. SUOMENLINNA VAKIINNUTTAA ASEMANSA MATKAILUKOHTEENA 

   

 

4.1. Kiista hallinnosta vaikuttaa myös matkailuun 

 

Suomenlinnan 1920-luvun loppua varjosti kiista saarten hallinnosta ja ajatus omasta itsenäisestä 

kunnasta syntyi. Puolustusvoimat ehdotti jo vuonna 1925, että Helsingin kaupunki ottaisi hallinnon 

niillä saarilla, joita puolustusvoimat ei enää tarvitse; aivan kuten Muinaistieteellinen toimikunta oli 

ottanut hallintaansa saaren historiallisesti arvokkaimmat osat. Helsingin kaupunki suhtautui 

ehdotukseen periaatteessa positiivisesti, mutta asian käsittely hautautui komiteoihin. 

 

Asukkaiden tyytymättömyys saaren oloihin näkyi mm. vuonna 1925 ja 1926 perustetuissa 

asukastoimikunnissa. Vaikka saarten kunnallistekniikka oli puutteellista, liikenne huonosti 

järjestettyä ja ulkoalueet huonosti hoidettu, perittiin asukkailta kunnallisveroa. Tästä suuttuneina 

Suomenlinnan saarten asukkaat ryhtyivät vuonna 1926 veronmaksulakkoon. Ainakin osa 

Suomenlinnan asukkaista kieltäytyi maksamasta veroa Helsingin kaupungille. Vuonna 1928 

suomenlinnalaiset esittivät virallisesti Valtioneuvostolle Suomenlinnan kunnan perustamista.152  

 

Ratkaisu Suomenlinnan verolakkoon saatiin syyskuussa 1928, jolloin Korkein hallinto-oikeus 

ratkaisi asian Helsingin kaupungin eduksi. Samalla vahvistettiin Suomenlinnan olevan 

kunnallishallinnollisesti osa Helsinkiä. Päätöksen seurauksena kaupunki alkoi periä verosaataviaan, 

mikä johti jo tavaroiden ulosmittaukseen.153

 

Intendentti Heikki Tandefelt oli yksi verolakon kannattajista. Vielä vuonna 1931 hän kirjoitti 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle: 

Sen tapauksen varalta, että verotusta ei saada laittomana poistetuksi, pyydän kunnioittaen 

saada ehdottaa, että Muinaistieteellinen Toimikunta ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, että 

kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka ovat henkikirjoissa Helsingin kaupunkikunnassa, kannetaan 

                                                 
152 Enqvist & Härö 1998,  120-121. 
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pääsymaksu heidän käydessään Suomenlinnassa. Tällaisen maksun määrääminen muille 

kuin helsinkiläisille ei tunnu oikeudenmukaiselta, sillä mikään muu kunta ei ole yrittänyt 

hankkia itselleen aineellista etua niiden puolustuslaitosten ja muinaismuistojen 

kustannuksella, joita valtio Suomenlinnassa ylläpitää[…].154

 

Asukkaiden valittamat ongelmat Suomenlinnassa hidastivat myös matkailijamäärien kasvua 

saarille. Kunnallistekniikan puuttuminen oli ongelma, samoin ulkoalueiden huono hoito, joka 

vaikutti matkailijoiden viihtyvyyteen. Myös passipakko vaikutti edelleen Suomenlinnan 

matkailuun. Jokaisen matkailijan piti hankkia itselleen kulkulupa saarille komendantin toimistosta. 

Luvan saaminen oli varsin helppoa ja matkaoppaissa oli tarkka selostus puhelinnumeroista joista 

passia saattoi tiedustella.155 Tilanne helpottui oleellisesti 1930-luvulla kun saaren intendentti sai 

luvan kirjoittaa passeja.156 Lähteissä ei mainita mahdollisuutta hakea passia yöpymistä varten, mikä 

johtunee Suomenlinnan sotilasaluestatuksesta. Kun matkailijat eivät saarella voineet yöpyä, ei sinne 

myöskään rakennettu majoitusmahdollisuuksia. Lokakuussa 1930 opetusministeriön 

retkeilylautakunta tosin päätti ryhtyä toimenpiteisiin, jotta osa linnoituksesta eli tenalji von Fersen 

saataisiin sisustettua retkeilymajaksi. Asiaa pohtimaan asetettiin toimikunta, johon kuului myös 

valtionarkeologi Rinne.157 Esityksessään Muinaistieteelliselle toimikunnalla helmikuussa 1932 

intendentti Tandefelt ehdotti että hankkeesta luovuttaisiin. Syynä oli sotaministeriön suhtautuminen 

ja arviot hankkeen epäonnistumisesta.158  

 

4.2. Aktiivista toimintaa matkailun edistämiseksi 

 

 Liikenneolosuhteet olivat huonot, sillä kaupunki ei halunnut liikennettä vastuulleen ja merivoimat 

eivät halunneet lisätä matkailijaliikennettä. Saarella sijaitsevat museot olivat luonnollisesti 

rajoituksia vastaan.159 Vuonna 1935 pyrittiin liikenneolosuhteita kuitenkin parantamaan. 

Suomenlinnan museo esitti Muinaistieteelliselle toimikunnalle parannuksia laivaliikenteeseen. 

Valtion laivaliikenteen kahden tunnin ruokatunti keskellä päivää  aiheutti tungosta sitä edeltävillä 

vuoroilla, eivätkä kaikki matkailijat mahtuneet mukaan. Näin ollen matkailija saattoi joutua 

odottamaan laivaa pitkänkin aikaa. Huonoista yhteyksistä johtuen retkien järjestäjät olivat alkaneet 

                                                                                                                                                                  
153 Enqvist & Härö 1998,  122. 
154 H. Tandefeltin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 26.5.1931, kansio Suomenlinna I, MVSl 
155 Helsingin ja ympäristön Matkailijakartta ja –opas 1937,  Karttaliite. 
156 Enqvist & Härö 1998, 114. 
157 Opetusministeriön kirje yleisten rakennusten ylihallitukselle 23.10.1930, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
158 Suomenlinnan museon kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 8.2.1932, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
159 Enqvist,  126. 
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vuokrata omia veneitä matkailijoille. Tämä toiminta kuitenkin kiellettiin, jotta matkailijat 

käyttäisivät valtion laivoja ja raha matkoista saataisiin valtiolle. Suomenlinnan museo pelkäsi, että 

”Suomenlinna matkailupaikkana menettää saavuttamansa suosion” ja näin laivamatkoista saadut 

tulot kääntyisivät taas laskuun. Ratkaisuksi esitettiin Valtion laivatelakan vuorojen lisäämistä sekä 

erikoistapauksissa (kuten esim. kongressit) omien laivojen ja veneiden käytön sallimista.160 

Laivavuorojen lisäämiseen ei voitu suostua henkilökunnan vähyyden vuoksi, mutta omien laivojen 

sallimista erikoistapauksissa luvattiin harkita.161 Parannusta tilanteeseen saatiin kuitenkin vasta 

1948, kun Suomen Matkailijayhdistyksen laivat aloittivat liikennöintinsä.162

 

Vuonna 1930 aloitettiin matkailureittien kunnostaminen Suomenlinnassa. Susisaarella sijaitsevat 

keskilinnakkeet olivat olleet ”suuren törkymäärän vallassa”, josta ne nyt puhdistettiin jotta 

”Suomenlinnan suurta kävijätulvaa” voitaisiin johtaa niidenkin kautta. Uuden järjestelyn avulla 

matkailijoiden nähtävyyksien määrää pystyttiin lisäämään ja niiden katselu yksinkertaistui.163 

Seuraavana vuonna jatkettiin käytävien puhdistusta matkailijoiden liikkumismahdollisuuksien 

parantamiseksi sekä aloitettiin Ehrensvärd-seuran hallinnassa olevan entisen Komendantintalon 

kunnostustyöt. Huoneiden lämmitysjärjestelmää uusimalla saatiin useita näyttelyhuoneita lisää. 

Korjaamisen ja uusien huoneiden kalustuksen maksoi pääasiassa seuran perustaja asessori 

Stigzelius.164 Uudistettu museo avattiin juhlallisesti tasavallan presidentin läsnä ollessa syksyllä 

1930. Korjauksia jatkettiin vielä myöhemmin, ja vuonna 1939 koko rakennus oli museokäytössä.165 

Rakennuskustannuksiin osallistuivat myös valtio ja Ehrensvärd-seura.166   

 

Vuonna 1932 antoi Muinaistieteellinen toimikunta lausunnon, jossa se kannatti sotamuseon 

siirtämistä Suomenlinnaan ns. Carpelanin kasarmiin. Muinaistieteellinen toimikunta ehdotti myös, 

että museon hoitoa varten asetettaisiin kolmihenkinen neuvosto. Siinä olisi edustus sekä 

puolustusministeriöstä että toimikunnasta. Kirjelmässään 21. päivältä joulukuuta 1932, 

puolustusministeriö vahvisti asettaneensa ko. neuvoston.167 Itse sotamuseo avattiin vuonna 1933 

tuoden oman lisänsä saaren nähtävyyksiin.168

 

                                                 
160 Suomenlinnan museon kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 4.7.1935, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
161 Sotaministeriön kirje opetusministeriölle 10.9.1935, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
162 Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikertomus 1948, 6-7, kansio Dc23, Suomen Matkailuliiton arkisto, KA. 
163 Analecta archaelogica VIII, 175. 
164 Analecta archaelogica IX, 48-49, 114. 
165 Enqvist & Härö 1998, 112. 
166 Analecta archaelogica IX, 114. 
167 Analecta archaelogica IX, 121. 
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Muinaistieteellinen toimikunta ehdotti vuonna 1936, että kaupunki ottaisi huolehtiakseen 

Suomenlinnan linnakkeiden ympäristöstä, teistä ja museoalueen puhdistuksesta. Perusteluna 

toimikunta mainitsi myös, että Suomenlinna kuului Helsingin kaupungin huomattavimpiin 

nähtävyyksiin. Esitykseen ei kuitenkaan suostuttu.169 Muinaistieteellinen toimikunta hylkäsi 

puolestaan Piperin kahvilan vuokraajan, neiti Alva Bergrothin anomukseen saada käyttöönsä myös 

Hyvä Omatunto –linnake. Tähän katsottiin voitavan suostua ainoastaan erikoistapauksissa, joista 

lupa pitäisi aina hakea erikseen.170  

 

Muinaistieteellinen toimikunta alkoi siis palata alkuperäiseen tehtäväänsä: linnakkeiden 

suojelemiseen, vaikka restaurointityöt toki vaikuttivat myös kävijöiden vierailumahdollisuuksien 

parantumiseen. Samalla Muinaistieteellisen toimikunnan huomio alkoi pikkuhiljaa siirtyä pois 

Suomenlinnasta. Suurimmat korjaukset oli tehty, eikä sen enää tarvinnut vastata kaikista käytännön 

toimista Ehrensvärd-seuran ollessa tukena työssä. Turun linnan entisöinti alkoi olla keskeisemmällä 

sijalla, vaikka Suomenlinnan korjaustöitä jatkettiin toki läpi koko 1930 –luvun.171 Painopiste alkoi 

pikkuhiljaa muuttua, ja matkailijoiden aseman parantamista ryhtyivät ajamaan saarella toimivat 

museot.  

 

4.3. Matkailu alkaa kukoistaa 

 

Kun 1920-luvulla oli aloitettu matkailijoiden vaatimien olosuhteiden rakentaminen, alkoi tuo työ 

1930-luvulla tuottaa hedelmää. Uusi vuosikymmen oli murroksen aikaa, käännekohta uuteen.  

1920- ja 1930–lukujen kehitys kavensi tulorajoja ja matkailu alettiin mieltää yhä uusien 

väestöryhmien vapaa-ajanviettomahdollisuudeksi. Ainoastaan 1930–luvun alkuvuosikymmeninä 

taloudellinen taantuma hidasti kehitystä.  

 

Varallisuuden lisäksi mahdollisuutta matkustaa sääteli myös vapaa-aika. Vaikka erot 

varallisuudessa olivat kaventuneet ja matkailu kiinnosti myös työväkeä, ei vuosilomia vielä 1930-

luvun alussa työväestöllä ollut. Heitä koskeva vuosilomalaki säädettiin vasta vuonna 1939.  

Kotimaan matkailijat olivat siis aatelista herrasväkeä, joka tosin oli sulautunut varsin 

virkamiesvoittoiseen matkailijajoukkoon.  Palkkatason noustessa ja elintason kohentuessa matkailu 

oli yhä hyväksyttävämpää. Vaikka taustalla vaikuttava poliittinen tilanne sai vastustajat leimaamaan 

                                                                                                                                                                  
168 Gardberg 1998, 150. 
169 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1936, kansio Sekalaista, MV. 
170 Analecta archaelogica IX, 196. 
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matkailun ”herrojen huviksi”, oli se 1930-luvulla kaikille väestöryhmille hyväksytty tapa 

virkistäytyä.172

 

Myös ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Suomessa alkoi kasvaa. Matkustuskiellot ja rajoitukset 

poistuivat 1920-luvun kuluessa ja vaatimattomimmissakin matkailumaissa kuten Suomessa,  

matkailu alettiin mieltää tulonlähteeksi. Maamme matkailun edistäjät olivat aluksi huolissaan 

matkailukohteiden tilasta mutta 1920-luvun lopulla, tason pikkuhiljaa noustessa, myös Suomeen 

uskallettiin alkaa houkutella ulkomaisia matkailijoita.173

 

Samalla tapahtui muutos myös Suomen matkailutoimijoiden keskuudessa. Kun matkailu alkoi 

organisoitua 1880-luvun lopulla, vastuussa sen kehittämisestä olivat tutkijat ja yliopistomiehet. He 

olivat vastuussa sen kehittämisestä edelleen 1920-luvulla, kun ensimmäinen maailmansota oli 

käyty. 1930–luvulle tultaessa tapahtui kuitenkin muutos. Matkailun taloudellisen merkityksen 

kasvaessa vastuu siitä alkoi siirtyä liike-elämän ja kuntien käsiin. Yliopistot tarvitsivat tutkijansa 

takaisin akateemiseen maailmaan.174

 

Tämä kehitys näkyy myös Suomenlinnan matkailun vaiheissa. 1920-luvulla pääpaino oli hallinnon 

järjestämisessä ja erilaisten siihen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Päätökset tapahtuivat 

ministeriöissä ja Muinaistieteellisessä toimikunnassa. Vasta 1930–luvulle tultaessa alkoi 

Ehrensvärd-seuran ja yksityisten henkilöiden työ korostua, ja toimikunta siirtyi alkuperäiseen 

rooliinsa: suojelemaan kohdetta. 

 

Kun 1920–luvulla oli käyty varsin paljon keskustelua saarten hallinnosta, aloitettu linnoituksen 

kunnostaminen, avattu kahvila matkailijoille ja kunnostettu reittejä, alkoi 1930–luvulla tämä työ 

tuottaa hedelmää. Uusia käänteitä ei enää juurikaan tapahtunut, eikä hallinnollisia uudistuksia enää 

tehty. Myöskään uusia matkailun toimijoita ei saarille 1930–luvulla enää saapunut. 

Matkailukohteen suosion kasvaessa myös matkailijamääriä alettiin seurata. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
171 kts. esim. Enqvist & Härö 1998, 109–110; Analecta archaelogica IX 140, 167, 224 ja 280. 
172 Markkanen 1987, 254–256, 262–263. 
173 emt., 208-209. 
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Kuvio 1: Suomenlinnan museoalueen kävijät v. 1931–1938 
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Lähde: Analecta Archaelogica VI-IX 

     

Kuviossa 1 esitellään Suomenlinnan matkailijamäärien kehitystä 1931–1938. Vuonna 1927 

Suomenlinnassa kävi n. 32 000 kävijää175, joten verrattaessa vuoteen 1931 voidaan todeta 

matkailijamäärien koko ajan kasvaneen. Ensimmäinen notkahdus tapahtui vuonna 1932, mihin oli 

syynä  talouden taantuma ja vaikea pula-aika. Kävijämäärät laskivat myös muissa maamme 

matkailukohteissa vuonna 1932176. Seuraavien vuosien kasvuun on monta syytä. Osittain se johtuu 

Suomenlinnan parantuneesta tarjonnasta, sillä sotamuseo avattiin vuonna 1933. Myös yleinen 

matkailun kehitys näkyy taustalla, sillä maanlaajuisesti matkailun kasvu oli voimakasta. Voidaan 

sanoa, että nyt nautittiin 1920–luvulla tehdyn työn hedelmiä. 

 

1930–luvun puolivälin jälkeen matkailijoiden määrä alkoi tasoittua ollen hieman laskusuunnassa. 

Tämä johtunee kuitenkin vain uutuuden viehätyksen katoamisesta ja yhä kiristyvästä 

maailmanpoliittisesta tilanteesta, joka alkoi näkyä Suomenlinnan kaltaisella sotilasalueella. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
174 Markkanen 1987,  263. 
175 Kertomus Suomenlinnan museon toiminnasta 1927, kansio Suomenlinna I, MVSl.  
176 Markkanen 1987, 223. 
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5. MUUTOSTEN AIKAA 

 

 

5.1. Sota-ajan raunioista jälleenrakennukseen  

 

Lupaavasti alkanut matkailukehitys koki takaiskun, kun talvisota syttyi. Jo syyskuussa 1938 

Suomenlinnan linnoitus asetettiin puolustustilaan ja ulkopuolisten pääsyä saarelle rajoitettiin.177 

Sotaan ei kuitenkaan vielä uskottu, sillä syksyllä 1938 uusittiin kahvila Piperin vuokrasopimus; 

uuden sopimuksen piti olla voimassa vuoteen 1943 saakka.178 Lopullisesti matkailijoiden pääsy 

saarelle kiellettiin 6.10.1939.179 Museoiden kokoelmat siirrettiin turvaan mantereelle tarkoitusta 

varten vuokrattuun ”vahvasti rakennettuun” kellariin, missä kokoelmat säilyivätkin 

vahingoittumattomina.180 Ehrensvärd-seuran toimintaan talvi- ja jatkosota vaikuttivat monin tavoin 

ja kokoontumisten määrää jouduttiin rajoittamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Seura menetti 

myös johtokunnan jäseniä, intendentti ja taiteilija Heikki Tandefelt menehtyi tammikuussa 1943.181 

Väliaikaisesti Suomenlinnan museon ja muistomerkkien hoito uskottiin arkkitehti A. W. 

Ranckenille, jolla oli keskeinen rooli Suomenlinnan kehittämisessä aina vuoteen 1948 saakka. 

Uudeksi intendentiksi nimitettiin 22.12.1944 Lars Pettersson.182   

 

Talvi- ja jatkosodan aikana Suomenlinna oli täysin puolustusvoimien hallinnassa. Talvisodan 

alkaessa siviilit evakuoitiin, mutta jatkosodan aikana evakuointi oli lähinnä vapaaehtoista. Elämän 

vilkkaus sota-aikana määräytyi kulloisenkin tilanteen mukaan, välirauhan aikana saarella vietettiin 

lähes normaalia elämää. Vuonna 1942 saarella aloitti jopa toimintansa uusi koripalloseura,  joka 

vuonna 1943 rekisteröitiin nimellä Karhun Pojat. Palveluspaikkana Suomenlinna oli erikoinen, sillä 

suurin osa upseereista ja aliupseereista oli kotoisin saarilta.183

 

Suomenlinna toimi sotien aikana lähinnä ilmatorjuntapattereiden sijoituspaikkana sekä 

sukellusveneiden tukikohtana.184 Venäläisten ilmapommitukset  saivat tuhoa aikaiseksi myös 

Suomenlinnassa. Aliupseerikerhon nurkalle pudonnut pommi tuhosi osan tiloista, Lonnan saarella 

                                                 
177 Hällström af 1960, 113. 
178 Analecta archaelogica X, 190. 
179 Hällström af 1960, 113. 
180 emt., 113 
181 emt., 114. 
182 Enqvist & Härö 1998, 248. 
183 emt., 167–171.  
184 emt., 157–161. 
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tuhoutui varastorakennus ja ns. Inventaariokamarin pohjoispää vaurioitui.185 Suurimmat vahingot 

aiheutuivat kuitenkin puolustusvoimien sota-aikana tekemistä muutoksista. Osia Kustaanmiekalla 

sijaitsevista bastioneista oli purettu ja sen rantavarustuksia käytetty ilmatorjuntapattereiden 

rakentamiseen. Piperin puistosta oli tehty piikkilangalla aidattu perunamaa sikaloineen ja 

muidenkin rakennusten kunnostaminen oli laiminlyöty. Vaikka Muinaistieteellinen toimikunta teki 

joitain korjaustöitä jopa sotavuosien aikana, oli tilanne sodan päättyessä lohduton.186

 

Sotien jälkeen arkeen palattiin nopeasti. Talvisodan alkaessa turvaan siirretyt museoesineet 

tarkistettiin ja palautettiin paikoilleen jo vuoden 1945 alussa. Ehrensvärd-museo päästiin avaamaan 

yleisölle 12.5.1945, ja myös Piperin puistossa sijaitseva kahvila avattiin jälleen elokuussa. Tietoja 

alueen kokonaismatkailijamäärästä vuonna 1945 ei ole säilynyt, mutta Ehrensvärd-museossa vieraili 

lähes 5000 kävijää.187 Se on jopa enemmän kuin vuonna 1937.  

 

Jo 1930-luvulla selvästi näkynyt kehitys Muinaistieteellisen toimikunnan painopisteen 

muuttumisessa vahvistui sodan jälkeen. Kuten Muinaistieteellisen toimikunnan 

vuosikertomuksista188 voi päätellä, alkoi sen rooli Suomenlinnassa muuttua. Muinaistieteellisen 

toimikunnan kiinnostus alkoi siirtyä Suomenlinnasta muihin kohteisiin, kuten pommituksissa 

pahoin vaurioituneeseen Turun linnaan ja Olavinlinnaan. Suomenlinnassa Muinaistieteellinen 

toimikunta keskittyi omaan alaansa – rakennusten restaurointiin.  

 

Muinaistieteellisen toimikunnan Suomenlinnan museon intendentti vaihtui sotavuosien jälkeen 

useasti. Vuonna 1944 intendentiksi nimetty Lars Pettersson siirtyi jo seuraavana vuonna 

Muinaistieteellisen toimikunnan historiallisen osaston intendentiksi, mutta osallistui sen jälkeenkin 

Suomenlinnan korjaustöihin. Petterssonin seuraajaksi Suomenlinnan intendenttinä nimetty 

Helsingin yliopiston arkeologian professori C. F. Meinander siirtyi Petterssonin tavoin jo 

seuraavana vuonna mantereelle. Ensin virkaa hoiti sijaisena apulaisamanuenssi Marta Hirn, kunnes 

Pettersson palasi tehtävään vuonna 1949. Petterssonin luopuessa tehtävästä vuonna 1951 alkoi 

Suomenlinnassa Olof af Hällströmin aika. Hällström nimitettiin virallisesti Suomenlinnan 

intendentiksi vuonna 1951189 ja hoiti virkaa aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuoteen 1980.190

                                                 
185 Enqvist & Härö 1998, 169–170.   
186 emt., 239–240. 
187 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1945, kansio Sekalaista, MV. 
188 Analecta archaeologica XIII-XV, passim. 
189 Olof af Hällström oli hoitanut tehtävää virkaa tekevänä intendenttinä jo tammikuusta 1948 heinäkuuhun 1949. 
Enqvist & Härö 1998, 248. 
190 Enqvist & Härö 1998, 248. 
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Vuonna 1946 kirjoittamassaan artikkelissa Pettersson totesi Suomenlinnan alennustilan: ”Ne, jotka 

rauhanvuosina kävivät Suomenlinnassa ja näkivät täällä kunnostettuja linnakkeita ja 

hyvinhoidettuja puistoja, tapaavat nyt rappiolla ja alennustilassa olevan kulmakunnan, jossa 

sodanaikaiset ampumakuopat ja tilapäiset tykkiasemat koristavat Kustaanmiekan valleja, jossa 

ruma piikkilanka-aita rehottaa Susisaaren linnanpihalle johtava terassitien varressa ja jossa 

hylättyjen rakennusten risaiset peltikatit rämisevät tuulessa.”191  Syynä alueen hoitamattomuuteen 

Pettersson piti alueen hallinnon järjestäytymättömyyttä; asia joka ei ollut edennyt vuoden 1928. 

Pettersson ei ollut näkemyksenä kanssa yksin. Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa 1946 ilmestyneessä 

artikkelissa otsikolla ”Tuhoutuminen uhkaa Suomenlinnan muinaismuistoja. Yhtenäinen kontrolli 

saatava aikaiseksi” Suomenlinnan tilanteesta:  

Turisti joka tekee sodan jälkeen ensimmäisen vierailunsa Suomenlinnassa, saa ihmeekseen 

havaita esimerkkejä, jotka räikeydessään hakevat vertaa. Pålhelmin linnakkeesta hän löytää 

hyvin varustetun sikalan, jonka asukit on tosin siirretty linnake Hamiltoniin, mutta jonka 

karsinat ovat jäljellä muistuttaen edustalla olevien tunkioiden kera äskeisestä 

sikamaisuudesta! [...] Samalla aikaa kun tutustumme Suomenlinnaan, siellä vierailee 

ruotsalais-tanskalainen turistiryhmä. Museon vahtimestari opastaa heitä auliisti. Mutta 

Kustaanmiekan Kuninkaanportilla on tehtävä nopea täyskäännös, sillä Valtion Sähköpajan 

henkilökunta on rakentanut rantaan hyppytelineen, jonka äärellä parhaillaan uivat – tietysti 

ilman uimapukuja!192

 

Esimerkit kertovat hyvin myös alueen kehittymisestä institutionalisoitumisteorian mukaisesti. 

Suomenlinnaa ei määritellä, joten territoriaalisesti alueen uskotaan olevan lukijalle hahmottunut. 

Siihen liittyvä organisatorinen kehittäminen on kuitenkin kesken, sillä esimerkeissä viitataan 

hallinnollisiin ongelmiin. Toisaalta voidaan ajatella näiden liittyvän jo instituutioiden 

muodostumiseen liittyvään kehittymiseen. Tähän liittyy myös Suomenlinnan eri toimintojen ja 

alueen käyttötarkoituksen määrittely. Esimerkeissä alueen matkailullista merkitystä pidetään 

suurena, eikä sitä kyseenalaisteta. Päinvastoin, alueella sijaitsevan Valmetin konepajan 

työntekijöiden virkistäytyminen uhkaa hyväksyttyä alueen käyttötapaa - matkailua. Mielenkiintoista 

on myös suhtautuminen sodan aikaisiin jäänteisiin. Nykyaikana sotiemme taistelupaikat 

juoksuhautoineen ovat merkittäviä matkailunähtävyyksiä. Erityisesti Petterssonin kirjoituksessa 

                                                 
191 Pettersson 1946, 55. 
192 Kirja I 1943 1945–1949, Ilta-sanomat 9.8.1946, Ehrensvärd-seuran arkisto. 

 



 41

tulee ilmi, ettei niiden katsottu olevan osa ”Suomenlinnaa”. Ne eivät siis tukeneet niitä symbolisia 

arvoja ja merkityksiä joita Suomenlinnaan 1940-luvulla liitettiin. 

 

Vuonna 1945 Muinaistieteellinen toimikunta lähetti kirjeet Suomenlinnan komendantille, Valtion 

laivatelakalle ja Suomenlinnan sähkölaitokselle tilanteen kohentamiseksi. Toimikunta joutui 

kuitenkin pettymään, sillä tilanne ei kohentunut, eikä alueen muiden toimijoiden aktiivisuus alueen 

suojelussa kasvanut.193 Muinaistieteellisen toimikunnan omien korjaustoimien kohdalla ongelma oli 

määrärahojen puute. Vuonna 1946 korjaustöiden määrä oli hyvin vähäinen määrärahojen 

riittämättömyyden vuoksi. Tilanteeseen saatiin parannusta vasta 1947, jolloin määrärahoja riitti 

laajamittaisiin sota-ajan rakennelmien poistamiseen.194  

 

Matkailukehitys haluttiin kuitenkin saada käyntiin nopeammin. Kun Ehrensvärd-museon toiminta 

alkoi heti sodan jälkeen, alettiin seurassa miettiä ratkaisuja myös alueen muihin ongelmiin. 

Ehrensvärd-seura aloitti kehittämistyön, joka teki siitä yhden alueen merkittävimmistä 

matkailutoimijoista aina nykypäivään saakka.  

 

5.2. Suomen Matkailijayhdistys mukaan kehittämiseen 

 

Muinaistieteellisen toimikunnan kirje Suomenlinnan muinaismuistojen hoidosta ei saanut 

vastakaikua alueen toimijoilta. Seuraavan yrityksen teki Ehrensvärd-seura, joka kesäkuussa 1946 

lähetti Valtioneuvostolle kirjelmän koskien Suomenlinnan olojen kehittämistä. Ehrensvärd-seuran 

puheenjohtajaksi oli samana vuonna valittu rakennushallituksen yliarkkitehti Martti Välikangas.195  

Kirjelmässä todettiin että Valtioneuvoston vuonna 1919 tekemän päätöksen perusteella 

Suomenlinnan museoaluetta tulisi kehittää erityisesti muinaismuistoalueena. Kehitys oli kuitenkin 

mennyt toiseen suuntaan; kirjelmässä kritisoitiin erityisesti Valtion laivatelakan perustamista ja sen 

hallussa olevissa rakennuksissa tehtyjä muutoksia.  Kirjelmässä kritisoitiin myös puolustusvoimien 

suhtautumista sen hallinnassa oleviin rakennuksiin ja niiden korjauksiin. Korjauksia oli tehty ilman 

Muinaistieteellisen toimikunnan hyväksyntää tai ohjeita ei oltu noudatettu.  Tästä seurauksena oli 

ollut se että ”arvokkaita rakennustaiteellisia yksityiskohtia on tullut tuhotuksi tai vahingoitetuksi”.  

Ongelmana oli myös se, ettei Muinaistieteellinen toimikunta ollut saanut varoja täysin 

Puolustusministeriön alueella sijaitsevien rakennusten korjaamiseen.  

                                                 
193 Analecta archaeologica Fennica XII, 130-132. 
194 Analecta archaeologica Fennica XIII, 41 & 69.  
195 Enqvist & Härö 1998, 254. 
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Kirjelmässä Ehrensvärd-seura ehdotti, että Susisaaren ja Kustaanmiekan ohella myös Kirkkosaari, 

Sairaalasaari ja Länsi-Mustasaari nimitettäisiin muinaismuistoalueeksi, joka olisi siis 

Muinaistieteellisen toimikunnan hallinnassa. Lisäksi kaikkien rakennusten korjaustoimenpiteet 

pitäisi hyväksyttää Muinaistieteellisellä toimikunnalla. Toimikunnalla olisi myös oikeus huolehtia 

sellaisten rakennusten korjaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka eivät sijaitse muinaismuistoalueella 

sikäli kun hallinnoijalla ei ollut niille käyttöä. Vaikka Muinaistieteellisen toimikunnan merkitystä 

alueen kunnossapidossa haluttiin korostaa, toimikunnan matkailullista merkitystä kirjelmässä 

väheksyttiin. Kirjelmässä nimittäin todettiin, että Suomenlinnasta oli tullut tunnettu matkailu- ja 

retkeilykohde Ehrensvärd-seuran toimesta.196

 

Valtioneuvosto lähetti kirjelmän edelleen Muinaistieteelliselle toimikunnalle ja puolustusvoimille. 

Puolustusvoimien syyskuussa lähetetyssä vastauksessa yhdytään pääosin Ehrensvärd-seuran 

esityksiin. Vastauksessa korostetaan kuitenkin puolustusvoimien asemaa saarella, ja Kustaanmiekan 

ja Susisaaren sotilaallista merkitystä. Vastauksessa todettiin että ”Suomenlinnan keskuslinnoitus on 

edelleen sotilasaluetta, jossa sotilasviranomaisilla täytyy olla ylin määräämisvalta”. Samoin 

todettiin että saarella sijaitsevien ase- ja ammusvarastojen vuoksi saarelle pääsyä pitää jollain 

tavalla kontrolloida. Puolustusministeriön mukaan Suomenlinnaan pääsystä ei ollut tullut valituksia, 

joten sen mielestä hallintasuhteisiin ei ollut tarvetta tehdä muutoksia.197 Vaikka kirjelmät eivät 

johtaneet konkreettisiin tuloksiin, ne toimivat hyvänä alkuna keskustelulle Suomenlinnan 

hallinnosta. 

 

Ravintola Walhalla matkailun veturiksi 

 

Vuonna 1948 Suomenlinnan perustamisesta tuli kuluneeksi 200 vuotta. Juhlavuoden lähestyessä, 

matkailijoiden kiinnostuksen lisääntyessä ja Ehrensvärd-seuran kirjelmän herättämän keskustelun 

myötä, alettiin Suomenlinnan matkailuoloja järjestää entistä tehokkaammin. Ilta-Sanomat kirjoitti 

vielä huhtikuussa 1947 Ehrensvärd-seuran vuonna 1946 tekemästä aloitteesta, ja totesi sen 

”ilmeisesti hautautuneen Valtioneuvostossa muiden kiireellisimpien asioiden alle, koska siitä ei ole 

kuulunut sen jälkeen mitään”198.  Toukokuussa sanomalehti Uusi Suomi tiesi enemmän: 

”Kaponieeri Delwig –nimiseen linnakkeeseen on suunnitteilla ensiluokkainen 

                                                 
196 Ehrensvärd –seuran kirjelmä Valtioneuvostolle 30.6.1946, kansio Kirjeenvaihtoa 1919–1951, MVSl. 
197 Kirjelmä Merivoimien esikunnalle  Suomenlinnan muinaismuistojen vaalimisesta, 21.9.1946, kansio Suomenlinna I, 
MVSl. 
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matkailuravintola”.199 Ravintolan rakentaminen oli osa laajempaa Suomenlinnan matkailuolojen 

järjestämistä koskevaa suunnitelmaa josta Muinaistieteellinen toimikunta, Ehrensvärd-seura ja 

Suomen Matkailijayhdistys aloittivat neuvottelut keväällä 1947.200  

 

Suomen Matkailijayhdistys (SMY) perustettiin vuonna 1887 Helsingissä. Taustalla oli 

matkakertomusten herättämä kiinnostus matkailuun, ja Ruotsin esimerkki; Svenska Turistförening 

perustettiin vuonna 1885. Kansallisromantiikan hengessä haluttiin oppia tuntemaan omaa 

kotimaata, ja toisaalta taustalla oli pyrkimys sivistää kansaa ja yleinen kansainvälisyyden 

korostaminen sekä ”sivistymisen pyrkimys”. Suomen Matkailijayhdistyksen tavoitteeksi muodostui 

matkailuolojen kohentaminen ja maan nostaminen eurooppalaiseksi matkailumaaksi. Tärkeäksi 

toimintamuodoksi nousi erilaisten matkaoppaiden julkaiseminen, sekä aktiivisen jäsenhankinnan 

kautta paikallisosastojen myötä syntynyt kiinnostus paikallisen matkailun kehittämiseen. Jo 1900-

luvulle tultaessa yhä merkittävämpään asemaan alkoivat nousta kansainväliset matkailijat ja sitä 

kautta markkinointi ulkomaille. Toiminnan painoarvo nousi itsenäistymisen jälkeen, kun 

kansainvälisten kontaktien katsottiin lisäävän nuoren valtion tunnettavuutta ja kotimaan matkailulle 

annettiin merkittävä isänmaallinen kasvatustehtävä. Yleisen matkailun edistämisen, 

matkailumarkkinoinnin ja tuotteiden lisäksi Suomen Matkailijayhdistys piti yllä useita näkötorneja, 

hotelleja ja vierasmajoja.201 Suomen Matkailijayhdistyksen merkitys kotimaan matkailulle oli 

todella mittava. Tämä näkyy myös kotimaan matkailun historian tutkimuksessa – Suomen 

Matkailijayhdistyksen arkistot ovat dominoineet matkailun tutkimusta. 202

 

Koska Suomenlinnasta oli muodostumassa koko Suomen mittakaavassa merkittävä matkailukohde, 

oli selvää että Suomen Matkailijayhdistys oli kiinnostunut toiminnasta. Toisaalta Matkailijayhdistys 

oli alaa hallitseva yhdistys, joten oli luonnollista että Muinaistieteellinen toimikunta ja Ehrensvärd-

seura aloittivat neuvottelut juuri tämän yhdistyksen kanssa.  Muinaistieteellinen toimikunta oli 

aiemmin toiminnassaan ollut aktiivinen myös matkailullisten kysymysten kehittäjänä. Määrärahojen 

vähyyden vuoksi ja toimikunnan intressien keskittyessä Suomen muihin kunnostusta vaativiin 

kohteisiin, halusi Muinaistieteellinen toimikunta luopua esimerkiksi puistojen ja aukeamien hoitoon 

liittyvistä tehtävistä. Neuvottelujen myötä oli käynyt selville, että puistojen, uimarantojen, wc-

                                                                                                                                                                  
198 Kirja I (1943) 1945–1949, Ilta-sanomat 19.4.1947, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
199 Kirja I (1943) 1945–1949, Uusi Suomi 13.5.1947, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
200 Kirjelmä Muinaistieteelliseltä toimikunnalta opetusministeriölle 2.1.1948, kansio Suomenlinna II, MVSl 
201 Markkanen 1987, 148–219. 
202 Kts. Esim. Lappalainen, 1987.  Pro gradu -tutkielma ja listat suosituimmista matkailukohteista pohjautuvat vain 
Suomen Matkailijayhdistyksen arkistoon, joka oli kuitenkin vain yksi, joskin toki hallitseva, toimija alalla.  
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tilojen ja polkujen lisäksi saarelle tarvittaisiin korkeatasoinen ravintola. Lisäksi Suomen 

Matkailijayhdistys oli jo vuoden 1947 alusta huolehtinut alueen opastuksesta ja matkailijaliikenteen 

järjestämisestä.203 Opetusministeriölle osoitetussa tammikuun alussa 1948 päivätyssä kirjeessä 

Muinaistieteellinen toimikunta totesi, että vaikka osa tehtävistä osittain kuuluu toimikunnan 

työohjelmaan, ei niiden kuitenkaan voida katsoa kuuluvan valtiovallalle. Tästä syystä 

Muinaistieteellinen toimikunta esitti kirjelmässään kaponieeri Delwigin ja Boijen luovuttamista 

Ehrensvärd-seuran käyttöön tulevaa ravintolaa silmälläpitäen.204  

 

Ehrensvärd-seura aloitti vuonna 1948 tapahtuvien 200-vuotisjuhlien suunnittelun jo vuonna 1945. 

Juhlan valmisteluihin kuuluivat myös Kustaanmiekan puisto- ja restaurointityöt vuosina 1947–

1948. Alusta alkaen puistojen kunnostamisen ohella tavoitteena oli saada alueelle ravintola. 

Ehrensvärd-seura oli tehnyt alustavat suunnitelmat ravintolan rakentamisesta jo vuonna 1946. 

Luonnospiirrokset valmisti arkkitehti Aulis Blomstedt. Rahoituskysymykset osoittautuivat 

vaikeiksi, joten Muinaistieteellisen toimikunnan käynnistämät neuvottelut Suomen 

Matkailijayhdistyksen kanssa tulivat Ehrensvärd-seuran kannalta erinomaiseen aikaan. 

Ongelmalliseksi osoittautui kuitenkin myös Suomen Matkailijayhdistyksen taloudellinen tila, sillä 

sen varat eivät riittäneet lasketun suuruiseen investointiin. 205

 

Tilanteen pelasti Helsingin kaupunginjohtajien vierailu Suomenlinnassa 20.10.1947. 

Kaupunginjohtajat Eero Rydman, Ruben Granqvist ja Erik von Frenckell vierailivat Ehrensvärd-

seuran edustajien kanssa Suomenlinnassa, jolloin viimeksi mainittu ehdotti että seura anoisi 

kaupungilta korotonta 12 miljoonan markan lainaa ravintolan rakentamiseen. Tästä summasta yksi 

kolmasosa käytettäisiin puistojen kunnostamiseen ja loput ravintolan rakentamiseen. Ravintolan 

rakentamiseen tarkoitetun osuuden seura antaisi Suomen Matkailijayhdistyksen käyttöön, joka siis 

vastaisi ravintolan rakentamisen käytännön toimenpiteistä.206 Syynä kaupungin edustajien 

innokkuuteen oli lähestyvä olympiavuosi, joka nosti matkailun ja sen tarjoaman taloudellisen 

hyödyn esiin uudella tavalla. Marraskuun 3. päivä Ehrensvärd-seura lähetti kirjelmän 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle, jossa liitteenä oli jo Ehrensvärd-seuran ja Suomen 

Matkailijayhdistyksen välisen sopimuksen luonnos. Ravintola sijoitettaisiin kaponieeri Delwigin ja 

                                                 
203 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Muinaistieteelliselle toimikunnalle 3.11.1947, kansio Suomenlinna II, MVSl. 
204 Muinaistieteellisen toimikunnan kirjelmä opetusministeriölle 2.1.1948, kansio Suomenlinna II, MVSl. 
205 Hällström af 1960, 116–120. 
206 emt., 120. 
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kaponieeri Boijen tiloihin, ja lisäksi uimarannalle rakennettaisiin pukeutumissuojat, kunnostettaisiin 

ranta ja tehtäisiin linnake Gyllenborgiin wc-tilat.207  

 

Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen sopimus astui voimaan 25. kesäkuuta 1948, 

sen jälkeen kun Suomenlinnan muut toimijat Muinaistieteellinen toimikunta ja puolustusministeriö 

olivat sen hyväksyneet. Ehrensvärd-seura, joka oli toiveidensa mukaisesti saanut käyttöoikeuden 

em. kaponieereihin ja uimarannan hoitoon, luovutti niiden käyttöoikeuden Suomen 

Matkailijayhdistykselle. Matkailijayhdistyksen tehtäväksi tuli matkailijoiden kuljetuksen 

järjestäminen muinaismuistoalueelle, oppaiden palkkaaminen ja ravintolan rakentaminen sekä 

hoitaminen. Näiden tehtävien hoitamiseen luovutettaisiin Ehrensvärd-seuran Helsingin kaupungilta 

saama laina kokonaisuudessaan. Lainan lyhentämiseen käytettäisiin Suomen Matkailijayhdistyksen 

Suomenlinnasta saamia tuloja. Matkailuliikenteestä saatavien tulojen lisäksi yhdistys sai luvan 

kerätä maksun muinaismuistoalueelle saapuvilta matkailijoilta ja pukusuojien käyttäjiltä. Tuloista 

vähennettäisiin ensi kulut, joita esimerkiksi oppaiden palkkaamisesta syntyi, ja loput tuli käyttää 

lainan lyhentämiseen. Museoiden pääsymaksut kerättäisiin edelleen museoissa niitä ylläpitävän 

tahon käyttöön, ja ravitsemusliikkeen ylläpitäminen tapahtuisi täysin Suomen 

Matkailijayhdistyksen hallinnassa. Ravintolan voitto ja tappio olisivat siis ainoastaan SMY:n 

harteilla.208  

 

Sopimuksen mukaan vastuu lainan takaisinmaksusta siirtyisi Ehrensvärd-seuralta Suomen 

Matkailijayhdistyksen vastuulle. Samalla Ehrensvärd-seura sitoutuisi siihen, että se tukisi SMY:n 

toimintaa ja sen mahdollisuuksia lainan takaisin maksuun. Kun laina olisi maksettu, tuotto tulisi 

käyttää Suomenlinnan muinaismuistoalueen kunnostamiseen ja rakennusten korjaamiseen. Lisäksi 

sopimuksessa varattiin esimerkiksi puolustusvoimille oikeus käyttää uimarantaa veloituksetta ja 

linnoituksen toiminnan niin vaatiessa, oikeus lakkauttaa sopimuksen mukainen toiminta 

määräajaksi tai kokonaan.209  

   

Asia oli esillä Helsingin Kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuun 17. päivänä. Ehrensvärd-

seura anoi Helsingin kaupungilta 12 miljoonan markan lainaa, josta 4 miljoonaa käytettäisiin alueen 

ja uimarannan kunnostamiseen ja loput kaponieeri Boijeen ja Delwigiin sijoitettavan ravintolan 

                                                 
207 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Muinaistieteelliselle toimikunnalle 3.11.1948, kansio Suomenlinna II, MVSl.  
208 Sopimus Suomenlinnan matkailun hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen välillä 25.6.1948, 
Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA 
209 Sopimus Suomenlinnan matkailun hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen välillä 25.6.1948, 
Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA 
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rakentamiseen. Muinaistieteellinen toimikunta oli toimittanut oman lausuntonsa, ja ilmaissut siinä 

hyväksyntänsä suunnitelmalle. Esittelyssä todettiin, että luoton takaisin maksamisesta oli luvannut 

vastata Suomen Matkailijayhdistys. Rahaa luoton maksamiseen yhdistys saisi 

muinaismuistoalueelle kannettavasta pääsymaksusta. Laskelmien tueksi esitettiin arvio noin 12000 

henkilön vierailusta kuukaudessa. Samassa yhteydessä todettiin myös, että tulevaisuudessa 

maihinnousuluvasta oltaisiin luopumassa, mikä lisäisi kävijöiden määrää entisestään.  Suomen 

Matkailijayhdistyksen laskelmien mukaan vuosittain lainojen kuoletukseen jäisi vähintään 1,45 

miljoonaa, ja mahdollisesti jopa kaksinkertainen summa!210

 

Esittelyssä Suomen Matkailijayhdistys totesi, ettei se yleensä harjoita toimintaa kaupungeissa, vaan 

keskittyy maaseudun kehittämiseen. Syynä yhdistyksen positiiviseen kantaan olikin se, ”että 

Suomenlinna on maamme kaikkein huomattavimpia nähtävyyksiä, jonka kytkeminen 

matkailuverkostoon ja mainostaminen lisäävät huomattavasti pääkaupungin matkailullista 

merkitystä”. Suomenlinnasta todettiin esittelyssä, että se on ollut suhteellisen suljettua aluetta, 

jolloin sille on tullut lähes ”tarunhohtoinen” maine. Suomen Matkailijayhdistyksen mukaan 

Suomenlinna tunnettiin paitsi suomalaisten, myös erityisesti pohjoismaalaisten joukossa. 

Yhdistyksen odotukset olivat suuret: Suomenlinnan avautumisen, mainostamisen ja uusien 

museoiden sekä palveluiden uskottiin tuovan saarelle yleisömäärä ”joka ei ole vähäiseksi 

laskettava”.  Esittelyssä todettiin että Suomenlinna tulisi kuulumaan jokaisen Helsinkiin saapuvan 

ryhmän ohjelmaan ja lisäksi pääkaupunkilaiset tulisivat olemaan hyvin kiinnostuneita saaresta. 211

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, ja valtuutti 

kaupunginhallituksen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.212 Opetusministeriö hyväksyi 

Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen sopimuksen kesäkuussa 1948.213 Lisäksi 

puolustusministeriö oli 1.4.1948 päivätyssä kirjelmässään todennut, ettei se enää vaadi 

maihinnousu- tai oleskelulupia muinaismuistoalueella vierailevilta matkailijoilta, mikäli heidät 

kuljetetaan suoraan alueelle. Lisäksi erilliseen harkintaan otettiin vierailijoiden mahdollisuus kulkea 

luvitta päälaiturilta muinaismuistoalueelle.214 Puolustusministeriön kannalta toiminta sai alkaa siis 

                                                 
210 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat. Kaupunginhallitukset ehdotukset N:o 21, 17–19. Kansio Suomenlinna II, 
MVSl.  
211 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat. Kaupunginhallitukset ehdotukset N:o 21, 19. Kansio II, MVSl. 
212 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat. Kaupunginhallitukset ehdotukset N:o 21, 20–21. Kansio Suomenlinna II, 
MVSl. 
213 Analecta archaeologica XIII, 119. 
214 Puolustusministeriön kirjelmä n:o 463/320/48 Opetusministeriölle 1.4.1948, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 
87, KA.  
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välittömästi. Linnoituksen 200-vuotisjuhlia 12.5.1948 päästiin siis viettämään iloisissa tunnelmissa. 

Matkailun edellytysten suhteen oli otettu merkittävä edistysaskel. Matkailun hoito oli 

asiantuntevalla taholla, Suomen Matkailijayhdistyksellä, jonka merkitys Suomen matkailun 

kehittämisessä oli suuri. 

 

Suomenlinna nousi matkailun hoidon uudelleen järjestelyjen myötä yleisesti tunnetuksi ja 

tunnustetuksi matkailukohteeksi. Päätös ravintolan rakentamisesta oli merkittävä edistysaskel 

Suomenlinnan kehittymisessä matkailukohteeksi. Ikonologisen tulkinnan tasolla Suomenlinnaan 

rakennettiin selkeästi matkailullisia elementtejä. Toisaalta Ikonografisen analyysin tasolla Suomen 

Matkailijayhdistyksen voimakas mukaantulo merkitsi alueen matkailullisen merkityksen 

kasvamista. Ravintolan rakentamisen puolesta argumentteina käytettiin matkailijoita ja heidän 

tarpeitaan; mikä samalla loi ravintolalle vahvan matkailullisen symboliarvon. Samalla vahvistui 

alueen matkailullinen symbolinen hahmottuminen Paasin institutionalisoitumisteorian mukaisesti. 

Vahvojen matkailuun liittyvien symbolien syntyminen alueelle loi kuvaa matkailukohteesta.  Vanha 

kuva linnoituksesta synkkänä ja suljettuna alueena alkoi nyt väistyä. Huomattavaa on se, ettei 

ravintolan suunnittelu vanhan vuoden 1918 aikaisen ruumishuoneen ja teloituspaikan kohdalle 

synnyttänyt keskustelua. Asiaan ei viitata missään tutkitussa lähdemateriaalissa. On vaikea 

kuvitella, ettei asia olisi keskusteluissa noussut esille; syntyykin ajatus että vaikeneminen 

asiapapereissa on tietoista.  

 

5.3. Suomenlinnan liikenne 

 

Suomenlinnan liikenne oli ollut ongelma jo 1920-luvulta lähtien. Ehrensvärd-seuran ja 

Muinaistieteellisen toimikunnan tekemät parannusehdotukset eivät tuottaneet tulosta, vaan liikenne 

jatkui puolustusvoimien vanhoilla höyrylaivoilla ja moottoriveneellä. Myös pienyrittäjien 

veneliikenne saarille oli rajoitettua.215 Suomenlinnan matkailuolojen suunnittelun alkaessa yhdessä 

Suomen Matkailijayhdistyksen kanssa, myös liikenneoloihin kiinnitettiin huomiota. SMY:n arvion 

mukaan kesällä 1946 jopa 14 900 hengeltä evättiin Suomenlinnaan pääsy kuljetusvaikeuksien 

vuoksi.216 Vuonna 1948 Suomen Matkailijayhdistys aloitti oman laivaliikenteen Suomenlinnaan.217  

 

                                                 
215 Suomenlinnan museon kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 4.7.1935, kansio Suomenlinna I, MVSl. 
216 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat N:o 21 17.12.1947,17, kansio Suomenlinna II, MVSL. 
217 Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikertomus 1948, 6-7, Suomen matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
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Vaikkei Helsingin kaupunki 1930-luvulla ollut kiinnostunut Suomenlinnan liikenteen 

kehittämisestä, alkoi suunta muuttua 1940-luvun lopussa. Tammikuussa vuonna 1948 lähetti 

puolustusministeriö kaupunginhallitukselle Merivoimien esikunnan ja Valmetin Metallitehtaiden 

Helsingin telakan kirjelmät, joissa esitettiin että kaupunki ottaisi hoitaakseen talviliikenteen 

järjestämisen Helsingin keskustan ja Suomenlinnan välillä. Kun asiaa käsiteltiin 5.2.1948 

kaupunginhallituksessa, huomautettiin Ehrensvärd-seuralle myönnetystä lainasta ja ravintolan 

vaikutuksesta myös kesäajan liikenteeseen.218 Asian ratkaisemiseksi asetettiin komitea, joka sai 

nimekseen “Suomenlinnan ja Helsingin välisen liikenteen lopulliseksi järjestämiseksi asetettu 

komitea 1948”. Komitean puheenjohtajana toimi Helsingin kaupungin tekninen johtaja R. 

Granqvist, ja mukana oli edustajia paitsi Helsingin kaupungin satama- ja liikennelaitoksesta, myös 

Yrjö Soini Suomen Matkailijayhdistyksestä ja Niilo Sario, Suomenlinnan Rannikkolaivaston 

komentajaeversti. 219

 

Tärkeintä komitean työskentelyssä ei ollut matkailijaliikenteen sujuvuus, vaan työpaikkojen ja 

asukkaiden tarpeiden turvaaminen. Tätä mieltä oli myös SMY:n puheenjohtaja Soini, joka totesi 

matkailun tarpeiden tulevan vasta kolmannella tilalla.220 Valmiin mietintönsä komitea jätti 

kaupunginhallitukselle 1.11.1948. Komitean mielestä selvää oli, ettei vanhalla tavalla voitu jatkaa, 

vaan Suomenlinnan liikenteen järjestäminen vaati uusia järjestelyjä. Erityisenä ongelmana pidettiin 

kelirikkoaikaa. Siksi laivavuorojen sijaan alettiin ensin pohtia sillan rakentamista Suomenlinnaan. 

Ajatus ei ollut uusi, sillä puolustusministeriö oli tehnyt asiasta ehdotuksen kaupunginhallitukselle jo 

1923, mutta kaupungin kielteisen kannan vuoksi asiasta luovuttiin. Komitea etsi ehdotukset 

uudelleen käsittelyyn, ja erityisesti komiteaa miellytti ajatus tiestä Kaivopuiston eteläkärjestä 

Harakan, Särkän ja Länsi-Mustasaaren saarien kautta Pieni Itä-Mustasaareen.221 Ehdotusta kannatti 

myös Yrjö Soini, joka piti sitä matkailijaliikenteen kannalta onnistuneimpana. Matkailijoilta 

voitaisiin ottaa pieni “siltamaksu”, jolla sillan rakennuskustannuksia saataisiin katettua.222 Lopulta 

komitea totesi kuitenkin ajatuksen tien ja siltojen rakentamisesta olevan liian kallis toteutettavaksi 

heti. Soini halusi kuitenkin vielä lopulliseen lausuntoon lisättävän, ettei päätös siltaa vastaan saisi 

olla lopullinen, vaan siihen tulisi palata heti kun taloudellinen tilanne sen sallisi.223  

                                                 
218 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat, kaupunginhallituksen mietinnöt N:o 17 1948, I-II, Suomen 
Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
219 Pöytäkirja 28.5.1948, komitea 301, kansio Komiteat 300–305, HKA. 
220 Pöytäkirja 28.5.1948, komitea 301, kansio Komiteat 300–305, HKA. 
221 Helsingin Kaupunginvaltuuston Asiakirjat, Kaupunginhallituksen mietinnöt N:o 17, 1948, Suomen Matkailuliiton 
arkisto, kansio 87, KA. 
222 Pöytäkirja 28.5.1948, komitea 301, kansio Komiteat 300–305, HKA. 
223 Pöytäkirja 2.9.1948, komitea 301, kansio Komiteat 300–305, HKA. 
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Parhaana vaihtoehtona komitea piti moottorilauttayhteyttä Suomenlinnan ja Helsingin keskustan 

välille. Liikennettä varten tulisi tilata moottorilautta joka olisi rakenteiltaan sellainen, että 

liikennöinti myös kelirikon aikana olisi mahdollista. Henkilöitä moottorilautan tulisi pystyä 

kuljettamaan vähintään 300 henkeä. Lautta-aseman Helsingin puoleisesta paikasta käytiin myös 

keskustelua, mutta parhaana vaihtoehtona pidettiin lautta-aseman nykyistä sijaintia Eteläsatamassa 

Kauppatorin vieressä. Moottorilautan rakentamiseksi ja liikennöimiseksi komitea ehdotti 

osakeyhtiön perustamista. Osakeyhtiössä mukana olisivat Helsingin kaupunki, valtio ja Suomen 

Matkailijayhdistys. Osakeyhtiön omistus jaettaisiin lautan käytön mukaan, jolloin osakepääomasta, 

45 miljoonasta markasta, Helsingin kaupunki merkitsisi 20 miljoonaa, valtio samoin 20 miljoonaa 

ja SMY 5 miljoonaa. Kaupunki vastaisi lisäksi lautta-aseman rakentamisesta Helsingin kaupungin 

alueella ja valtio Suomenlinnassa.224

 

Aluksi vaikutti siltä ettei suunnitelmaa voitaisi toteuttaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoitti 

toukokuussa 1949, ettei valtio tulisi mukaan yhtiöön. Eduskunta päätti kuitenkin toisin, ja varasi 

saman vuoden budjettiin 20 miljoonaa hankkeen toteuttamista varten. Hankkeeseen mukaan saatiin 

myös Valtion laivatelakka, ja Suomen Matkailijayhdistyksen osuus kaventui lähes 

merkityksettömäksi. Kun osapuolet 29.6.1950 jättivät hakemuksen Suomenlinnan Liikenne Oy – 

Sveaborgs Trafik Ab yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta, mukana olivat Helsingin kaupunki 299 

osakkeella, puolustusministeriö 200 osakkeelle, Valtion Metallitehtaat 100 osakkeella ja Suomen 

Matkailijayhdistys 1 osakkeella. Perustava yhtiökokous pidettiin 11.8.1950. Osakeyhtiön 

toimitusjohtajaksi oman työnsä ohella valittiin eversti Niilo Sario.225

 

Moottorilautan hankinnan valmistelu oli aloitettu jo ennen yhtiön perustamista. Sopimus lautan 

toimittamisesta tehtiin Valtion Metallitehtaan kanssa 7.9.1950. Lautan tuli sopimuksen mukaan olla 

valmis jo marraskuussa 1951, mutta metalliteollisuuden syksyllä 1950 alkanut lakko hidastutti töitä. 

Toinen merkittävä tekijä oli sotakorvaustöitä valvoneen SOTEVAn määräys telakan koko 

henkilökunnan siirtämisestä sotakorvaustuotantoon elokuussa 1951. Lautta laskettiin vesille 

17.7.1951 Valmetin Suomenlinnan telakalla, mutta valmistui käyttöön vasta keväällä 1952. 

Suomenlinna – Sveaborg –nimen saanut, 400 hengelle suunniteltu lautta aloitti säännöllisen 

liikenteen sopivasti ennen olympialaisia vappuna 1952. Näin se ehti kesällä 1952 kuljettaa paitsi 

                                                 
224 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat, Kaupunginvaltuuston mietinnöt N:o 17, 1948, Suomen Matkailuliiton 
arkisto, kansio 87, KA. 
225 Herranen 2000, 14–15. 
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kotimaisia myös olympiavuoden ansioista maahan runsaslukuisesti saapuneita ulkomaisia 

matkailijoita.226  

 

Matkailijoiden kohdalla merkittävä parannus liikenneolosuhteisiin oli tapahtunut jo vuonna 1948, 

kun Suomen Matkailijayhdistys aloitti säännölliset laivavuorot muinaismuistoalueelle.227 

Matkailijamäärien kasvaessa ongelmat liikennöinnissä jatkuivat; uudessa lautassa eivät käyneet 

SMY:n lautan liput ja päinvastoin, mikä herätti ärtymystä matkailijoissa. Liikenne nähtiin siis 

edelleen ongelmana vuosien 1952 ja 1953 vuosikertomuksissa.228 Matkailijayhdistyksen lautat 

liikennöivät Kauppatorilta paitsi Kuninkaanportille, myös Tykistölahteen, jonka laituri korjattiin 

vuonna 1950.229 SMY käytti liikennöinnin toteuttamiseen yksityisiä yrittäjiä, joiden aluksilla 

matkat tehtiin. Laivavuorot noudattivat ravintola Walhallan aukioloaikoja.230 Uuden moottorilautan 

tulo liikenteeseen oli kuitenkin merkittävä uudistus monin tavoin, vaikkei se vielä ratkaissutkaan 

täysin sesonkiluonteisen matkailun aiheuttamia ongelmia. Päätöksellä luotiin perusta Suomenlinnan 

liikenteelle, eikä siltaa tämän tutkimuksen kirjoittamishetkelläkään suunnitella. Helsingin kaupunki 

osallistui ensimmäistä kertaa suurella konkreettisella panostuksella Suomenlinnan kehittämiseen. 

Vaikka motiivina oli toki asukkaiden ja työntekijöiden matkojen turvaaminen, oli matkailun tuoma 

mahdollisuus rahan ansaitsemiseen selvästi päätöksen motivaatiotekijänä.  

 

5.4. Matkailu keskeiseen rooliin 

 

Vaikka ravintolan laina-asia oli käytännössä selvä jo marraskuussa 1947, rakennustöihin päästiin 

vasta syksyllä 1948. Lopullinen päätös Helsingin kaupungin myöntämästä 12 miljoonan markan 

lainasta saatiin 25.8.1948 Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen välisen sopimuksen 

vahvistaminen jälkeen.231 Asiakirjojen hyväksymisestä ja suunnittelun viimeistelystä johtunut 

viivästyminen oli aiheutua kohtalokkaaksi. Rakennuskustannusindeksin nouseminen vauhdikkaasti 

sodan jälkeisinä vuosina aiheutti sen, etteivät lainavarat riittäneet, vaan töitä uhkasi keskeytyminen. 

Helsingin kaupungille maaliskuussa 1949 osoitetussa kirjelmässä Ehrensvärd-seura totesi 

rakennustöiden sujuneen muuten aikataulussa, mutta kustannusten noustua töitä uhkasi 

                                                 
226 Herranen 2000, 15–16. 
227 Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomus 1948, 6-7,  Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
228 Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomus 1952, 5;  Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomus 1953, 
5-6,  Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
229 Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomus 1950, 8, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
230 Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, passim., KA. 
231 Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen kirjelmä Helsingin kaupungille 20.7.1950, Suomen 
Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
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keskeytyminen. Kustannukset oli alun perinkin laskettu minimibudjetilla, joten hintojen nousu 

muutti tilannetta dramaattisesti. Tästä syystä Ehrensvärd-seura anoi Helsingin kaupungilta lisää 

lainaa 6 miljoonaa markkaa. Tämä summa liitettäisiin vanhaan lainaan, samoilla ehdoilla.232 Päätös 

lainan myöntämisestä saatiin jo 13.4.1949.233  

 

Rakennustyöt jatkuivat, mutta rahoituksen suhteen ongelmat lisääntyivät. Kustannukset oli 

alkuperäisissä suunnitelmissa laskettu pieniksi, ja hintojen nousu lisäsi ongelmia. Vaikka ravintola 

oli lähes valmis keväällä 1950, oli se ylittänyt jälleen budjetin yli 7 miljoonalla markalla. Koska 

ravintolan rakentaminen oli jo loppusuoralla, ylityksistä ei välitetty jotta rakennus saataisiin 

valmiiksi. Tästä syystä joutui Ehrensvärd-seura vielä kerran anomaan lisärahoitusta Helsingin 

kaupungilta 3.4.1950 päivätyllä kirjelmällä. Rakennuspaikalla vierailleet kaupunginhallituksen 

jäsenet olivat todenneet, ettei säästötoimenpiteisiin, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa suurtakin 

tuhoa (esimerkiksi turvekaton korjauksen siirtäminen), ryhdytä. Ravintolan toivottiin myös 

valmistuvan Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhliin.234 Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten ei 

kaupunginvaltuustolla 19.4.1950 pitämässään kokouksessa ollut juurikaan vaihtoehtoja, vaan 7 

miljoonan markan laina myönnettiin.235 Kaikkiaan Ehrensvärd-seuralle myönnettiin siis 25 

miljoonaa markkaa korotonta lainaa. Vähennyksen minimisummaksi määriteltiin miljoona markkaa 

vuodessa.236

 

Rahoitusvaikeuksien kautta voittoon. Ravintola, joka oli eversti Niilo Sarion ehdotuksesta saanut 

nimen Walhalla, avattiin yleisölle 5.6.1950. Rakennuksen oli suunnitellut Aulis Blomstedt ja 

rakennusurakoitsijana toimi A.W. Liljeberg Oy. Ravintola oli sijoitettu kaponieeri Delwigiin, joka 

oli peräisin 1750-lvulta. Alkuperäisten suunnitelmien mukaiset kabinetit kaponieeri Boijeen täytyi 

jättää toteuttamatta kustannusten kasvun vuoksi, samoin kontregardi Hoppen päälle suunniteltu 

näköalakahvila.237 Sisustuksesta suunniteltiin mahdollisimman yksinkertainen jotta vanhat 

tiiliholvit ja avotakat pääsisivät oikeuksiinsa.  Ravintolaan mahtui kaikkiaan 125 henkilöä, ja 

kesäaikana ravintolaa oli mahdollisuus laajentaa pihalle.238 Ravintola sai innostuneen vastaanoton 

                                                 
232 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupungille 11.3.1949, Walhalla paperit, Ehrensvärd-seuran arkisto 
233 Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen kirjelmä Helsingin kaupungille 20.7.1950, Suomen 
Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
234 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 3.4.1950, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, 
KA. 
235 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat, Kaupunginhallituksen ehdotukset ja kaupunginvaltuuston päätökset N.o 7 
19.4.1950, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
236 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupungille 20.7.1950, Suomen matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
237 Hällström af 1960, 121. 
238 Pettersson 1950, 95.  
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ja sen avajaisten kunniavieras oli pääministeri Kekkonen. Lehdistössä sen sisutusta kiiteltiin ja 

erikoisuutena mainittiin sveitsiläinen kokki.239 Vapaa-Sana lehdessä uusi Suomenlinna-kuva 

kiteytettiin seuraavasti: ”Kaikkialla maailmassa on omat historialliset nähtävyytensä, meillä niitä 

on vähän ja Suomenlinna niistä todella, tosin historiallisesti nuoren pääkaupunkimme arvoinen 

muistomerkki”240. 

 

Ravintola, uusi lautta ja passipakon poistuminen eivät olleet ainoita uudistuksia Suomenlinnan 

matkailun kehittämiseksi. Helsingin kaupungin myöntämällä lainalla kunnostettiin puistoja, 

uimaranta ja rakennettiin pukusuojat.241 Myös alueen museoita kehitettiin. Vuosien suunnittelun ja 

rakentamisen jälkeen avattiin 3.9.1953 Carpelanin museorakennuksessa pysyvä näyttely, Armfelt-

museo. Museossa oli esillä huoneita, joiden sisustus vastasi Armfeltin huoneiden sisustusta 

Joensuun kartanossa.242 Armfelt-museo vakiinnutti nopeasti paikkansa Suomenlinnan museoiden 

joukossa, joskaan ei kilpaillut kävijämäärissä Ehrensvärd-museon kanssa. Myös Ehrensvärd-

museossa tehtiin muutoksia ja parannuksia perusnäyttelyyn, mittavimpana Viaporin pienoismalli. 

Vuodesta 1954 alkaen käytössä oli yhteislippu, jolla pääsi molempiin museoihin. Arviolta 2/5 lipun 

lunastaneista käytti mahdollisuuden hyväkseen.243  

 

Suomen Matkailijayhdistyksen ja Ehrensvärd-seuran sopimuksen myötä Suomen Matkailijayhdistys 

alkoi lainan takaisinmaksamiseksi kerätä Suomenlinnaan saapuvilta pääsymaksun. Aluksi tämä 

pääsymaksu veloitettiin yhdessä lauttamatkalipun kanssa; vuonna 1950 lippu maksoi aikuisilta 100 

mk, josta 20 mk oli muinaismuistoalueen sisäänpääsymaksua.244 Uuden moottorilautan aloitettua 

toimintansa, jouduttiin maksun keruupaikka siirtämään muinaismuistoalueelle johtavan Susisaaren 

sillan luokse.245 Kun asiakas ensin maksoi laivamatkan, sitten maksun muinaismuistoalueelle, 

aiheutti vielä museoihin erikseen maksettava pääsymaksu paljon negatiivista palautetta. 

Nimimerkki matkailija antoi palautetta Uusi Suomi –lehdessä 12.8.19524 seuraavasti:  

Äskettäin oli US:ssa kirjoitus että Suomenlinnaa olisi mainostettava, ja että mainosta 

tehdään liian vähän, koska on paljon helsinkiläisiä, jotka eivät ole käyneet katsomassa 

Suomenlinnaa. On totta että on paljon, mutta syitä on muitakin kuin mainostuksen puute. 

Matkustin äskettäin lautalla Suomenlinnaan. Lautta maksoi 100 mk ja saarelle päästyä ja 

                                                 
239 Kirja II 1950–1951, kts. Esim. Svenska Pressen 6.6.1950; Uusi Suomi 6.6.1950, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
240 Kirja II 1950–1951, Vapaa Sana 6.6.1950, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
241 Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomus 1950, 7. Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
242 Analecta archaeological X, 185.  
243 Hällström af 1960, 124-126. 
244 Yhteenveto Suomenlinnan kuljetuksista 1950, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
245 Hällström af 1960, 122. 
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käveltyä vähän matkaa oli tyttö, joka vaati 40 mk maksuksi pääsystä saareen. Ihmettelin sitä 

ja samoin tuntuivat toisetkin tekevän. Ei auttanut muu kuin maksaa tai kääntyä takaisin.[...] 

Menin museoon jossa vielä karhuttiin maksu.[...] Vertailun vuoksi mainittakoon että 

Korkeasaareen maksaa 50 mk ja siihen sisältyy myös eläinten katsominen. Vielä 

mainittakoon että tällaista keräystä on suoritettu jo useana kesänä.246  

Mielipiteessään hän ei ollut yksin, mikä on nähtävissä kuviossa 2, jossa vertaillaan museoalueen ja 

Ehrensvärd-museon kävijämäärien kehitystä 1948–1961. Positiivisten muutosten avulla 

kävijämäärä museoalueella alkoi nopeasti kasvaa 1940- ja 1950-luvun vaihteessa. Museon 

kävijämäärissä kasvua ei kuitenkaan näy. Sekä museoalueen että museoiden kävijämäärä alkaa 

laskea heti vuoden 1951 jälkeen. Suomenlinnan matkailun kehitys oli uusien ongelmien, haasteiden 

ja ratkaisuiden edessä.  
 

Kuvio 2: Suomenlinnan museoalueen ja Ehrensvärd-museon kävijämäärät v. 1948–1961 
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Lähde: Analecta Archaeologica Fennica XII-XV; Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 

10.2.1972, LIITE 2, kansio Matkailu, MVSl. 

                                                 
246Kirja III, Mielipidekirjoitus Uusi Suomi 12.8.1954, Ehrensvärd-seuran arkisto.  
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5.5. Suomenlinna-kuva murroksessa 

 

Suomenlinnan matkailun kannalta 1940- ja 1950-lukujen vaihde oli tärkeää aikaa. Ravintola 

Walhallan perustaminen symbolisoi uuden Suomenlinna syntyä. Ravintolan perustaminen 

kansalaissodan vankilan ja teloituspaikan alueelle ei herättänyt ainakaan julkista keskustelua. 

Suomenlinnasta tuli 1950-luvulta alkaen myös valtiovieraiden vakiokohde, Ruotsin Kustaa VI 

Aadolf vieraili saarella vuonna 1952 ja Tanskan hallitsijapari vuonna 1958. Norjan kuninkaallisia 

alueella nähtiin vuonna 1961. Vierailut noudattivat pitkälti samaa kaavaa; ensin vieraat 

vastaanotettiin Kuninkaanportilla, josta tehtiin kierros Kustaanmiekassa. Tärkeä vierailukohde oli 

Ehrensvärdin hauta, josta vierailua jatkettiin tutustumalla ravintola Walhallaan.247 Valtiovierailut 

osoittavat Suomenlinnan merkityksen suomalaisuudelle. 

 

Myös sanomalehtien kirjoitukset antavat kuvaa muutoksesta. Kun 1920- ja 1930-luvuilla pääpaino 

kirjoittelussa oli ollut Suomenlinnan asukkaissa ja heidän oloissaan, erityisesti 1950-luvun puolessa 

välissä julkaistut artikkelit keskittyivät Suomenlinnan matkailuun. Osa kirjoituksista oli positiivisia 

korostaen Suomenlinnan merellistä sijaintia, ainutlaatuista historiaa ja korkeatasoisia museoita.248 

Toisissa taas kommentoidaan hyvinkin kriittisesti Suomenlinnaan suuntautuvaa matkailua ja sen 

hoitoa.249 Vaikka mielipiteet jakautuvat, kertoo matkailuartikkeleiden lisääntynyt määrä 

Suomenlinnan merkityksen muutoksesta. Kuten 25.5.1950 Uusi Suomi -lehdessä julkaistusta 

artikkelista voidaan todeta, Suomenlinna-kuva oli muuttumassa: ”On monia henkilöitä, jotka eivät 

ole koskaan siellä käyneet siitä syystä, että tiedettäessä sen olevan sotilasaluetta, sinne pääsyä on 

luultu kovin vaikeaksi. Näin ei kuitenkaan ole asian laita, vaan jatkuvasti korjattu ja kunnostettu 

Suomenlinna on valmis vastaanottamaan turisteja katselemaan aikanaan maailmaan vahvimpiin 

kuulunutta merilinnoitusta.”250

 

Suomenlinna paikkana ei siis enää symboloinut puolustusvoimien hallitsemaa merilinnoitusta, vaan 

matkailukohdetta jonne kuka tahansa saattoi matkata. Tämän uuden merkityksen tärkeimpänä 

symbolina voi pitää ravintola Walhallaa. Liikenneyhteyksien parantaminen ja Suomen 

Matkailijayhdistyksen mukaantulo voidaan nähdä tietoisina yrityksinä häivyttää suljetun 

                                                 
247 Enqvist & Härö 1998, 258. 
248 Kirja IV, kts. esim. Satakunnan Kansa 9.7.1955; Kuluttajain lehti no 30–31 25.7.1956, Ilta-Sanomat 11.8.1956, 
Ehrensvärd-seuran arkisto. 
249 Kirja IV, kts. esim. Uusi Suomi 9.5.1956, Helsingin Sanomat 15.8.1955, Helsingin sanomat 11.6.1958, Ehrensvärd-
seuran arkisto. 
250 Kirja II, Uusi Suomi 25.5.1950, Ehrensvärd-seuran arkisto 
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merilinnoituksen mainetta. Varsinaisesta imagon rakentamisesta ei voida puhua, sillä markkinointi 

oli vielä hyvin alkeellista, mutta paikan käsitteellisen hahmottumisen prosessiin vaikuttamisesta 

joka tapauksessa. Matkailullinen Suomenlinna-kuva alkoi vahvistua, ja osittain voidaan jo puhua 

maineesta. Alueelle luotiin organisaatio, joka kehitti matkailua – ja samalla vahvistettiin alueen 

matkailullista käsitteellistä hahmottumista. Kehityksessä voi löytää Dean MacCannelin 

merkitsijöitä; puistojen suunnittelun yhteydessä muistomerkit rajattiin ja vakiinnutettiin 

matkailijoiden käyntikohteiksi. Hyvä esimerkki on Ehrensvärdin hauta, joka jo 1800-luvulla kuului 

kävijöiden vakituisiin kohteisiin. Jo ensimmäiset postikortit 1920-luvulla tehtiin Ehrensvärdin 

haudasta, ja se on säilynyt Suomenlinnan postikorttien vakioaiheena.251

 

Miten on mahdollista että varsin synkeän maineen omaavasta Suomenlinnasta saattoi muodostua 

merkittävä matkailukohde? Maantieteilijä Petri J. Raivo on tutkinut sotahistoriallisten paikkojen 

matkailua. Hänen mukaansa kansallinen, kollektiivinen muisti on merkitty maisemaan 

muistomerkkien avulla. Nämä muistomerkit muodostavat kertomuksen kansakunnan historiasta ja 

menneisyydestä. Kanonisoidut historialliset paikat ja maisemat ovat merkittäviä kansallisen 

identiteetin komponentteja, jotka sitovat kansakunnan jäsenet nationalistiseen menneisyyteen. 

Muistin maisemassa ei ole tärkeää se, mitä oikein tapahtui, vaan mitä halutaan muistaa. 

Taistelupaikat edustavat juuri tällaista nationalistista muistin maisemaa, jossa merkittävää ei itse 

asiassa ole se mitä tapahtui, vaan se miten se tulkitaan. Taistelupaikoilla merkittävää ei ole siellä 

saadut vammat, kuolleet sotilaat tai edes lopputulos, vaan taistelun saama nationalistinen 

merkitys.252   

 

Suomenlinnasta tehtiin heti itsenäisyyden jälkeen kansallinen symbolimme, jonka nimi jo loi 

nationalistisia merkityksiä. Vaikka Suomenlinnan historia on pääosin ruotsalaisten ja venäläisten 

historiaa, ei se ollut merkittävää matkailun kehittämisessä tai Suomenlinna-kuvan 

muodostumisessa. Yhtä vähän merkitystä oli kansalaissodan tapahtumilla tai vankileirillä. 

Suomenlinnaan liitetty vahva nationalismi loi sille oman merkityksensä jonka varjoon muu jäi. 

Vahva nationalistinen henki loi Suomenlinnalle aseman, jonka avulla se nousi myös merkittäväksi 

matkailukohteeksi. Verrattuna muihin maamme linnoihin ja linnoituksiin sillä on yhä edelleen oma 

erikoisasemansa.  

 

 

                                                 
251 Suomenlinnan postikorttien kokoelma, tekijän hallussa.  
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6. UUSI MERKITYS – UUSI ORGANISAATIOMALLI 

 

 

6.1. Suomenlinnan matkailu vaikeuksissa 

 

Suomenlinnan kehittyminen matkailukohteeksi noudatti matkailun yleistä eurooppalaista kehitystä 

maailmansotien jälkeen. Vaikka sodan runtelemassa Euroopassa kohteet olivat pahoin tuhoutuneet, 

eikä matkailuun ollut juurikaan resursseja, alkoi matkailu elpyä yllättävän nopeasti. Muutosten 

takana ei ollut vain matkailualalla tehdyt toimenpiteet, vaan yleiset yhteiskunnallisen ajattelun 

muutokset ja tekniikan kehittyminen. Yhteinen sota oli pienentänyt maailmaa. Väestön elintason 

parantuessa nopeaa vauhtia mahdollisuudet vapaa-ajan matkailuun paranivat. Maailmansodan 

jälkeen hyväksyttiin yleisesti ajatus muiden kulttuurien tuntemisen ja kunnioittamisen 

merkityksestä, vain ystävyyssiteiden kautta uudet sodat voitaisiin välttää. Sama kehitys näkyi myös 

Suomessa, jossa kiinnostusta matkailuun lisäsi olympialaisten järjestäminen Helsingissä vuonna 

1952. Vaikka olympialaiset lisäsivät kiinnostusta Suomea kohtaan, niiden synnyttämät 

matkailuvaikutukset jäivät kuitenkin odotettua pienemmiksi.253 Myös Suomenlinnassa hyvin 

alkanut kehitys alkoi nopeasti kohdata uusia ongelmia.   

 

Suomenlinna ei osoittautunutkaan Suomen Matkailijayhdistykselle sellaiseksi kultakaivokseksi 

joksi sitä vielä 1940-luvun lopulla suunniteltiin. SMY:n ja Ehrensvärd-seuran vuonna 1948 tekemää 

sopimusta laadittaessa oletettiin ennen sotaa 70 000:ssa olleiden kävijämäärälukujen 

kaksinkertaistuvan. Sen sijaan ne alkoivat tippua ollen vuosittain noin 30 000 kävijän 

tuntumassa.254  Ravintola Walhalla tuotti tappiota, jonka syyksi lähes poikkeuksetta SMY:n 

toimintakertomuksissa kirjattiin sääolot.255 Pelkästään säästä tuskin oli kysymys; lehtikirjoituksissa 

moitittiin paitsi huonoja opasteita256 myös kalliita hintoja257. Suurin ongelma oli kuitenkin 

muinaismuistoalueelle pyrkineiltä kerätty sisäänpääsymaksu. 

 

Muinaismuistoalueelle saapuvilta matkailijoilta alettiin kerätä pääsymaksua Susisaareen johtavan 

sillan luona, kun moottorilautta Suomenlinna otettiin käyttöön vuonna 1952. Ensin lauttamaksun, 

                                                                                                                                                                  
252 Raivo 2004, 144–145, 149–150. 
253 Markkanen 1987, 332–334. 
254 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle  1963, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA.                         
255 Suomen Matkailijayhdistyksen toimintakertomukset 1953–1962, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio Dc23, KA. 
256 Kirja III, Päivän Uutiset 26.6.1952, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
257 Kirja III, Kunnallisvirkamies N:o 8-9 1955, Ehrensvärd-seuran arkisto.  
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sitten muinaismuistoalueen pääsymaksun ja lopuksi vielä museoiden sisäänpääsymaksun periminen 

sai aikaan runsaasti negatiivista palautetta.258 Ehrensvärd-seuran vuonna 1963 laatiman kirjelmän 

mukaan Ehrensvärd-museon kävijämäärän lasku on suoraan seurausta muinaismuistoalueen 

pääsymaksusta. Kirjelmässä todettiin, että ”matkailijain kielteinen suhtautuminen pääsymaksun 

perintään on suomenlinnalaisille joka kesäinen, tuttu ilmiö”. Lisäksi todettiin että maksujen 

perimiseen oli jouduttu käyttämään jopa poliisiviranomaisia. Kriittisimmin maksuun suhtautuivat 

helsinkiläiset, jotka eivät nähneet tarpeelliseksi maksaa uintiretkestään. Myös maksujen 

käyttötarkoitus tuntui jääneen monelle matkailijalle epäselväksi.259  Eikä ihme, sillä maksujen 

alkuperäinen käyttötarkoitus, ravintolan rakennustöitä varten otetun lainan lyhentäminen, oli jäänyt 

jo 1950-luvun lopulle tultaessa toissijaiseksi.  

 

Laivalipun hintaan sisältynyt muinaismuistoalueen pääsymaksu ei vielä tunteita kuumentanut. Sen 

kerääminen erillään herätti vilkkaan keskustelun rahan käyttötarkoituksesta ja romahdutti 

Suomenlinnan kävijämäärät. Suomen Matkailijayhdistyksen ja Ehrensvärd-seuran välisen 

sopimuksen yksityiskohdat eivät olleet selviä ulkopuolisille, eivätkä niistä enää 1960-luvulle 

tultaessa olleet yksimielisiä sopimuskumppanitkaan. Sopimuksessa SMY otti vastatakseen 

Ehrensvärd-seuralle myönnettyjen, mutta SMY:lle eteenpäin siirrettyjen 25 miljoonan markan 

lainojen maksamisesta. Lainaa tuli lyhentää vähintään miljoonalla markalla vuodessa.260 

Todellisuus osoittautui kuitenkin karuksi. Ensimmäistä toimintavuotta lukuun ottamatta ravintola 

Walhalla tuotti tappiota vuosina 1950–1957. Ensimmäisen vuoden ylijäämäkin mukaan lukien 

ravintola tuotti tappiota seitsemän ensimmäisen toimintavuoden aikana 10 473 250 markkaa. 

Suomen Matkailijayhdistys sai tuloja myös laivaliikenteestä, matkamuisto- ja 

postikorttimyynnistä261 sekä muinaismuistoalueen pääsylipputuloista. Nämä tuottivat kyllä 

ylijäämää, mutta vuosina 1948–1957 vain hieman yli 2 miljoonaa markkaa. Tästä ylijäämästä 

jouduttiin siis kattamaan ravintola Walhallan kuluja, joten lainan lyhennysten kanssa alkoi tulla 

ongelmia. Vuoteen 1957 mennessä lainaa oli saatu lyhennettyä lähes sopimusten mukaan, 6 

miljoonaa markkaa. Tilanne näytti kuitenkin toivottomalta.262

 

                                                 
258 Hällström af 1960, 122. 
259 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 1963, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
260 Sopimus Suomenlinnan matkailun hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen välillä 25.6.1948, 
kansio 87 Suomen Matkailuliiton arkisto, KA 
261 Suomen Matkailijayhdistyksen kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 5.5.1952. kansio Matkailu, MVSl. Kirjeessä 
SMY hakee lupaa avata myyntipiste myös Kustaanmiekalle. Kaikki matkailijat eivät kesäaikaan ole mahtuneet 
ostamaan ko. tuotteita kahvila Piperistä tai ravintola Walhallasta.  
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Suomen Matkailijayhdistys lähetti marraskuussa 1957 Helsingin kaupunginhallitukselle kirjelmän, 

jossa se toivoi vapautusta jäljellä olevan 19 miljoonan markan lainaosuudesta, ja jäljellä olevien 

lyhennyserien kuolettamista. Perusteluissa todettiin, että ravintola Walhallaa ei tulisi kohdella 

normaalina liikeyrityksenä, vaan pikemminkin ”historiallisena muistomerkkinä”. Vapautusta lainan 

maksusta ei sentään saatu, mutta Helsingin kaupunginhallitus myönsi SMY:lle lykkäystä 

lainanmaksuun vuosiksi 1957–1961.263 Tämä ei kuitenkaan pelastanut tilannetta, vaan toisaalta 

pahensi sitä. Lehdistössä julkaistu tieto Suomen Matkailijayhdistyksen maksuvelvollisuuden 

lykkäyksestä sai matkailijat kritisoimaan pääsymaksun keräämistä entistä äänekkäämmin. Samalla 

voimistui myös Muinaistieteellisen toimikunnan kritiikki pääsymaksun keräämistä kohtaan. 

Intendentti Hällström kirjoitti kesäkuussa 1960 Suomen Matkailijayhdistykselle kirjeen, jossa hän 

kertoi matkailijoilta saamastaan negatiivisesta palautteesta koskien maksun keräämistä sekä moitti 

opastuksen huonoja järjestelyjä. Hänen mielestään selvää oli, ettei henkilöiltä, joille ei voitu tarjota 

kunnollista opastusta, voitu kerätä pääsymaksua. Opastusten puuttuminen sai matkailijat 

kuvittelemaan, että pääsymaksu kerättiin museoita varten. Lipun lunastaminen ”uudelleen” 

museoon ei ihmisiä miellyttänyt, vaan eräänä päivänä jopa 47 % museoon pyrkineitä lähti pois 

maksusta kuullessaan. Hällströmin mielestä lainan lykkäyksen aikana kaikilta kävijöiltä ei olisi 

tarpeellista pääsymaksua kerätä, tai ainakin pääsymaksun käyttötarkoituksesta tulisi informoida 

alueen kioskeissa ja museoissa. Kirje päättyy esitykseen aluepääsymaksun poistamisesta.264  

 

Muinaistieteellisen toimikunnan kritiikki on helppo ymmärtää, mutta yhtä helppo on nähdä Suomen 

Matkailijayhdistyksen hankala tilanne. Matkailu ei kehittynyt kuten oli odotettu, lainan maksuun 

kerätty pääsymaksu meni pitkälti ravintola Walhallan ylläpitämiseen lainan lyhentämisen sijaan. 

Lisäksi yhdistys sai vain kritiikkiä osakseen sille tärkeän pääsymaksun keräämisestä. Vaikutti siltä, 

että hyvin alkanut matkailukehitys oli joutunut suuriin ongelmiin ja Suomenlinnan kuva 

matkailukohteena oli saamassa negatiivisen latauksen. Kansan Uutiset kirjoitti kesällä artikkelin 

Suomenlinnasta otsikolla ”Unohtuuko Suomenlinna”, jossa haastateltu Olof af Hällström totesi, 

ettei Walhallaa voida ylläpitää sellaisten ihmisten rahoilla, jotka eivät edes vieraile ravintolassa. 

Toimittaja päätyikin miettimään, onko Suomenlinnalla enää tulevaisuutta matkailukohteena. 

Puistojen merkityksen kasvun, väkimäärän ja sitä kautta luokkaretkien määrän nousun sekä 

                                                                                                                                                                  
262 Suomen Matkailijayhdistyksen kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 21.11.1957, Suomen Matkailuliiton 
arkisto, kansio 87, KA. 
263 Helsingin Kaupunginvaltuuston asiakirjat, Kaupunginhallituksen ehdotukset N:o 8, 1963, Suomen Matkailuliiton 
arkisto, kansio 87, KA. 
264 Muinaistieteellisen toimikunnan kirjelmä Suomen Matkailijayhdistykselle 28.6.1960, kansio Matkailu, MVSl.  
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ulkomaisten matkailijoiden myötä Suomenlinnan matkailun uskottiin kuitenkin jatkuvan.265 

Suomenlinnan matkailulliseen tulevaisuuteen uskoi kuitenkin vahvasti Ehrensvärd-seura. Seura oli 

huolestuneena seurannut Suomenlinnan matkailun kehittymistä 1950-luvulla. Tilanteen 

muuttamiseksi seura teki 1920-luvulta tutun päätöksen; Suomenlinnan matkailun merkittävimmäksi 

toimijaksi tuli vuodesta 1963 alkaen Ehrensvärd-seura. 

 

6.2. Ehrensvärd-seura opastaa eteenpäin 

 

Suomenlinnan hallinnosta tehtiin merkittävä päätös jo vuonna 1958, kun Muinaistieteellinen 

toimikunta ja puolustusvoimat sopivat alueen hallinnosta. Syynä oli entisen sotilasalueen muutos 

yhä enemmän virkistysalueeksi ja museoksi. Sotilaallinen luonne alkoi siis muuttua, ja 

puolustusteknisesti vanhanaikaisesta Suomenlinnasta oli tullut puolustusvoimille vain rasite. 

Porkkalan alueen yllättävä takaisinluovutus 1954 muutti sotilaallisia tarpeita, ja pienensi 

Suomenlinnan merkitystä tukikohtana.  Vuosina 1956 ja 1957 puolustusvoimat ja 

Muinaistieteellinen toimikunta kävivät neuvotteluja saarten hallinnon ja hoidon 

uudelleenjärjestelemisestä. Neuvottelujen tavoitteena oli ennen kaikkea turvata Suomenlinnan 

säilyminen historiallisena linnoituksena ja turvata asukkaiden tarpeet, joista monista 

puolustusvoimat oli huolehtinut.266  

 

Opetusministeriö ja puolustusministeriö solmivat 5.5.1958 sopimuksen, jonka mukaan alue jaettiin 

sotilas- ja museoalueeseen.267 Pääpiirteissään sopimus noudatteli vuosina 1919, 1921 ja 1927 

tehtyjä sopimuksia, luetteloiden nyt kuitenkin tarkasti eri saaret ja kohteet. Kustaanmiekka, 

Susisaari ja Särkkä jäivät Muinaistieteellisen toimikunnan hoitoon, samoin kuin Isolla Itä-

Mustasaarella, Pienellä Iso-Mustasaarella sijaitsevat historialliset rakennukset. Kaikille aluksille 

myönnettiin oikeus saapua museoalueen laitureille. Sopimuksessa taattiin saarelle sijoitetuille 

varusmiehille ja asukkaille ilmainen sisäänpääsy museoalueelle sekä uimarannoille.268 Sopimuksen 

suurin merkitys oli hallintosuhteiden selkiinnyttäminen, mutta samalla sillä oli merkitystä myös 

matkailulle. Sopimusta voi pitää myös konkreettisena merkkinä Suomenlinna –kuvan muutoksesta; 

entisestä sotilasalueesta tuli nyt ennen kaikkea museo- ja matkailualue myös hallinnollisesti. 

                                                 
265 Kirja 1960 I, Kansan Uutiset 10.7.1960, Ehrensvärd-seuran arkisto. 
266 Muistio Suomenlinnan rakennusten ja alueiden hallinnan ja hoidon vastaisesta järjestelystä, helmikuu 1957, kansio 
Kirjeenvaihto 1957–1961, MVSl. 
267 Sopimus Suomenlinnan museoalueen hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen toimikunnan välillä 
5.11.1962, kansio 1945-, MVSl. 
268 Muistio Suomenlinnan rakennusten ja alueiden hallinnan ja hoidon vastaisesta järjestelystä, helmikuu 1957, kansio 
Kirjeenvaihto 1957–1961, MVSl. 
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Hallinnollisen järjestelyn myötä aloitettiin keskustelut myös matkailun uudelleen järjestelystä. 

Suomen Matkailijayhdistys ei enää kyennyt hoitamaan lainavelvoitteitaan alkuperäisen sopimuksen 

mukaisesti, eikä Helsingin kaupunki myöntänyt vapautusta lainoista. Hallinnollisen uudistuksen 

vaikuttaessa myös museoalueen hallintaan, aloittivat Ehrensvärd-seura ja Muinaistieteellinen 

toimikunta neuvottelut. Museoalueen hoito ja hallinta haluttiin keskittää Muinaistieteelliselle 

toimikunnalle. Ehrensvärd-seura siirsikin sille saamansa oikeudet, kuten puistojen ja uimarantojen 

hoito-oikeuden, sekä kaponieerien Delwig ja Boije käyttöoikeuden. Ehrensvärd-seura säilytti 

oikeutensa harjoittaa liiketoimintaa museoalueella, mutta ehtoja tarkennettiin. Liiketoimintaan tuli 

aina saada Muinaistieteellisen toimikunnan lupa, mutta Ehrensvärd-seuralla säilyi oikeus erilaisten 

tapahtumien järjestämiseen ja siihen kuuluvien rakennelmien pystyttämiseen.269   

 

Ehrensvärd-museon alkuunpanijana oli ollut Ehrensvärd-seura, joka oli vuosien aikana kartuttanut 

kokoelmia, tehnyt julkaisuja ja kustantanut tieteellistä tutkimusta. Toisaalta Muinaistieteellinen 

toimikunta ja sen Suomenlinnan yksikkö (Suomenlinnan museo) oli vastannut museon 

ylläpitämisestä syntyneistä kuluista. Sopimusta tarkennettiin niin, että seuran keräämät kokoelmat 

katsottiin osaksi Suomenlinnan museota, mutta niiden omistusoikeus jäi Ehrensvärd-seuralle. 

Museon sisäänpääsymaksut sai Ehrensvärd-seura. Koska toivottavana pidettiin Ehrensvärd-museon 

ja Armfelt-museon yhteistä sisäänpääsylippua, tilitettäisiin sopimuksen mukaan myös Armfelt-

museon lipputulot seuralle, mikäli se vastaavasti osallistuisi Armfelt-museon kustannuksiin. 

Muinaistieteellinen toimikunta vastaisi museoiden auki pidosta ja esittelemisestä yleisölle.270

 

Matkailijapalveluiden kohdalla muutos oli dramaattisin. Muinaistieteellisen toimikunnan ja 

Ehrensvärd-seuran välisen sopimuksen mukaan Suomen Matkailijayhdistys luopuisi opastuksesta ja 

matkailuhuollosta alueella, ja nämä tehtävät siirrettäisiin Ehrensvärd-seuralle ja 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle. Alueella tulisi sopimuksen mukaan järjestää opastuksia 

kesäaikana sekä tilauksesta ryhmille. Opastuksesta Ehrensvärd-seura saisi, koululuokkia lukuun 

ottamatta, periä maksun. Opastuksista kertyneet tulot talletettaisiin erityiseen matkailurahastoon, 

jonka ylijäämän käytöstä vastaisi Ehrensvärd-seuran johtokunta. Varat tulisi kuitenkin ensisijaisesti 

                                                 
269 Sopimus Suomenlinnan museoalueen hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen toimikunnan välillä 
5.11.1962, kansio 1945-, MVSl. 
270 Sopimus Suomenlinnan museoalueen hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen toimikunnan välillä 
5.11.1962, kansio 1945-, MVSl. 
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käyttää alueen matkailun edistämiseen.271 Tärkeimpänä tavoitteena oli Suomen 

Matkailijayhdistyksen keräämän museoalueen pääsymaksun poistaminen. 

 

Jotta pääsymaksuista voitaisiin luopua, piti laina-asiat saada kuntoon. Ehrensvärd-seura lähetti 

keväällä 1963 Helsingin kaupunginhallitukselle kirjelmän, jossa se esitti vielä maksamattoman 19 

miljoonan markan lainan anteeksiantoa. Perusteluna Ehrensvärd-seura totesi, että Suomenlinnan 

matkailu tulisi todennäköisesti päätöksen myötä kasvamaan, mikä hyödyttäisi alueen yrityksiä. 

Lisäksi kaupungin asukkaiden käyttöön tulisi laaja virkistys- ja ulkoilualue kaupungin menojen 

kasvamatta, ja kaupunki olisi osallistunut alueen kehittämiseen kyseessä olevalla summalla. 

Kaupungin myönteinen päätös lainan kuolettamisesta tarkoittaisi samalla automaattisesti 

Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistyksen vuonna 1948 tekemän sopimuksen 

umpeutumista. Samalla Ehrensvärd-seura sitoutuisi hoitamaan alueen opastusta – joka jo SMY:n 

aikana oli tuottanut ylijäämää. 272   

 

Helsingin kaupunki päätti asiasta kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.1963.Vaikka kaupunki 

toki näki sopimuksen tuomat edut ja uskoi matkailijamäärien kasvavan pääsymaksun poistuessa, ei 

suurta kaupungin myöntämää lainaa haluttu kuolettaa. Kaupunginhallituksessa esillä oli myös 

kanta, että matkailuolojen järjestäminen Suomenlinnassa olisi pitänyt siirtää kokonaan kaupungin 

hallintaan. Kanta jäi kuitenkin vähemmistöön. Kaupunginhallituksen lopullinen esitys hyväksyttiin 

myös valtuustossa. Esityksen mukaan lainaa ei kuoletettaisi, vaan sen lyhennyksiä ei perittäisi niin 

kauan kuin Suomenlinnan matkailua hoidettaisiin Ehrensvärd-seuran, Suomen 

Matkailijayhdistyksen ja Muinaistieteellisen toimikunnan tekemän suunnitelman mukaisesti.273

 

Vaikka esitys ei ollut täysin osapuolia tyydyttävä, Suomen Matkailijayhdistys, Ehrensvärd-seura ja 

Muinaistieteellinen toimikunta katsoivat sen riittävän muutoksen tekemiseksi. SMY:n hallintaan jäi 

edelleen ravintola Walhalla, mutta nyt ilman velkataakkaa. Kesäkuun 13. päivänä 1963 

allekirjoitettiin Suomen Matkailijayhdistyksen, Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen 

toimikunnan kesken lisäys vuonna 1948 tehtyyn matkailuoloja koskevaan sopimukseen. Lisäyksen 

mukaan Suomenlinna asetetaan yleiseen matkailu- ja virkistyskäyttöön ilman pääsymaksua 

muinaismuistoalueelle. Suomen Matkailijayhdistys vapautetaan opastusvelvollisuudesta ja se 

                                                 
271 Sopimus Suomenlinnan museoalueen hoidosta Ehrensvärd-seuran ja Muinaistieteellisen toimikunnan välillä 
5.11.1962, kansio 1945-, MVSl. 
272 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 1963, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
273 Helsingin Kaupunginvaltuuston asiakirjat, Kaupunginhallituksen ehdotukset N:o 8, 1963, Suomen Matkailuliiton 
arkisto, kansio 87, KA. 

 



 62

luopuu oikeudesta kantaa pääsymaksua alueelle ja yksinoikeudesta harjoittaa liiketoimintaa. 

Samalla Ehrensvärd-seura ja Muinaistieteellinen toimikunta sitoutuvat olemaan myöntämättä tiloja 

toiselle ravintola Walhallan tasoiselle ravintolalle.274 Koska lainaa ei sopimuksen jatkuessa 

tarvinnut lyhentää, ei pääsymaksua museoalueelle enää kannettu. Matkailun kehittämisessä Suomen 

Matkailijayhdistys astui sivurooliin, Ehrensvärd-seuran muuttuessa aktiiviseksi toimijaksi. Tätä 

voidaan pitää institutionalisoitumisprosessin kannalta merkittävänä vaiheena. Suomen 

Matkailijayhdistyksen mukanaolo oli tuonut mukanaan vahvan symbolisen hahmottumisen vaiheen 

Suomenlinna-kuvan muuttuessa yhä matkailullisemmaksi. Vaikka SMY astuikin nyt syrjään, ei se 

enää ratkaisevasti vaikuttanut alueen identiteettiin.      

 

6.3. Tulevaisuuden suunnittelua ja käytännön matkailutyötä  

 

Uudelleenjärjestelyt alkoivat jo ennen kuin SMY:n, Muinaistieteellisen toimikunnan ja Ehrensvärd-

seuran välinen sopimus virallisesti allekirjoitettiin.  Jo 2.5.1963 Ehrensvärd-seuran johtokunta päätti 

asettaa erityisen matkailuvaliokunnan järjestämään Suomenlinnan opastusta ja muuta 

matkailutoimintaa. Rahaa toiminnan aloittamiseen asetettiin 2500 mk, ja ensimmäisenä tavoitteena 

oli Muinaistieteellisen toimikunnan vaatima opastusten järjestäminen. Suomen 

Matkailijayhdistyksen aikana lippuja oli myyty kesäaikaan joka päivä klo 10–18. Tunnin taukoa 

lukuun ottamatta kierrokset alkoivat aina 10 minuuttia yli tasatunnin. Joka päivä opastuksia ja 

lipunmyyntiä hoitamaan oli siis tarvittu kaksi opasta ja lipunmyyjä, sillä yhdelle henkilölle kaikkien 

kierrosten vetäminen olisi todella raskasta. Kierroksista tuli alueen koko huomioiden lyhyitä ja 

loppujen lopuksi oppaita nähtiin alueella kierroksilla vain harvoin. Tästä syystä matkailuvaliokunta 

päätti vähentää kierrosten määrää viiteen tai kuuteen päivässä, ja maanantaisin kierroksia ei 

järjestetty ollenkaan.275  

 

Kierrosten reitti kulki Laivalaiturilta Susisaareen johtava sillan ja Ehrensvärdin haudan kautta 

Piperin puistoon, Kustaanmiekalle, Kuninkaanportille ja Armfelt-museon pihaan. Matkalla 

tutustuttiin myös maanalaisiin tunneleihin ja bastioni Zanderiin. Alkuperäisenä ajatuksena oli 

sisällyttää kierrokseen myös käynti Ehrensvärd-museossa, mutta siitä jouduttiin luopumaan. 

Kierroksen kesto oli noin tunnin. Liput opastuksille myivät oppaat ja pääsylipun hinta herätti paljon 

keskustelua. Aluksi aikuisten lipun hinnaksi ajateltiin markkaa, mutta oppaat pitivät hintaa liian 

korkeana. Loppujen lopuksi kierroksen hinta aikuisilta oli 50 penniä ja lapsilta 20 penniä. Jotta 

                                                 
274 Lisäys sopimukseen Suomenlinnan matkailuolojen hoitamisesta 13.6.1963, kansio Sopimuksia, MVSl. 
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oppaat saataisiin innostumaan opastamisesta, maksettiin heille lisäkorvausta ryhmän koon 

mukaan.276  

 

Heinäkuussa 1963 opastuksia oli kaikkiaan 75 ja elokuussa 140 kappaletta. Lippuja opastuksille 

myytiin kaikkiaan 2351 kappaletta, joista lapsia oli 400. Opastusten pieni tarve kuitenkin yllätti. 

Useat Suomenlinnaan saapuneet eivät tienneet opastuksesta etukäteen, joten oppaan piti mainostaa 

opastusta laivarannassa. Koska kaikille oppaille ”moinen huutaminen julkisella paikalla” ei ollut 

mieleen, ripustettiin laivarannassa olevaan pylvääseen kyltti joka kertoi opastuksista. Opas seisoi 

kyltin alla ja tiedusteli ohikulkijoilta kiinnostusta opastettuun kierrokseen. Kyltti saatiin paikalleen 

kuitenkin vasta elokuussa, joten sen vaikutusta ei ensimmäisen vuoden jälkeen pystytty arvioimaan. 

Vaikka ulkomaalaisten opastettavien määrä oli pieni, ei oppaiden kielitaito ensimmäisenä vuonna 

ollut riittävää.  Ensimmäisenä vuonna opastukset tuottivat tappiota, minkä arveltiin johtuvan 

tiedottamisen puutteista ja käytännön järjestelyjen myöhästymisestä kesäkautta ajatellen277

 

Matkailujaoston ensimmäisestä vuosikertomuksesta käy ilmi huolestuminen Suomenlinna-kuvasta. 

Mainonta koettiin tärkeäksi. Perusteluna oli että ”Suomenlinna, lähinnä museoalueen pääsymaksun 

takia, oli menettänyt aikaisemmin nauttimaansa ”goodwill”in”.  Markkinoinnin välineenä käytettiin 

sanomalehti-ilmoituksia pääkaupungin lehdissä sekä matkailukautena ilmestyneessä ”Helsingin 

viikko” –nimisessä julkaisussa. Lisäksi oli tehty mainosjulisteita ja Suomenlinna-aiheisia 

somistuksia Stockmannin näyteikkunaan.278 Markkinointi keskittyi siis selkeästi 

pääkaupunkiseudulle, ja siinä painopistealueena oli maksuttomuuden korostaminen.  

 

Matkailuoloja pyrittiin kehittämään myös muulla tavoin. Suomen Matkailijayhdistys lahjoitti 

Susisaaren sillanpielessä sijainneen vanhan lipunmyyntipisteen Ehrensvärd-seuralla, joka aloitti 

siinä virvokkeiden ja makeisten myynnin. Myös kahvila Piperin laajentamista harkittiin. Lisäksi 

suunniteltiin mainoslehtisen toteuttamista, Suomenlinnan oppaan julkaisemista, Suomenlinna-

aiheisen lyhytelokuvan teettämistä ja hevosvaunujen hankkimista matkailijoiden kuljetuksia 

varten.279 Tieverkoston laajentaminen ja käytävien ottaminen mukaan matkailukäyttöön olivat 

myös akuutteja aiheita.280 Näistä uudistuksista suurin osa toteutettiin, mutta esimerkiksi 

                                                                                                                                                                  
275 Kertomus Ehrensvärd-seuran asettaman matkailuvaliokunnan toiminnasta 1963, kansio Matkailu, MVSl. 
276 Kertomus Ehrensvärd-seuran asettaman matkailuvaliokunnan toiminnasta 1963, kansio Matkailu, MVSl. 
277 Kertomus Ehrensvärd-seuran asettaman matkailuvaliokunnan toiminnasta 1963, kansio Matkailu, MVSl. 
278 Kertomus Ehrensvärd-seuran asettaman matkailuvaliokunnan toiminnasta 1963, kansio Matkailu, MVSl. 
279 Kertomus Ehrensvärd-seuran asettaman matkailuvaliokunnan toiminnasta 1963, kansio Matkailu, MVSl. 
280 Hällström af 1957, 90. 
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hevoskärryjä ei Suomenlinnassa nähty. Matkailun kannalta tärkeäksi koettiin myös rakennusten ja 

linnoituslaitteiden pitäminen kunnossa, sillä rapistuneet talot ja huonosti hoidettu alue, eivät 

matkailijoita houkuttelisi.281

 

Vuoden 1969 toimintakertomuksesta käy ilmi, että erityistä huomiota kiinnitettiin myös myytäviin 

tuotteisiin. Ehrensvärd- ja Armfelt-museoissa myytiin paitsi kirjallisuutta, myös karttoja, julisteita 

ja postikortteja. Vuonna 1969 postikortteja myytiin kaikkiaan 3346 kappaletta.282 Dean 

MacCannelin kohteen pyhittämisprosessin neljäs vaihe on kohteesta tehtyjen mekaanisten 

kopioiden, esimerkiksi juuri postikorttien valmistumisen yleistyminen. Kortissa oleva Ehrensvärdin 

hauta aletaan liittää automaattisesti Suomenlinnaan, jopa sellaisten henkilöiden taholta jotka eivät 

ole kohteessa koskaan käyneet. Tämä taas vahvistaa kohteeseen liitettyjä viestejä. Postikorttien 

avulla kohteessa käymätönkin tietää mikä siellä on merkittävää – tai toisaalta – mitkä kohteet ovat 

postikorttien arvoisia eli merkittäviä. 

 

Ehrensvärd-seuran alkaessa hoitaa alueen matkailua selkeytyivät työnkuvat. Muinaistieteellisen 

toimikunnan hoidossa oli alueen kunnostaminen ja markkinointi yhdessä Ehrensvärd-seuran kanssa, 

Suomen Matkailijayhdistys hoiti ravintola Walhallaa, ja Ehrensvärd-seura puolestaan hoiti 

opastusta ja erilaisten tuotteiden myyntiä alueella. Muinaistieteellisen toimikunnan linnoituksen 

hoitoon palkkaama intendentti af Hällström toimi myös Ehrensvärd-seuran toiminnanjohtajana. 

Lisäksi Muinaistieteellinen toimikunta oli palkannut vuodesta 1968 alkaen osapäiväisen 

matkailusihteerin283. Muinaistieteellisen toimikunnan ja Ehrensvärd-seuran välinen yhteistyö toimi 

siis saumattomasti samojen henkilöiden työskennellessä asioiden parissa. Matkailun hoidosta tuli 

ammattimaisempaa ja organisoidumpaa.  

 

Virallisten matkailuesitteiden valmistus aloitettiin vuonna 1966. Kolmella kielellä, suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi julkaistu esite sisälsi museoiden esittelyn, aukioloajat ja hinnat, sekä tietoa 

alueen ravintoloista ja ohjelmasta. Kesällä järjestettiin konsertteja ja opastusten määrä kasvoi.284 

Kun opastuksia oli alun perin 6 -7 päivässä, järjestettiin niitä jo 1960-luvun lopulla keskimäärin 12 

kertaa päivässä.285 Suomenlinnaa markkinoitiin erilaisissa lehdissä, esimerkiksi suurella 

ilmoituksella Opettaja-lehdissä vuosina 1968 ja 1969. Pääroolissa ilmoituksissa olivat luonnollisesti 

                                                 
281 Sveaborg Framtid, Olof af Hällström, kansio Olof af Hällström, MVSl. 
282 Ehrensvärd-seuran matkailujaoston vuosikertomus 1969, kansio Matkailu, MVSl.  
283 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 10.2.1972, kansio Matkailu, MVSl. 
284 Viaporin museolinnoitus esitteet 1966–1972, Esitteet, MVSl. 
285 Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 10.2.1972, kansio Matkailu, MVSl. 
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koululaisopastukset.286 Matkailun ammattimaistumisesta kertovat myös sesongin 

laajentamispyrkimykset. Kuvassa 4 on Akavan vuoden 1970-kalenterissa julkaistu mainos, jossa 

markkinoinnillinen pääpaino on talvessa.  

 
Kuva 4: Akavan kalenterin talvikautta mainostava mainos v. 1970 

 

 
 

Lähde: Akavan kalenteri 1970, kansio Esitteet, MVSl. 

 

Kehittyneemmän matkailuorganisaation vaikutus näkyi myös kävijämäärissä (Kuvio 3).  

                                                 
286 Ilmoitus Opettaja-lehdestä 1968 ja 1969, kansio Esitteet, MVSl. 
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Kuvio 3: Ehrensvärd-seuran järjestämille opastuksille osallistuneet v. 1963–1972 
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Lähde: Ehrensvärd-seuran kirjelmä Helsingin kaupunginhallitukselle 10.2.1972, LIITE 2, kansio Matkailu, 

MVSl. 
 

Ehrensvärd-seuran aloittaessa opastettujen kierrosten järjestämisen, niille osallistui vuonna 1963 

2521 henkilöä. Vuonna 1968 kierroksilla vieraili vuoden aikana 13 605 kävijää. Myös museoiden 

kävijämäärät kasvoivat, kun erillistä pääsymaksua alueelle ei enää ollut. Vuonna 1961 Ehrensvärd-

museossa vieraili 10 950 henkilöä, ja reilu kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1972 peräti 31 

450 henkilöä.287 Koko alueen matkailijamääristä ei vuoden 1963 jälkeen ole enää kuin arvioita, sillä 

kävijöitä ei laskettu ennen alueelle saapumista. Määrä kasvoi siis joka tapauksessa nopeasti, ja 

osoitti, että uudelleenjärjestelyt olivat tuottaneet tulosta. Suomenlinnan hallinnolliset järjestelyt 

olivat kuitenkin muutoksen kourissa, ja samaan myrskyyn joutuivat pian myös matkailuasiat. 

 

 

 

                                                 
287 Ehrensvärd-museon ja Armfelt-museoiden kävijämäärät, kansio Matkailu, passim., MVSl. 
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7.  KOMITEOIDEN AIKA – HALLINTOKYSYMYS RATKEAA 

 

 

7.1. Helsingin kaupunki aktivoituu 

 

Kun matkailun uudelleenjärjestelyjä vuonna 1963 käsiteltiin Helsingin kaupunginhallituksessa, 

esillä oli myös mielipide jonka mukaan Helsingin kaupungin olisi tullut ottaa vastuu matkailuolojen 

hallinnasta. Suomenlinna, joka vielä 1930-luvulla oli helsinkiläisille maaseutua, oli nyt kaupungin 

sydämessä, suosittu matkailualue ja kiinnosti siis myös yhä enemmän kaupungin päättäjiä. Alueen 

hallinnasta vastasivat puolustusvoimat ja Muinaistieteellinen toimikunta vuonna 1958 tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Helsingin kaupungilla oli kuitenkin merkittävä rooli Suomenlinnan 

kehittämisessä esimerkiksi kunnallistekniikan ja liikenteen suhteen. 

 

Ehrensvärd-seura, Helsinki-seura ja Helsingin kaupungin matkailuneuvottelukunta jättivät 

19.2.1966 Helsingin ylipormestarille muistion Suomenlinnan matkailuolojen kehittämisestä. 

Huolen aiheena oli Suomenlinnan säilyminen muinaismuistoalueena. Helsingin kaupunginhallitus 

päätti kokouksessaan 8.12.1966 asettaa erityisen Suomenlinna-komitean, jonka tehtävänä oli 

”suunnitella Suomenlinnan vastaista käyttöä huomioon ottaen kaupungin intressit, näihin luettuna 

matkailu- ja ulkoilunäkökohdat, sekä toimenpiteitä, joihin mahdollisesti olisi ryhdyttävä 

Suomenlinnan säilyttämiseksi nähtävyytenä”. Komitean puheenjohtajaksi valittiin kiinteistöviraston 

päällikkö Pentti Lehto. Komitean jäseninä olivat myös intendentti Olof af Hällström ja 

valtionarkeologi Nils Cleve.288  

 

Komitean ensimmäinen toimenpide järjestäytymisen jälkeen oli ottaa kantaa keskusteluun 

suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen sijoituspaikasta.289 Ajatus kulttuurikeskuksesta oli 

syntynyt jo vuonna 1964, ja vuosina 1966 sekä 1968 asiaa selvitti Valtioneuvoston asettama 

komitea. Keskuksen sijoittamispaikasta syntyi julkinen kiista, jossa keskuksen sijaintipaikaksi 

ehdotettiin hajasijoittelun merkeissä jopa järvi-suomea. Käytännön syistä parhaana pidettiin 

keskuksen sijoittamista Helsingin läheisyyteen ja kolme ehdokasta nousi ylitse muiden: 

Suomenlinna, Espoon Matasaari ja Hanasaari. Asiaa tutkineet komiteat päätyivät Matasaaren 

kannalle, mutta suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston jäsenten kanta ratkaisi kiistan. 

Kulttuurikeskuksesta toivottiin Suomenlinnan kunnostuksen lähtölaukausta, ja vaihtoehdon 

                                                 
288 Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.12.1966, kansio Komiteat N:o 297:1, HKA. 
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kannattajat korostivat linnoituksen merkitystä maiden yhteisessä historiassa. Kulttuurirahaston 

Ruotsin osaston puheenjohtajan Hans Löwbeerin kanta kuitenkin romahdutti suomenlinnalaisten 

toiveet. Löwbeerin mielestä Suomenlinna olisi voinut tulla kysymykseen, mikäli valtio sijoittaisi 

sen kunnostukseen 25 miljoonaa markkaa ja rakentaisi tunnelin. Kulttuurikeskus rakennettiin 

loppujen lopuksi Hanasaareen.290

 

Syyskuussa 1968 komitea lähetti kyselykirjeitä useille tahoille koskien Suomenlinnan tulevaisuutta. 

Eri toimijoille oli omat kyselykaavakkeensa, ja niissä kyseltiin toimijoiden näkemyksiä 

Suomenlinnan alueen kehittämisestä ja tietoja toiminnasta. Omat kyselykirjeensä saivat mm. poliisi, 

Suomenlinnan liikenne, koulutoimi, kirkko, Valmet ja Muinaistieteellinen toimikunta.291 

Vastauksia saatiin eri tahoilta, ja lisäksi komitea sai kirjeitä huolestuneilta kansalaisilta. 

Liikkeenharjoittaja Lempi Tigerin kirje 24.5.1968 esitti uusia ideoita matkailun suunnitteluun: 

”Älkää antako ajan kulua hukkaan Suomenlinnan saarten osalta! Tehkää Suomenlinnan saarista 

Suomen Mallorca, hotelli, täysihoitola sekä huvila-alue, rantakahviloita parasolleineen 

Suomenlinnan saarten hiekkarannoille! Värikkäitä rattaat ajelemaan turisteja ympäri saarta sekä 

mahdollisesti myös kulkuneuvoiksi satamasta eteenpäin haluttuisiin kohteisiin. [...] Siirtäkää pois 

sieltä kaikki tarpeettomat laivakorjaamot ja telakat muualle, sotilaita voisi jättää mahdollisia 

hevosia tai aaseja hoitamaan, aasit ovat vähäruokaisia, vahvoja ja tyytyväisiä elämiä jos niitä 

kohdellaan hyvin [...]”.292 Kirje kertoo uudesta mielenkiintoisesta ilmiöstä suomalaisessa 

matkailussa; etelänmatkojen suosio alkoi kasvaa 1960-luvulla, ja muodostui muoti-ilmiöksi 1970-

luvulla. Liikkeenharjoittaja Tigerin esittelemät mallit olivat tuttuja suomalaisten suosimista 

kohteista Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta.293  

 

Alusta saakka Suomenlinna-komitealle oli selvää sen työn laajuus. Siksi komitea rajasi jo 

alkuvaiheessa työnsä käsittämään Suomenlinnan tulevaisuuden käytön yleissuuntaviivojen 

laatimisen, eikä tavoitteena ollut yksityiskohtainen suunnitelma Suomenlinnan käytöstä. 

Varsinaisen käyttösuunnitelman laatiminen kuului komitean mielestä alueen omistajalle eli 

valtiolle. Kirjeessään opetusministeriölle 18.4.1969 Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitea 

totesi, että Suomenlinnaan tulee perustaa erillinen, pysyvä hallintoelin, joka vastaisi laadittavan 

käyttösuunnitelman toteuttamisesta. Tällaisen komitean perustamisesta oli alettu keskustella 

                                                                                                                                                                  
289 Kirje ruotsalais-suomalaiselle kulttuurirahastolle 6.2.1967, kansio Komiteat N:o 297:1, HKA. 
290 Enqvist & Härö 1998, 267. 
291 Kopiot lähetetyistä kirjeistä syyskuu 1968, kansio Komiteat N:o 297:1, HKA. 
292 Kirje Lempi Tigeriltä Suomenlinna-komitealle 24.5.1968, kansio Komiteat N:o 297:1, HKA. 
293 Markkanen 1987, 369. 
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Valtioneuvostossa, ja kaupungin komitea piti tätä erittäin tervetulleena tietona.294 Oman 

mietintönsä Suomenlinna-komitea jätti lokakuussa 1969.295

 

Ehdotuksessaan Suomenlinna-komitea linjasi tavoitteena olleen periaatteellisen ehdotuksen 

tekemisen Suomenlinnan vastaiseen käyttöön. Työnsä lähtökohtana komitea piti sitä, ettei 

linnoituksen omaperäistä luonnetta saa muuttaa, vaan alueelle pitää löytää sen merkitystä ja 

historiaa tukevia toimintamuotoja. Siksi merkittäväksi lähtökohdaksi mietinnössä nousi alueen 

säilyttäminen historiallisen nähtävyytenä – ja samalla myös merkittävänä matkailukohteena. 

Vanhan säilyttäminen ei komitean mukaan saisi kuitenkaan olla esteenä uuden rakentamiselle. 

Rakentamisen suunnittelussa pitäisi komitean mukaan ottaa huomioon Suomenlinnaan kuuluvien 

saarten erityispiirteet. Päävastuu saarten kunnossapidosta pitäisi olla sen omistajalla eli valtiolla.296  

 

Matkailullisesti merkittäviä suosituksia mietinnössä on runsaasti. Komitea toi vielä raportissaankin 

julki pettymyksensä suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen sijoituspaikkaan, sillä se olisi 

sopinut komitean mielestä Suomenlinnaan erinomaisesti. Puolustusvoimilta vapautuviin 

rakennuksiin komitea ehdotti Suomenlinnan museon laajentamista, keskusmerimuseon ja 

sotamuseon sijoittamista alueelle, näyttelytilojen rakentamista sekä kesäteatterin avaamista. Lisäksi 

komitea suositteli taiteilijoiden ateljee- ja asuintilojen sijoittamista Suomenlinnaan, sekä eräiden 

tilojen käyttämistä kokousten, kongressien ja näyttelyiden pitopaikkana. Ulkoilualueena 

Suomenlinnan kävelyreittejä tulisi kehittää, ja ankkuri- ja satamapaikkoja veneilijöille tulisi lisätä. 

Suomenlinnaan haluttiin myös kehittää ratsastusurheilua, sekä jatkaa jo alkanutta uimarantojen 

kehittämistyötä.297

 

Matkailun osalta suurimpina epäkohtina komitea piti matkailijoille suunnattujen palveluiden 

puuttumista tai vähyyttä. Kahvilapalvelut, viitoitukset, karttaopasteet, käymälät ja liikenneyhteydet 

koettiin erityisen ongelmallisiksi. Negatiivinen huomio oli myös matkailijoille suunnattujen 

myymälöiden vähäisyys. Ravintola Walhallan toimintaa oli vuonna 1968 laajennettu avaamalla 

pieni kahvila sen yhteyteen, mutta komitean mielestä kahvilapaikkoja tarvittiin lisää, ja erityisesti 

mahdollisuutta ruokailla kohtuuhinnalla päiväsaikaan toivottiin. Toisaalta Walhallan todettiin 

toimivan hyvin korkealuokkaisena ravintolana, ja palvelevan erityisesti ulkomaalaisten 

matkailijoiden tarpeita. Ravintolankävijöistä jopa 40 % oli ulkomaalaisia matkailijoita. Kahviloiden 

                                                 
294 Kirje Suomenlinna-komitealta opetusministeriölle 18.4.1969, kansio Komiteat N:o 297:1, HKA. 
295 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 30. 
296 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 1-2. 
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ja monipuolisten ruokailupaikkojen lisäksi komitea ehdotti kasinon, hotellin ja retkeilymajan 

perustamista. 298

 

Komitean mietinnössä annetaan erityinen painoarvo Suomenlinnan markkinoinnille, viitoitukselle 

ja elävöittämiselle. Komitean mielestä Suomenlinnaa ei oltu markkinoitu riittävästi. Mainoksissa 

tulisi korostaa erityisesti saaristoluontoa, historiaa ja ”kellariromantiikkaa”. Suomenlinnaa tulisi 

tuoda enemmän esille Helsingin matkailumarkkinoinnissa, ja siitä pitäisi tehdä radio- ja tv-

ohjelmia. Saarilla tulisi ottaa käyttöön erityinen Suomenlinna-asu, ja omaa tunnusta käytettäisiin 

lautasliinoissa, matkamuistoissa ja jopa tulitikkurasioissa. Iltaisin saaret voitaisiin valaista, ja 

Kustaanmiekan ohittavia laivoja tervehdittäisiin lisähuomion saamiseksi.299 Kuten komitean 

ehdotuksista käy ilmi, oli matkailumarkkinoinnissa siirrytty aivan uudelle aikakaudelle. Vaikka 

imago sanana rantautui Suomeen vasta 1970-luvulla, kyseessä on kuitenkin selkeää imagotyötä. 

Komitean ehdotuksista käy ilmi, että markkinoinnissa haluttiin rakentaa yhtenäinen Suomenlinna-

kuva, ja välittää sitä eteenpäin. Voi olla, ettei koko imagoprosessia vielä ajateltu eikä viestiä 

suunniteltu vastaanottajan tai eri kohderyhmien mukaan. Mainonnassa oli kuitenkin nähtävissä 

selkeää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.  

 

Opastuskyltti ja liikenneongelmat nousivat myös tämän komitean mietinnössä esille. Komitea esitti 

viitoituksen lisäämistä sekä saarilla että lauttojen lähtöpaikassa, ja viittojen elävöittämistä 

valokuvilla ja mainoksilla. Lauttasatamissa sijaitsevista paviljongeista tulisi komitean mielestä 

rakentaa Suomenlinnan infokeskuksia, joissa matkailija saisi tietoa ravintoloista, opastuksista, 

myymälöistä, käymälöistä ja saarten tapahtumista. Laivavuoroja tulisi lisätä, ja Suomenlinna pitäisi 

liittää kaikkiin vesikiertoajeluihin. Autoja ei komitea saarilla halunnut, vaan saarten sisäiseen 

liikenteeseen suositeltiin hevosia tai poneja. Vaikka liikkeenharjoittaja Tigerin ehdotus aaseista ei 

komitean lopulliseen mietintöön päätynytkään, erilaiset kärryajelut sieltä kuitenkin löytyvät. Myös 

laivoilla tulisi matkailijoilla olla saatavilla tarpeeksi informaatiota saarten palveluista. Komitea 

ehdotti myös saarten kaikkien kohteiden viitoittamista kyltein, joissa tulisi olla myös 

mahdollisimman monta eri kielivaihtoehtoa. Myös alueella sijaitseviin tykkeihin, rakennuksiin ja 

varustuksiin tulisi kiinnittää infotauluja. Paikallisille asukkaille jaettaisiin materiaalia, jotta he 

osaisivat opastaa matkailijoita tarvittaessa.300  

 

                                                                                                                                                                  
297 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 19–20, 22. 
298 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 15, 22. 
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Komitea esitti myös saarten ohjelmatoiminnan lisäämistä. Opastettujen kierrosten lisäksi esitettiin 

eri ryhmille soveltuvia tilaisuuksia, kuten kansantansseja, jousiammuntaa ja tanssipaviljonkia. 

Tämän toiminnan kehittämistä varten tulisi saarille komitean mielestä perustaa toiminnanjohtajan 

virka intendentin avuksi. Ohjelmatoimintaa tulisi kehittää yhteistyössä Helsingin muiden kohteiden, 

Linnanmäen, Seurasaaren, Korkeasaaren ja Pihlajasaaren kanssa.301  

 

Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitea esitti, että Helsingin kaupungin ja valtion tulisi ryhtyä 

yhdessä toimenpiteisiin, joilla Suomenlinnan kehittäminen jatkossa turvattaisiin. Kaupungin 

vastuualueeksi komitea nimesi kunnallistekniikan (esimerkiksi viemäröinnin ja vedenpuhdistuksen) 

kehittämisen. Lisäksi kaupungin pitäisi ryhtyä toimiin Suomenlinnan asukasmäärän nostamiseksi 

2000–2500 henkilöön esimerkiksi asuntoja kunnostamalla. Myös liikenteen tulisi olla osa Helsingin 

yleistä kaupunkiliikennettä. Valtion taas tulisi laatia yksityiskohtainen käyttösuunnitelma ja 

muodosta elin joka hoitaa sen täytäntöönpanon.302 Komitean kirjoittaessa loppuraporttiaan valtio oli 

jo perustanut edellä mainittujen asioiden toimeenpanemiseen tähtäävään oman komiteansa, 

Suomenlinnakomitea 1969:n. Huolimatta kolmen vuoden laajasta tiedonkeruutyöstä ja 

pohdinnoista, Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitean rooli jäi unohduksiin valtion 

Suomenlinnakomitean rinnalla. Suomenlinnan hallinto järjestettiin uuden komitean myötä täysin 

uudelleen – sama koski osittain myös matkailua.  

 

7.2. Suomenlinnakomitea 1969 

 

Valtioneuvosto asetti oman Suomenlinnaa ja sen tulevaisuutta tutkivan komiteansa 18.6.1969. 

Perustamisvuotensa mukaan sitä alettiin nimittää Suomenlinnakomitea 1969:ksi. Komitea aloitti 

työskentelynsä syyskuussa samana vuonna.303 Komitean tehtävä oli jo vanhoista komiteoista tuttu: 

laatia ehdotus alueen hallinnon järjestämiseksi, sekä alueen ja sen rakennusten käyttösuunnitelma. 

Komitean puheenjohtajaksi määrättiin ensin pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä, joka kuitenkin pyysi 

eroa tehtävästä vuonna 1971. Hänen tilalleen valtioneuvosto valitsi pääjohtaja Heikki Sysimetsän. 

Tuttuja nimiä komiteasta olivat Olof af Hällström, joka toimi komitean sihteerinä, ja 

valtionarkeologi Nils Cleve. Työskentelynsä aikana komitea kuuli monia asiantuntijoita ja 

                                                                                                                                                                  
300 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 21. 
301 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 21. 
302 Liite Kaupunginhallituksen mietintöön n:o SL vuodelta 1969, 7.10.1969, 29–30. 
303 Pöytäkirja Suomenlinnakomitea 1969:n kokouksesta 3.9.1969, kansio Suomenlinnakomitea 1969–1972, KA. 
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yhdistyksiä, sekä suomenlinnalaisten omia näkemyksiä 12.4.1972 Suomenlinnassa pidetyssä 

kokouksessa.304   

 

Suomenlinnakomitea 1969:n ensimmäisiä tehtäviä oli laatia kannanotto koskien Suomenlinnan 

alueita. Linnoitus kun oli rakennettu useille saarille, joista usean omistussuhteet olivat edelleen 

avoinna. Komitean 8.1.1970 kokouksessa päättämän kannan mukaan Suomenlinnaan kuuluivat 

Susisaari-Kustaanmiekka, Iso Mustasaari, Pikku Mustasaari, Länsi-Mustasaari ja Särkkä. 

Puolustusvoimien hallinta-alueeseen katsottiin kuuluvan Vallisaaren, Kuningassaaren ja Lonnan, 

mutta niidenkin linnoitusrakennelmat tuli ottaa huomioon korjausrakentamisessa.305 Päätös oli 

merkittävä valtion taholta tehty kannanotto Suomenlinnan kiistoja aiheuttaneisiin omistussuhteisiin.  

 

Työskentelyyn varatuilla rahoilla komitea päätti järjestää yleisen asemakaavallisen aatekilpailun. 

Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti toteuttamiskelpoinen asemakaavallinen 

perusratkaisu, jossa olisi otettu huomioon Suomenlinnan luonne ”historiallisena monumenttina”.  

Erityisenä tavoitteena oli vanhan rakennuskannan hyödyntäminen siten, että Suomenlinnasta 

kehittyisi elinkelpoinen matkailu-, aktiviteetti- ja asutuskeskus.306 Kilpailuaika oli 25.9.1970–

15.3.1971, ja kilpailuaikana komitea sai 30 erilaista ehdotusta Suomenlinnan uudesta 

asemakaavasta.307 Ehdotusten perusteella komitea totesi, että tehtävä oli vaikea: suurin osa 

kilpailijoista oli päätynyt ratkaisuihin, jotka vaikuttivat vanhoilta ja jäykiltä. Mikään ehdotus ei 

ollut valmis sellaisenaan hyväksyttäväksi, vaikka monissa oli toteuttamiskelpoisia ajatuksia.308 Osa 

ideoista päätyikin Suomenlinnakomitea 1969:n mietintöön toimenpide-ehdotuksiksi.  

Mielenkiintoista ehdotuksissa on niiden vahva matkailullinen painotus, mikä kertoo Suomenlinnan 

vakiintuneesta roolista matkailukohteena.  

 

Suomenlinnakomitea 1969:n alkuperäinen tavoite oli saada työ päätökseen vuoden 1970 loppuun 

mennessä. Työ osoittautui kuitenkin suunniteltua vaativammaksi, ja komitea pyysi lisäaikaa 

kahdesti. Komitean mietintö oli valmis vasta syyskuussa 1972.309 Komitean työskennellessä 

liikennejärjestelyissä tapahtui merkittävä muutos; 1.6.1971 Suomenlinnan Liikenne Oy siirtyi 

Helsingin kaupungin yhteistariffiin, eli lautoilla otettiin käyttöön Helsingin liikennelaitoksen 
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matkaliput. Taustalla oli Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitean loppuraportissa esitetty 

vaatimus liikenteen siirtymisestä Helsingin kaupungin hoidettavaksi. Jo 1970-luvun alussa ajatus 

tuli yleisesti hyväksytyksi, ja Helsingin kaupunginvaltuustolle tehtiin useita aloitteita Suomenlinnan 

liikenteessä olevien puutteiden korjaamiseksi. Tilanteen korjaamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 

kokouksessaan 21.4.1971, että Suomenlinnan Liikenne Oy jatkaa toimintaansa kaupungin alla. 

Liikenteessä olleet ongelmat, esimerkiksi vuorojen vähäisyys, korjattaisiin ja kaupunki maksaisi 

toimenpiteistä aiheutuneet kulut. Vuorojen lisääminen ei kuitenkaan onnistunut heti, sillä lauttojen 

henkilökunta vastusti kaavailtuja lisätyötunteja. Sopimukseen asiasta päästiin vasta vuoden 1973 

alussa.310 Päätöksellä oli suuri merkitys myös matkailulle, sillä erityisesti kesällä tihentyneet 

lauttavuorot tiesivät parannusta saavutettavuuteen myös matkailijoiden kannalta.  

 

Syyskuun 29. päivänä 1972 Suomenlinnakomitea 1969 luovutti mietintönsä valtioneuvostolle. 

Mietinnössä otettiin kantaa myös Suomenlinnan nimikysymykseen, ja komitea ehdotti Viapori -

nimen ottamista jälleen käyttöön.311 Ehdotus on mielenkiintoinen, sillä se kertoo Suomenlinnan 

muuttuneesta merkityksestä. Kun Suomenlinna –nimi otettiin vuonna 1918 käyttöön, oli nuoren 

uuden tasavallan ensisijaisena tavoitteena itsenäisyyden säilyttäminen, ja sitä korostavien 

kansallissymbolien luominen. Suomenlinna –nimi sopi siihen tilanteeseen hyvin, ja se tosiseikka, 

että kyseessä oli ruotsalaisten ja myöhemmin venäläisten linnoitus jäi hyvin nopeasti taka-alalle. 

Suomenlinnakomitea 1969 totesi mietinnössään, että ”nimi Suomenlinna liittyy maamme historian 

merkittävään vaiheeseen, itsenäisyyden alkuun, ja että oltuaan käytössä jo yli 50 vuotta, on tullut 

kaikille kansalaisille tutuksi”312. Tuttuus ei kuitenkaan ole komitea mielestä se syy, miksi 

Suomenlinna –nimi pitäisi säilyttää – päinvastoin. Esitys nimen muutoksesta kertoo Suomenlinnan 

merkityksen ja tunnettavuuden muutoksesta; entinen itsenäisyyden symboli oli nyt historiallisesti 

merkittävä kaupunginosa, matkailukohde, jolle historiallinen ja kansanomainen Viapori -nimi toisi 

lisäarvoa.  

 

Mietinnössä komitea totesi Suomenlinnan olevan useista osatekijöistä koostuva monumentti, joka 

tulisi säilyttää tuleville sukupolville. Tästä syystä tuleva käyttö olisi suunniteltava Suomenlinnan 

rajallinen kapasiteetti huomioon ottaen, ja hallinnossa olisi pyrittävä toimintojen keskittämiseen.313 

Komitean mielestä koko Suomenlinnan alue tulisi luovuttaa yhden elimen hoitoon ja hallintaan. 

Koska hallintoa ei voitaisi keskittää joko Helsingin kaupungille tai valtiolle, tulisi näiden vastata 
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alueen hallinnosta yhdessä. Komitea suoritti myös eri hallintomallien vertailun, jossa pohdittiin 

säätiön, osakeyhtiön, yhdistyksen tai muun perustettavan uuden elimen luomista. Lopullisena 

esityksenä komitea päätyi ehdottamaan julkisoikeudellisen säätiön perustamista. Mallia otettiin 

Skansenin ja Otaniemen säätiöistä. Komitean laatiman ehdotuksen mukaan Suomenlinna-säätiön 

perustaisivat ja rahoittaisivat Suomen valtio ja Helsingin kaupunki. Koska kyseessä olisi julkinen 

säätiö, sen perustaminen tapahtuisi lainsäädäntöteitse. Komitea laati myös esityksen uuden säätiön 

toimintaa ohjaavaksi laiksi ja asetukseksi. Säätiön tehtäväksi muodostuisi Suomenlinnan alueen 

hallinnointi ja laadittavan käyttösuunnitelman toimeenpaneminen.314  

 

Lausuntoja Suomenlinnakomitea 1969:n työstä alkoi saapua nopeasti mietinnön valmistumisen 

jälkeen. Museovirasto antoi lausuntonsa komiteamietinnöstä opetusministeriölle 30.11.1972 

päivätyssä kirjeessä. Museovirasto piti lakiehdotuksessa sille esitettyä yhtä edustajaa liian pienenä 

määränä suhteessa Museoviraston merkitykseen alueella. Erityisen huolissaan Museovirasto oli 

antikvaarisen asiantuntemuksen riittävästä tasosta päätöksiä tehdessä. Samaa mieltä Museovirasto 

oli komitean kanssa siitä, että valtion ja Helsingin kaupungin tulee toimia Suomenlinnan 

hallinnossa yhdessä. Suurin kritiikki kohdistui ehdotettuun hallintomalliin. Museovirasto piti 

lausunnossaan säätiötä kankeana ja ”raskasliikkeisenä” alueen hoidossa, ja ehdotti sen sijaan 

hoitokunnan perustamista. Hoitokunta toimisi asiantuntijaelimenä, ja siinä edustettuina olisivat niin 

Helsingin kaupunki ja valtio kuin Museovirastokin.315  

 

Helsingin kaupunginhallitus lähetti oman vastineensa 8.1.1973. Kaupunkia huolettivat 

kustannukset, sillä komitean esityksestä ei käynyt ilmi miten kustannukset valtion ja Helsingin 

kaupungin välillä tulisi jakaa. Osa esimerkiksi katujen ja viemärien kustannusarvioista oli 

kaupunginhallituksen mielestä laskettu virheellisesti. Tästä syystä kaupunki ei halunnut ottaa 

lopullista kantaa säätiöön tai Suomenlinnaa koskeviin kehittämissuunnitelmiin.316 Pääosin komitean 

esityksiin suhtauduttiin kuitenkin kaikissa sidosryhmissä positiivisesti. Vesitien pitäminen ainoana 

liikennemuotona Suomenlinnaan sai yleisen hyväksynnän. Museoviraston tapaan myös muut 

komiteamietintöä kommentoineet pitivät säätiötä liian raskaana organisaatiomallina, ja ehdottivat 

sen sijaan hoitokunnan perustamista.317  

 

                                                                                                                                                                  
313 Suomenlinnakomitea 1969:n mietintö 1972, 10. 
314 emt., 30–31. 
315 Museoviraston kirje opetusministeriölle 30.11.1972, kansio Sopimuksia, MVSl. 
316 Helsingin kaupunginhallituksen kirje opetusministeriölle 8.1.1973, kansio Sopimuksia, MVSl.  
317 Enqvist & Härö 1998, 271–272. 
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Museovirasto ryhtyi 24.5.1973 opetusministeriöstä tulleen kehotuksen perusteella toimenpiteisiin 

Suomenlinnan käyttösuunnitelman laatimiseksi. Aikarajaksi asetettiin maaliskuu 1974. Työryhmän 

aloittaessa toimintansa syyskuussa 1973, sen ensimmäisiä tehtäviä oli laatia aikataulu ja 

toimintaohjelma. Valmistuneen toimintasuunnitelman pohjalta käyttösuunnitelman valmistumiseen 

saatiin vielä muutama kuukausi lisäaikaa. Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus valmistui 

lokakuussa 1974.  

 

Käyttösuunnitelman laatimista ohjasi toimistopäällikkö Markku Linnan johtama neuvotteluryhmä. 

Käyttösuunnitelman tavoitteet määriteltiin seuraavasti: Käyttösuunnitelman päätavoitteena on 

säilyttää Suomenlinna historiallisena monumenttina, ja luoda puitteet Suomenlinnan myöhemmälle 

kunnostamiselle 1. kansainväliseksi ja valtakunnalliseksi nähtävyydeksi, 2. seudulliseksi 

nähtävyydeksi, virkistys- ja kulttuurialueeksi sekä 3. elinvoimaiseksi asuin- ja työympäristöksi.318 

Käyttösuunnitelman pääsuunnittelijaksi kutsuttiin arkkitehti Erkki Kairamo ja Reijo Lahtinen. 

Työryhmän jäsenten lisäksi työssä oli apuna suuri joukko eri alojen asiantuntijoita aina 

Metropoliitta Johanneksesta Merenkävijät ry:n johtokunnan jäseniin. Suunnittelutyön ohessa 

suoritettiin lukuisia antikvaarisia selvityksiä ja rakennusten inventointia.319  

 

Valmis käyttösuunnitelmaehdotus sisälsikin yksityiskohtaisen selvityksen eri alueista, sekä 

suunnitelman niiden jatkokehittämisestä. Toimintaehdotusten lisäksi se sisälsi aikataulun, joka 

muista vastaavista suunnitelmista poiketen ulottui jopa kahdenkymmenen vuoden päähän. Monet 

tehdyistä ehdotuksista olivat vielä alustavan suunnittelun alla, joten niiden toteutuminen lyhyellä 

aikavälillä ei ollut mahdollista. Pääpaino suunnitelmassa oli vanhojen rakennusten restauroinnissa 

ja uudelleen rakentamisessa. Lisäksi suunnitelmassa luotiin suuntaviivat alueen 

uudisrakentamiselle.320 Yksityiskohtainen suunnitelma herätti toki myös paljon keskustelua. 

Ehrensvärd-seura kommentoi suunnitelmaa lausunnossaan opetusministeriölle kesäkuussa 1975, ja 

totesi että työn päämäärät vastasivat niitä tavoitteita, joita Ehrensvärd-seuralla oli ollut koko 

toimintansa ajan. Seura korosti restauroinnin merkitystä, ja totesi lausunnossaan että 

uudisrakentamista tulisi harkita vasta kun rappeutumassa olevat tilat olisi korjattu. Eniten seuraa 

huolestuttivat käyttösuunnitelmaehdotuksessa mainitut suunnitelmat museoiden osalta. Armfelt-

museota esitettiin siirrettäväksi muualle linnoitushistoriallisen näyttelyn tieltä. Tämä olisi 

Ehrensvärd-seuran mukaan virhe, sillä Armfelt-museo nautti ”suurta suosiota”. Museoiden määrää 

                                                 
318 Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus 1974, 13. 
319 emt., 10–11. 
320 emt., 15, 17. 
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ei tulisi lisätä, sillä jo nyt yksiköiden oli vaikea saada toimintaa kannattavaksi. Ehrensvärd-seura 

esittikin 3-4 museoyksikön perustamista alueelle. Näistä yksi olisi luonnollisesti Ehrensvärd-museo, 

jota laajennettaisiin.321     

 

Käyttösuunnitelmaehdotuksen ollessa työn alla tapahtui merkittävä käänne, sillä 1.6.1973 

perustettiin opetusministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Suomenlinnakomitea 1969 

ehdotusten ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta perustetussa hoitokunnassa edustettuina olivat 

opetusministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, Helsingin kaupunki, Museovirasto 

sekä asukkaiden omat vaaleilla valitut edustajat. Suomenlinnan hoitokunnan ensimmäinen 

puheenjohtaja oli opetusministeriön korkeakouluneuvos Anneli Mäkinen, ja sihteerinä toimi Olof af 

Hällström. Kuukausi hoitokunnan perustamisen jälkeen Museovirasto luovutti sen hallintaan kaikki 

hallitsemansa alueet ja rakennukset. Lisää rakennuksia ja alueita luovuttivat puolustusministeriö 

(vuonna 1977) ja Valmet Oy (1985). Museoviraston ja puolustusvoimien saarilla työskennellyttä 

henkilöstöä siirtyi nyt uuden organisaation palvelukseen. Ensimmäisen kolmivuotiskauden jälkeen 

hoitokunta vakiinnutettiin, ja sen tehtäviä sekä asemaa vakiinnutettiin lailla. Valmistuneen 

käyttösuunnitelmaehdotuksen toteuttaminen määrättiin Suomenlinnan hoitokunnan tehtäväksi.322  

Hoitokunnan organisaation ja tehtävien muodostamisessa esikuvana toimi erityisesti Skansen säätiö 

Tukholmassa.323 Suomenlinnan hoitokunnan perustaminen ratkaisi useita vuodesta 1918 saakka 

avoinna olleita kysymyksiä, ja vastavalmistunut käyttösuunnitelmaehdotus ja Suomenlinnakomitea 

1969:n tekemät ehdotukset loivat suuntaviivat sen työlle. Hallinnollisesti muutos oli merkittävä. 

Paasin institutionalisoitumisprosessin kolmas vaihe on päättynyt, sillä Suomenlinnalle muodostui 

oma ainutlaatuinen hallintomalli. Sen vakiintuminen on varmasti osittain jo tapahtunut, mutta 

muutosprosessi jatkuu yhä.   

 

7.3. Matkailujärjestelyt muuttuvat 

 

Vaikka matkailijamäärät näyttivätkin kääntyneen nousuun Ehrensvärd-seuran ottaessa matkailuasiat 

hoitoonsa, ei matkailu edelleenkään tuottanut toivottuja tuloja. Ehrensvärd-seuran pyynnöistä 

huolimatta Helsingin kaupunki ei ollut kuolettanut ravintola Walhallaa varten otettua lainaa, vaan 

ainoastaan myöntänyt siihen maksulykkäystä. Sekä Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitea että 

Suomenlinnakomitea 1969 olivat löytäneet matkailuasioista runsaasti kehittämisen varaa. 

                                                 
321 Ehrensvärd-seuran lausunto opetusministeriölle Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotuksesta 25.6.1975, kansio 
Sekalaista, Ehrensvärd-seuran arkisto.   
322 Enqvist & Härö 1998, 276–277. 
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Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti yleisöpalveluissa sekä talvi- että kesäaikaan.324 Koska 

käyttösuunnitelmaehdotuksessa tärkeimmäksi tavoitteeksi oli nostettu Suomenlinnan nostaminen 

kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittäväksi nähtävyydeksi, oli selvää että hallinnon 

uudelleenjärjestelyt vaikuttivat myös matkailuun.  

 

Suomenlinnan hoitokunnan perustamisvaiheessa Ehrensvärd-seura aloitti myös uuden 

matkailupalveluja koskevan sopimuksen laatimisen. Sopimus pohjautuisi Ehrensvärd-seuran, 

Suomen Matkailijayhdistyksen ja Muinaistieteellisen toimikunnan 1960-luvun alussa tekemiin 

sopimuksiin, joiden pohjalta Ehrensvärd-seuran vastuulle kuuluisi edelleen matkailijoiden opastus 

alueella. Uutena yhteistyömuotona perustettaisiin yhteinen ”yhteistoimintaelin” huolehtimaan 

matkailijapalveluista. Yhteistoimintaelimen nimeksi ehdotettiin Viaporin matkailupalvelua, mikä 

olisi markkinoinnissa käytetty nimi. Viaporin matkailupalvelun tavoitteena olisi edistää 

Suomenlinnan matkailun kehittämistä, ja hoitaa tavoitteeseen liittyviä tehtäviä ja toimipaikkoja. 

Viaporin matkailupalvelu hoitaisi siis kaiken alueen matkailuun liittyvän toiminnan, ja sen vastuulle 

kuuluisi myös markkinointi, matkailijoiden tilastointi ja henkilöstöhallinta. Viaporin matkailun 

päättävä elin olisi kolmihenkinen työvaliokunta, jossa Suomenlinnan hoitokunnalla, Ehrensvärd-

seuralla ja Museovirastolla olisi edustaja. Käytännön toimintaa pyörittämään valittaisiin 

toiminnanjohtaja.325

 

Sopimusluonnos jäi kuitenkin vain arkistomappien täytteeksi, sillä Suomenlinnan hoitokunnalla oli 

jo oma suunnitelma matkailuasioiden hoidosta. Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välillä 

laadittiin 1.9.1976 sopimus Suomenlinnan rakentamisen ja hoidon kustannusjaosta. 

Matkailuasioiden hoidosta ei tässä sopimuksessa kuitenkaan päätetty, vaan todettiin ainoastaan että 

niistä sovitaan erikseen. Koska käyttösuunnitelmaehdotuksessa todettiin vallinneiden 

matkailuolojen puutteellisuus, päätettiin Suomenlinnan hoitokuntaan asettaa matkailujaosto.326 

Opetusministeriö asetti matkailujaoston 3.5.1978.327 Tätä edelsi Suomenlinnan hoitokunnan päätös 

matkailuolojen hoidosta vuonna 1963 solmitun sopimuksen päättämisestä. Samassa yhteydessä 

ravintola Walhalla otettiin valtion haltuun, jotta sitä voitaisiin korjauttaa valtion varoin. 

Käytännössä ravintolan uudeksi hallinnoijaksi tuli siis Suomenlinnan hoitokunta328 Päätös oli 

                                                                                                                                                                  
323 Hällström af 1974, 9. 
324 Suomenlinnan kehittämissuunnitelmaehdotus 1974, 78. 
325 Sopimusluonnos matkailun organisoimisesta Suomenlinnassa, 1970-luku, kansio Sekalaista Ehrensvärd-seuran 
arkisto. 
326 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston asettaminen 21.3.1978, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
327 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, I, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
328 Helsingin kaupunginhallituksen esityslista 18.9.1978, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 

 



 78

merkittävä, sillä se muutti Ehrensvärd-seuran roolia Suomenlinnan matkailussa dramaattisesti. 

Päätöksellä oli myös taloudellisia seurauksia. Ehrensvärd-seuralla oli yhä maksamatta 190 000 

mk:n edestä ravintola Walhallaa varten otettuja lainoja. Lainan lyhennyksiä ei oltu peritty sillä 

edellytyksellä että Ehrensvärd-seura hoitaa Suomenlinnan matkailuoloja vuonna 1963 tehdyn 

sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen purkamisen myötä myös lainojen takaisinmaksu tuli 

ajankohtaiseksi. Helsingin kaupunginkanslian 18.8.1978 antama lausunto oli Ehrensvärd-seuralle 

tylyä luettavaa. Lausunnon mukaan ”[...] todennäköistä on että matkailuasioiden ja ravintolan hoito 

järjestetään vastaisuudessa toisin kuin tähän asti, mikä olennaisesti rajoittaa Ehrensvärd-seuran 

mahdollisuuksia maksaa vielä jäljellä oleva osa kaupungilta saamastaan lainasta. Tämän vuoksi 

kaupungin tulisi ryhtyä perimään jäljellä olevaa lainapääomaa ja ottaa pääoman maksaminen 

neuvoteltavaksi valtion ja kaupungin välisissä neuvotteluissa, koska Ehrensvärd-seura on joutunut 

tähän tilanteeseen valtion toimenpiteiden kautta.”.329

 

Kaupunginhallitus otti huomioon, että vaikka juridisesti tilanne Suomenlinnassa oli muuttunut, 

vastasi Ehrensvärd-seura edelleen opastuksesta ja kehitti Suomenlinnan matkailua. Vaikka sopimus 

siis oli päättynyt, ei tilanne alueella ollut Ehrensvärd-seuran osalta muuttunut. Kaupunginhallitus 

totesi niin ikään, että matkailusta saatavat tulot olivat edelleen melko vaatimattomia, eivätkä riittäisi 

koko jäljellä olevan lainaerän maksuun yhdellä kerralla. Kaupunginhallitus päätti 18.9.1978 

pitämässään kokouksessa, että Ehrensvärd-seuran tuli lyhentää lainaa vuosittain 1/10 jäljellä 

olevasta pääomasta. Ensimmäinen lyhennys erääntyi maksettavaksi lokakuussa 1979.330 Vaikka 

kaupunki päätöksessään lupasi selvittää mahdollisuuksia siirtää laina valtiolle, näin ei missään 

vaiheessa tapahtunut. Sen sijaan kaupunki myönsi vuosittain lainan lyhennystä vastaavan 

avustuksen Ehrensvärd-seuralle. Lainan viimeinen erä maksettiin vuonna 1989.331  

 

Vaikka kyseessä ei ollut taloudellisesti merkittävä päätös, muuttui Ehrensvärd-seuran asema 

Suomenlinnan matkailun kehittäjänä ja innovaattorina ratkaisevasti Suomenlinnan hoitokunnan 

perustamisen myötä. Seuran ottamalla lainarahalla rakennettu ravintola ei lunastanut sille asetettuja 

tavoitteita, mutta vaikutti merkittävästi matkailullisen Suomenlinna-kuvan muodostumiseen 

erityisesti 1950-luvulla. Matkailu kehittyi ja vahvistui saarilla, mutta laina jäi yksin Ehrensvärd-

seuran harteille. Ravintola Walhallan tilat olivat pahasti rapistuneet, joten se suljettiin vuonna 

                                                 
329 Helsingin kaupunginkanslian vastaus lausuntopyyntöön 18.8.1978,  Ehrensvärd-seura ry:n kaupungilta saaman 
lainan lyhennysten lykkääminen, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
330 Helsingin kaupunginhallituksen esityslista 18.9.1978, Suomen Matkailuliiton arkisto, kansio 87, KA. 
331 Ehrensvärd-seuran puheenjohtajan Timo Uolamon vuonna 2003 laatima materiaali Suomenlinnan matkailun 
historiasta. Henkilökohtainen tiedonanto Ehrensvärd-seuran toiminnanjohtajalta Timo Uolamolta Maria Eskeliselle.   
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1978.332 Suomenlinnan hoitokunta vastasi peruskorjauksesta, joka valmistui vuonna 1982.333 

Merkittävä luku Suomenlinnan matkailun kehittämisen historiassa oli kirjoitettu loppuun. 

 

Suomenlinnan matkailun 1970-luku oli etsikkoaikaa. Hallinnollisten uudistusten myllerryksessä 

konkreettiset uudistukset ja tapahtumat jäivät taka-alalle. Matkailijoiden määrä laski hiukan 1970-

luvun puolivälissä, mutta alkoi jälleen nousta 1970-luvun lopulle tultaessa (Kuvio 3).  

Kuvio 4: Suomenlinnan opastuksille osallistuneet v. 1969–1978 
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Lähde: Opastettujen Suomenlinnassa kävijäin lukumäärä v. 1963–78, Ehrensvärd-seura ry, kansio Matkailu, 

MVSl.  

 

Syynä lukujen vaihteluun on ensisijaisesti opastusten määrän erilaisuus eri vuosina. Vuonna 1973 

kokeiltiin opastusta kuusi kertaa päivässä, aina kahdella kielellä. Kierroksille osallistujien määrä 

romahti, joten seuraavana vuonna opastuksia oli vain kolme päivässä, joista siis ainoastaan yksi 

suomeksi. Tämä vaikutti luonnollisesti kierroksille osallistuvien määrään. Huomattavaa on, että 

Ehrensvärd-museossa kävi vuonna 1973 yli 38 000 henkilöä, joten museolle vuosi ei suinkaan ollut 

matkailullisesti huono. Vastaavasti vuonna 1975 museossa vieraili 28 000 henkilöä.334  

Matkailijoiden määriä ei muilla tavoin alueella mitattu. 1970-luvulla tehtyjen kotimaan matkojen 

tilastointi on ollut puutteellista, joten vertailu matkailun yleiseen kehitykseen maassamme on 

                                                 
332 Enqvist & Härö 1998, 283. 
333 emt., 283. 
334 Ehrensvärd-seuran puheenjohtajan Timo Uolamon vuonna 2003 laatima materiaali Suomenlinnan matkailun 
historiasta. Henkilökohtainen tiedonanto Ehrensvärd-seuran toiminnanjohtajalta Timo Uolamolta Maria Eskeliselle.   
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vaikeaa. Käytettävissä olevat yöpymistilastot osoittavat kuitenkin pientä taantumaa vuosien 1975 ja 

1977 välillä, joka osittain näkyy myös Suomenlinnan matkailua havainnollistavassa kuviossa 3.335 

Kansainvälisen matkailun osalta taantuminen osui vuosiin 1975–1977, taustalla olivat luonnollisesti 

öljykriisi ja maailmalla syntyneet levottomuudet.336 Tilastoja siitä, millainen vaikutus näillä suoraan 

olisi ollut esimerkiksi ulkomaisten matkailijoiden vierailujen määrään Suomenlinnassa, ei 

valitettavasti ole.     

 

Suuria matkailullisesti merkittäviä toimenpiteitä ei hallinnollisia kysymyksiä lukuun ottamatta 

1970-luvulla juuri tehty. Vuonna 1974 Museovirasto lakkautti matkailusihteerin viran, jonka se 

vuonna 1968 oli perustanut337. Matkailun hoitaminen jäi näin täysin Ehrensvärd-seuran varaan. 

Hallinnollisten uudistusten tueksi tehtiin vuonna 1977 selvitys Suomenlinnan matkailusta. 

Selvityksessä tutkittiin paitsi kävijöiden demografista ja sosiaalista rakennetta, myös palveluiden 

käyttöä ja matkailijoiden suosimia reittejä. Sukupuolen mukaan kävijät jakautuivat lähes tasan, 

naisilla oli vain hienoinen enemmistä 53 %:lla. Nuoret olivat varsin voimakkaasti edustettuina 

kävijöissä. Peräti 86 % oli kotoisin Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta, ja noin 3 % oli 

ulkomaalaisia. Kävijöiden käyntikertojen ja asuinpaikan välisestä suhteesta kävi selvästi ilmi, että 

lähistöllä asuville Suomenlinna oli tuttu kohde, jossa oltiin vierailtu useita kertoja aiemminkin. Kun 

samassa yhteydessä tutkittiin vielä kävijöiden käynnin syytä, jakautuivat kävijät kahteen ryhmään.  

Pääkaupunkiseudulta tulevilla korostui ulkoiluun ja vapaa-ajanviettoon liittyvät tarpeet, kun taas 

muualta Suomesta ja ulkomailta tuleville alueen nähtävyydet ja historia olivat tärkeimmässä 

roolissa. Luonnollisesti ulkoiluun liittyvät tekijät korostuivat käyntikertojen määrän kasvaessa, 

mutta toisaalta kasvu tapahtui hitaammin kuin tutkija oletti; vaikutti siis siltä että myös ulkoilijoille 

alueen historia ja nähtävyydet olivat merkittävässä roolissa.338

 

Keskimäärin matkailija vietti saarella 3-4 tuntia, ja pääosin Suomenlinnan tarjoamiin palveluihin 

oltiin tyytyväisiä. Negatiivista palautetta sai alueen ruuhkautuminen ja roskaantuminen. Ihmisten 

liikkuminen saarella oli muodostunut hyvin säännönmukaiseksi, ja samoilla reiteillä jonottaminen ja 

ihmispaljous aiheuttivat luonnollisesti häiriötä. Koska kuljetut matkat olivat pääosin 2-4 kilometrin 

mittaisia, oli matkailijalle tärkeää päästä myös välillä istahtamaan kahvilaan tai vierailla museossa. 

Näissä kohteissa jonottaminen koettiin siis negatiivisena. Mielenkiintoinen ongelma oli 

                                                 
335 Markkanen 1987, 366.  
336 emt., 351. 
337 Ehrensvärd-seuran puheenjohtajan Timo Uolamon vuonna 2003 laatima materiaali Suomenlinnan matkailun 
historiasta. Henkilökohtainen tiedonanto Ehrensvärd-seuran toiminnanjohtajalta Timo Uolamolta Maria Eskeliselle.   
338 Lankinen 1977, 6-18. 
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haastateltujen esille nostama etukäteistiedon puute. Eksyminen ja harhailu oli monelle tuttu 

kokemus, eikä kokonaisuutta pystytty vierailun aikana hahmottamaan.339 Vaikka siis historiallinen 

tila oli vierailtavissa, vierailijan oma henkilökohtainen paikka-kokemus jäi puuttumaan, 

todennäköisesti pääosin puutteellisen taustatiedon vuoksi. Vuosien kuluessa opastekylttejä oli 

lisätty ja opastusta parannettu, mutta sama ongelma siis säilyi. Kysymys ei siis ollut vain 

konkreettisesta tiedon saamisesta, vaan siitä miten alueella vierailleet henkilöt pystyivät 

sulattamaan se osaksi omaa kokemusmaailmaansa. Draamaopastusten aika oli vasta edessä.  

 

Suomenlinnan matkailusta tehty tutkimus tarjosi tutkimustietoa myös Suomenlinnan hoitokunnan 

asettamalle matkailujaostolle, jonka mietintö valmistui toukokuussa 1979. Jaoston puheenjohtajana 

toimi korkeakouluneuvos Aarne Kopisto, ja pysyvinä asiantuntijoina jaostossa oli esimerkiksi 

Helsingin matkailupäällikkö Mikko Nupponen ja Suomenlinnan hoitokunnan suunnittelupäällikkö 

Reijo Lahtinen. Myös Ehrensvärd-seuran edustajia sekä Suomen Matkailuliiton edustajia kuultiin 

asiantuntijoina mietintöä valmistellessa.340 Mietinnössä oli esillä erityisesti ympärivuotisen 

matkailun kehittäminen. Liikenneyhteyksien parantaminen talvella ja sitä kautta matkailijamäärien 

tasoittuminen koko vuoden ajalle turvaisivat ravintoloiden ja vähittäiskauppojen mahdollisuudet 

tehokkaaseen toimintaan.341 Myös kesäsesongin tuomat matkailun haittavaikutukset olivat tuttuja; 

mietinnössä tuotiin esille roskaamisen ja maiseman kulumisen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset 

linnoitukselle ja Suomenlinnan luonnolle.342  

 

Suomenlinnan matkailullisesti merkittäviä palveluita todettiin olevan sekä ravintola- ja 

kahvilapalveluiden, että ohjelmapalveluiden ja vähittäiskaupan puolella. Kahviloista ja ravintoloista 

matkailullista merkitystä oli Walhallalla (mietinnön valmistumisen aikana remontissa), 

Tykistölahden matkailukioskilla (toimi informaatiokeskuksena ja opaskirjojen, matkamuistojen 

sekä karttojen myyntipisteenä), Kahvila Linnaportilla (Ehrensvärd-seuran hoidossa) ja Kahvila 

Piperillä (Ehrensvärd-seuran hoidossa). Näiden jaosto totesi olevan merkittäviä, mutta 

kapasiteetiltaan riittämättömiä matkailun tarpeiden hoitamiseen. Ohjelmapalveluista tärkeimmäksi 

nousivat opastuspalvelut, joiden Ehrensvärd-seura totesi kuitenkin tuottavan tappiota. Kesällä 1978 

opastuksia järjestettiin kesäaikana kolmesti päivässä, ja lisäksi tilattuja opastuskierroksia. Lisäksi 

                                                 
339 Lankinen 1977, Johtopäätöksiä 1-3. 
340 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, II, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
341 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, passim., Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
342 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, 10, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
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jaosto kiinnitti huomiota ”taidetoimintaan”, eli alueen teattereiden, taidenäyttelyiden ja 

taidekurssien merkitykseen matkailun vetovoimatekijöinä.343  

 

Jaosto listasi myös Suomenlinnan merkittävimmät nähtävyydet. Listalle kuuluivat kirkko, 

Kruunulinna Ehrensvärd, ns. Noakin arkki, Susisaaren linnoitukset, Kustaanmiekka ja 

Kuninkaanportti, Linnanpiha ja Ehrensvärdin hautamuistomerkki, Telakka-allas, Piperinpuisto, 

Ehrensvärd-museo ja alueen muut museot.344 On mielenkiintoista, että kyseiset kohteet ovat pitkälti 

samoja, joista ensimmäiset postikortit valmistettiin v. 1919. Osa kohteista on saanut kansallisen 

symbolin merkityksen, mikä vaikuttaa tunnistettavuuteen. Osa taas on Dean MacCannelin teorian 

mukaisia merkitsijöitä; kohteita, jotka on nostettu esiin kuvaamaan juuri kyseistä kohdetta eli 

Suomenlinnaa. Kuninkaanportin nähdessämme tiedämme sen esittävän osaa Suomenlinnasta, 

vaikka emme olisi alueella aiemmin käyneet tai tunnistaisi muuten paikkaa. Merkitsijöiden avulla 

matkailija tietää mikä paikassa on katsomisen arvoista, ja kun merkitsijät houkuttelevat lisää 

kävijöitä, myös niiden matkailullinen merkitys kasvaa. Suomenlinnan nähtävyydet ovat pysyneet jo 

vuosikymmeniä lähes muuttumattomina, ja edelleen suuriin osa matkailijoista haluaa nähdä juuri 

em. kohteet. Siksi myös matkailun kehittämistoimenpiteet kohdistuvat helposti vain juuri 

tunnettuihin kohteisiin. Näin tapahtui myös matkailujaoston mietinnössä.  

 

Ympärivuotisen matkailun lisäksi matkailujaosto halusi kehittää opasteita, jotta matkailijat 

löytäisivät helpommin eri puolille linnoitusta, ja saisivat tarpeeksi informaatiota rakennuksista ja 

linnoituksista. Lisäksi informaatiokeskuksena toiminut Tykistölahden kioski tulisi purkaa 

maisemaan sopimattomana, ja sen sijaan rakentaa uusi opastuskeskus. Informaatiokeskusta 

hoitaisivat oppaat, ja siellä olisi diaesityksiä, opastusta ja kahvilatoimintaa. Opastuksia hoitamaan 

tulisi palkata vakituista henkilökuntaa, ja tehostaa ympärivuotista opastustoimintaa. Opastusten 

oheen tulisi lisätä kahvi- ja ruokatarjoilua sekä muita virkistäytymisvaihtoehtoja.345    

 

Merkittävintä Suomenlinnan matkailun kannalta matkailujaoston mietinnössä oli matkailusta 

vastaavan tahon vaihtuminen. Hoitokunnan asettaman matkailujaoston mukaan Suomenlinnan 

matkailuasioiden hoito tulisi keskittää hoitokunnalle, jonne tehtävää hoitamaan palkattaisiin 

matkailusihteeri (Museoviraston hoitama vanha matkailusihteerin virka oli lopetettu 1974346). 

                                                 
343 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, passim., Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
344 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, 12–13, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
345 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, 21, 24–35 , Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 
346 Ehrensvärd-seuran puheenjohtajan Timo Uolamon vuonna 2003 laatima materiaali Suomenlinnan matkailun 
historiasta. Henkilökohtainen tiedonanto Ehrensvärd-seuran toiminnanjohtajalta Timo Uolamolta Maria Eskeliselle.   

 



 83

Ehrensvärd-seura hoitaisi tehtävää vain väliaikaisesti, kunnes matkailusihteeri saataisiin palkattua. 

Kustannukset jaettaisiin valtion ja Helsingin kaupungin kesken erikseen sovittavalla tavalla.347 

Matkailujaoston mietintö on varsin yksiselitteinen, eli matkailuasioista tulisi jatkossa olla vastuussa 

vain yhden tahon: Suomenlinnan hoitokunnan. Todellisuus osoittautui kuitenkin toisenlaiseksi, sillä 

Ehrensvärd-seuralla oli vuosikymmenien kokemus alueen matkailun hoidosta ja kehittämisestä. 

Tehtävien siirto ei onnistunut vain mietinnöllä, vaan Ehrensvärd-seura halusi säilyttää oman 

roolinsa alueella. Kyseistä mietintöä ja vuotta voidaan pitää eräänlaisen käännekohtana 

Suomenlinnan matkailun historiassa. Kehittyminen matkailukohteeksi oli luonut tunnetun 

matkailunähtävyyden, jossa oli runsaasti ammattimaisesti hoidettuja matkailupalveluita ja 

matkailijoiden kävijämäärä vahvassa kasvussa. Tekijät ja toimijat jotka olivat olleet luomassa 

Suomenlinnasta matkailukohdetta olivat kuitenkin menettäneet asemansa Suomenlinnan 

hoitokunnalle. Matkailukohteen kehittymisessä alkoi uusi luku: väentungoksesta yhä vahvistuvaan 

asemaan maamme merkittävimpiin kuuluvan matkailukohteena.  

 

 

8. PÄÄTELMÄT 

 

 

Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin 12.5.1747. Tappiollisten sotavuosien jälkeen Ruotsi-Suomi 

halusi vahvistaa itärajan puolustustaan rakentamalla modernin merilinnoituksen Suomenlahden 

rannikolle. Nimekseen linnoitus sai ”Sveaborg” – ”Ruotsin linnoitus”. Suomalaisten suussa nimi 

kääntyi muotoon Viapori.  

 

Vuonna 1808 alkoi venäläisten aika Viaporissa. Krimin sodasta ja pommituksista huolimatta 

linnoituksessa alkoi käydä entistä useammin myös matkailijoita, ja siitä muodostui Helsingin 

suosituimpia nähtävyyksiä. Linnoitukseen pääsyyn piti luonnollisesti saada lupa, mikä edellytti 

oikeita tuttavuuksia ja varallisuutta. Kertomuksia Viaporissa vierailusta ilmestyi kuitenkin useissa 

matkakertomuksissa ja se alettiin mainita myös matkaoppaissa. Saaren pääasiallinen funktio oli 

kuitenkin toimia puolustuslinnoituksena.  

 

Suomen itsenäistyessä muuttui myös linnoituksen nimi. Suomenlinnasta tuli vasta itsenäistyneen 

Suomen kansallinen symboli. Kansalaissodan aikaan saarella sijaitse vankileiri, joka ei kuitenkaan 

                                                 
347 Suomenlinnan hoitokunnan matkailujaoston mietintö 1979, 33–34, Suomenlinnan hoitokunnan arkisto. 

 



 84

julkisesti noussut Suomenlinna-kuvaa leimaavaksi tekijäksi itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä. 

Syynä oli luonnollisesti myös se, että julkisuudessa vahvimmin esiintyivät kansalaissodan 

”voittajien” näkemykset ja mielipiteet, eivät vankileireille joutuneiden kokemukset. Kansallisen 

itsenäisyyden symbolista ja mahtavasta merilinnoituksesta tuli nopeasti suosittu vierailukohde, 

vaikka alkuvuosia leimasikin vahvasti puolustusvoimien hallinto saarilla. Matkailun lisääntyessä 

1930-, ja erityisesti 1950-luvulla Suomenlinnan kuva muuttui puolustusvoimien linnoituksesta 

historialliseen monumenttiin, jossa kävi runsaasti matkailijoita ja pääkaupungin asukkaita 

virkistäytymässä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tätä muutosprosessia ja matkailun kehittymistä 

alueella.  

 

Suomenlinnan matkailun toimijat ja fyysiset elementit – esi-ikonogafinen kuvaus 

 

Suomenlinnan matkailun kehittäminen alkoi hyvin luonnollisista lähtökohdista. Linnoituksessa oli 

aina käynyt matkailijoita; jo venäläisellä ajalla se kuului matkaoppaiden vakionähtävyyksiin. 

Linnoituksella oli siis luontaista matkailullista vetovoimaa. Pelkkä matkailullinen vetovoima ei 

kuitenkaan riitä; myös Kuulla on runsaasti matkailullista vetovoimaa, mutta ongelmana on sen 

saavutettavuus. Mikäli matkailusta halutaan tuloja, matkailijamääriä kasvattaa ja/tai hallita 

matkailijoiden saapumista ja liikkumista alueella, tarvitaan erilaisia matkailijoille suunnattuja 

palveluita, joista ensimmäinen on siis matkailijoiden alueelle pääsemisen turvaaminen. 

Suomenlinnan kohdalla matkailijat pääsivät linnoitukseen vanhoilla höyrylaivoilla, joskaan ne eivät 

antaneet juurikaan mahdollisuuksia matkailijamäärien lisäämiseen. Toinen Suomenlinnaa koskeva 

ongelma sen saavutettavuudessa oli passi, maihinnousulupa joka vaadittiin jokaiselta alueelle 

saapujalta. Maihinnousulupien kirjoittamisen helpottaminen ja joustavuus olivatkin ensimmäisiä 

matkailunedistämistoimia saarella. Tarkat selostukset siitä, mistä ja miten passeja sai, laskivat 

matkailijoiden kynnystä hakea niitä. Passien myöntäminen perustui Suomenlinnan alkuperäiseen 

merkitykseen puolustuslinnoituksena, ja puolustusvoimien hallintaan saarella.  Passivapaus koitti 

Suomenlinnassa vihdoin vuonna 1948. 

 

Kun matkailijoiden pääsy alueelle oli varmistettu, aloitettiin muiden matkailijapalveluiden 

kehittäminen alueella. Keskeisinä toimijoina koko tutkimuksen ajanjakson olivat 

Muinaistieteellinen toimikunta (vuodesta 1972 alkaen Museovirasto), vuonna 1921 perustettu 

Ehrensvärd-seura ja Suomen Matkailijayhdistys (vuodesta 1966 alkaen Suomen Matkailuliitto). 

Vuodesta 1918 aina vuoteen 1948 saakka kahden ensin mainitun rooli oli merkittävä. Sekä 
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Ehrensvärd-seuran että Muinaistieteellisen toimikunnan tavoitteena oli taata linnoituksen 

säilyminen sekä saattaa linnoituksen historia ja merkitys yleiseen tietoisuuteen. Matkailun kautta 

tämä onnistui hyvin, ja lisäksi matkailusta oli mahdollisuus saada lisätuloja toiminnan kulujen 

maksamiseksi. Sekä Ehrensvärd-seura että Muinaistieteellinen toimikunta toimivat vastapainona 

puolustusvoimille, joille ensisijainen lähtökohtana linnoituksen hallinnossa oli sen sotilaallisen 

merkityksen ja toiminnan turvaaminen.  

 

1920–1930-lukuja voidaan pitää Suomenlinnan matkailun infrastruktuurin luomisen aikakausina. 

Näiden vuosikymmenien aikana tehtiin ensimmäiset panostukset matkailijoiden palveluihin; 

Ehrensvärd-museo aloitti toimintansa vuonna 1922, kahvila Piper avattiin vuonna 1928 ja 

Sotamuseo vuonna 1933. Ehrensvärd-seura julkaisi ensimmäisen Suomenlinnan matkailuoppaan 

1923, matkailijoille kunnostettiin reittejä, puistoja ja nähtävyyksiä, sekä tuotettiin esimerkiksi 

postikortteja matkamuistoiksi. Alueesta luotiin tietoisesti matkailijoita kiinnostava ja viihdyttävä 

paikka, jossa oli myös tarjolla erilaisia, erityisesti matkailijoille suunnattuja palveluita. 

Suomenlinnan kävijämäärä kehittyikin nousujohteisesti.  

 

Talvi- ja jatkosodan aikana linnoitus oli suljettu, eikä matkailun osalta tapahtunut kehitystä. 

Välittömästi sodan jälkeen Suomenlinnan matkailun toimijoiden suhde muuttui, kun mukaan tuli 

uusi kumppani, Suomen Matkailijayhdistys. Samaan aikaan Muinaistieteellinen toimikunta alkoi 

keskittyä Suomen muihin kunnostusta vaatineisiin kohteisiin, ja keskittyi yhä tarkemmin omaan 

alkuperäiseen rooliinsa alueen antikvariaarisena asiantuntijana.  Vuonna 1948 solmittiin Suomen 

Matkailijayhdistyksen, Muinaistieteellisen toimikunnan ja Ehrensvärd-seuran välillä sopimus 

Suomenlinnan matkailuolojen järjestämisestä. Sopimuksen mukaan aktiiviseksi toimijaksi muuttui 

Matkailijayhdistys, kuitenkin Ehrensvärd-seuran aktiivisella taustatuella. Joka tapauksessa myös 

Ehrensvärd-seura oli halukas antamaan maan tunnetuimmalle matkailuorganisaatiolle vapauden 

kehittää Suomenlinnaa matkailukohteena. Suomen Matkailijayhdistyksen mukaantulo nosti 

automaattisesti Suomenlinnan matkailullista profiilia. 

 

1940-luvun loppua ja 1950-lukua voisi Suomenlinnan matkailun osalta kuvata sanalla 

kahtiajakautuneisuus. Toisaalta on selvää että Suomenlinna –kuvasta tuli vahvasti 

matkailupainotteinen, sillä Suomenlinnan osalta tehtiin runsaasti matkailumarkkinointityötä. 

Vuonna 1950 avattiin Walhalla-ravintola, joka oli kaivattu uudistus matkailijoille tarjottuihin 

palveluihin. Varat sen rakentamisen lainattiin Helsingin kaupungilta, vastuun lainoista kantoi niiden 
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ottaja, Ehrensvärd-seura. Suuri 25 miljoonan markan lainasumma ei toimijoita pelottanut, sillä 

tulevaisuudenusko Suomenlinnan matkailuun oli luja. Opastetut kierrokset alueella, 

saavutettavuuden parantuminen Suomenlinnan Liikenne Oy:n perustamisen myötä ja yleinen 

Helsingin vuoden 1952 olympialaisten lisäämä kiinnostus matkailua ja sen kehittämistä kohtaan 

toivat alueen matkailutoimijoiden suunnitteluun lisää ammattimaisuutta. Walhalla-ravintola 

symbolisoi uutta Suomenlinnaa; vuoden 1918 vankileirin ruumishuoneen paikalle rakennettu 

ravintola sai palstatilaa uutuuksillaan ja ulkomaisilla vierailijoilla. Menneisyyteen ei viitattu. 

Alueen matkailu siis ammattimaistui, kaupallistui ja muuttui julkisuuskuvaa hallitsevaksi.    

 

Samaan aikaan Suomenlinnan suosio matkailukohteena laski alueella kerätyn pääsymaksun vuoksi. 

Vaikka matkailu oli Suomenlinnaa koskevan kirjoittelun pääaihe, alkoi 1950-luvun lopulle tultaessa 

kirjoitusten sävy olla yhä kriittisempi. Sisäänpääsymaksua alueelle kerättiin Walhallaa varten 

otettujen lainojen takaisinmaksamiseksi, mutta valitettavasti ravintola tuotti itsessään kokoajan lisää 

tappiota. Tästä syystä Suomen Matkailijayhdistyksellä alkoi 1950-luvun lopulle tultaessa olla 

todellisia vaikeuksia lainan lyhentämisessä. Suomenlinnan pääsymaksun saama negatiivinen 

julkisuus ja sen aiheuttama kävijämäärien lasku eivät auttaneet tilannetta. Oli aika etsiä uusia 

ratkaisuja.  

 

Vuonna 1963 v. 1948 tehtyä sopimusta muutettiin ja toimijoiden välisiä suhteita tarkennettiin 

uudelleen. Ehrensvärd-seura otti jälleen aktiivisen roolin, ja alkoi huolehtia alueen 

matkailuopastuksista ja matkailijoiden ohjaamisesta. Suomen Matkailijayhdistys keskittyi 

ainoastaan ravintola Walhallan hoitoon, ja Muinaistieteellinen toimikunta aiempien vuosien tapaan 

linnoituksen suojeluun ja kunnostukseen. Toimijoiden välinen työnjako selveni ja Ehrensvärd-

seurasta tuli alueen matkailun veturi. Pääsymaksu poistettiin, kun Ehrensvärd-seura sai neuvoteltua 

kaupungin kanssa sopimuksen lainan lyhennyserien lykkäämisestä niin kauan kun matkailua 

alueella hoidettaisiin toimijoiden solmiman sopimuksen mukaisesti. Kävijämäärät alkoivat nousta ja 

Suomenlinnan varsin negatiiviseksi muuttunut maine alkoi kääntyä positiivisempaan suuntaan. 

Matkailussa oli silti runsaasti ongelmia; laivojen ruuhkaisuus kesäsesongin aikana, kunnollisten 

kahviloiden ja ravintoloiden vähäisyys, markkinoinnin riittämättömyys, wc-tilojen puutteellisuus, 

opasteiden riittämättömyys ja opastusten kannattamattomuus. Ongelmat ovat kuitenkin osittain 

toisenlaisia kuin esimerkiksi 1930-luvulla. Ongelmat eivät enää liittyneet siihen, miten saataisiin 

myös päättäjät ymmärtämään matkailun merkitys, tai yleensä alueen kehittymiseen 

matkailukohteeksi. Sen sijaan ne liittyvät alueen kehittymiseen matkailukohteena.  
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Ratkaisuja ongelmiin haettiin jopa ulkomaan esimerkeistä. Aasien vetämät rattaat, päivänvarjojen 

reunustamat rantakahvilat ja hotellit hiekkarantoineen olivat tulleet suomalaisille tutuksi Etelä-

Euroopasta.  Vuosikymmenien aikana ongelmia ratkoneet ja pohtineet komiteat päätyivät 

löytämään aina varsin samanlaisia ongelmia sekä kehittämään niihin melko samanlaisia ratkaisuja. 

Resursseja niiden toteuttamiseen käytännössä oli kuitenkin vähän, ja esimerkiksi reittien 

kunnostamisessa edettiin pieni askel kerrallaan.  

 

Varsinaisen matkailukehittämisen ohella, saarten hallinto muodostui läpi tutkimuksen merkittäväksi 

tekijäksi. Ratkaisu hallintokysymyksiin saatiin vasta 1973, kun Suomenlinnan hoitokunta 

perustettiin. Valtion ja Helsingin kaupungin yhdessä perustama Suomenlinnan hoitokunta ratkaisi 

suuren osan vuodesta 1918 saakka avoinna olleista hallinnollisista kysymyksistä. Alueen hoito ja 

hallinta keskitettiin hoitokunnan käsiin, mikä koski myös matkailua ja sen toimijoita. 

Museovirastolle jäi toki muinaismuistojen hallinnoijana roolinsa alueelle. Suomen 

Matkailijayhdistys jatkoi hoitokunnan käsiin päätyneen ravintola Walhallan toiminnan pyörittämistä 

vuonna 1978 alkaneen remontin päätyttyä. Suurin muutos tapahtui Ehrensvärd-seuralle, jonka 

hallinnassa Suomenlinnan matkailu ennen hoitokunnan perustamista oli. Ravintola Walhalla siirtyi 

Suomenlinnan hoitokunnan hallintaan, mutta rakentamista varten otetut lainat jäivät seuralle. 

Vaikka Helsingin kaupunki myönsikin niiden lyhennyksiä vastaavan summan avustusta seuralle, 

tuli Suomenlinnan hoitokunnasta alueelle merkittävä matkailutoimija. Hoitokunnan vuonna 1978 

perustaman matkailujaoston mietinnön mukaan Suomenlinnan matkailun tuli olla Suomenlinnan 

hoitokunnan käsissä. Vaikka Ehrensvärd-seura jatkoi ”toistaiseksi” opastusten hoitoa alueella, oli 

sen rooli täysin muuttunut hoitokunnan irtisanottua vuoden 1948 sopimuksen.   

 

Miksi matkailua kehitettiin? Alussa toiminnan motivaatiotekijänä oli lähinnä aatteellisuus, 

Suomenlinnan tekeminen tunnetuksi, arvostuksen kasvattaminen ja sitä kautta linnoituksen 

suojeleminen. Seuraavassa vaiheessa motivaatiotekijänä oli varmasti matkailijoiden tarvitsemien 

palveluiden luominen; toimijat näkivät tarpeelliseksi synnyttää palveluita vastaamaan 

matkailijoiden tarpeisiin. Alussa selkeästi taustalla ollut kaupallisuus ja raha nousivat 

merkitykselliseen rooliin erityisesti Suomen Matkailijayhdistyksen tullessa mukaan toimintaan. 

Yleensä matkailussa vallinnut aatteellisuus alkoi väistyä kun siitä tuli liiketoimintaa, ja sama 

kehitys näky myös Suomenlinnassa. Toisaalta toimijoiden motiiveissa on suuria eroja: 

Muinaistieteellisen toimikunnan tavoitteena oli linnoituksen säilyttäminen ja kunnostaminen, ja 
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Ehrensvärd-seuralla tavoite tehdä Suomenlinnasta yleisesti tunnettu ja tunnustettu kohde. Vaikka 

Ehrensvärd-seura alkoi erityisesti 1960-luvulla kiinnittää huomiota myös matkailun taloudelliseen 

merkitykseen, ei sen toimintaa säädellyt vain voiton tavoitteleminen. Opastusten järjestämisessä 

pyrittiin lähinnä kulut kattavaan tulokseen.  

  

Suomenlinnan symboliikka – ikonografinen analyysi 

 

Suomenlinnan merkitystä ja erityisesti siihen liitettäviä symboleita voidaan tutkia kahdella eri 

tasolla. Toisaalta voimme tarkastella yksittäisiä, pistemäisiä asioita, kuten nimeä tai nähtävyyksiä. 

Toisaalta voidaan pohtia Suomenlinna-kuvaa ja sen muutosta eri aikakausina. Historiantutkijan 

tulee muistaa omat rajoituksensa: omat vahvat mielikuvamme paikasta nykypäivänä vaikuttavat 

herkästi lähteiden kautta muodostuvaan kuvaan tutkittavasta kohteesta.  

 

Ruotsin aikana Sveaborg –nimen saanutta linnaketta alettiin suomeksi kutsua Viaporiksi. 

Linnoituksen siirtyessä vasta itsenäistyneelle Suomelle haluttiin myös nimi muuttaa, ja uudeksi 

nimeksi tuli Suomenlinna. Linnake katsottiin sotasaaliiksi, osoitukseksi uuden valtion voimasta, ja 

nationalistinen nimi lisäsi entisestään Suomenlinnan kansallista merkitystä. Linnoitus oli toki kautta 

aikojen ollut arvostettu, joten sen saama arvostus ja kunnia ei sinällään ollut mitään uutta. 

Suomenlinnasta muodostui merkittävä kansallinen symboli varsin nopeasti, ja loppujen lopuksi 

varsin pienellä panostuksella. Linnoitukseen liittyi sen historian ja ennen kaikkea alkuvuosien 

hallinnoijan kautta vahva sotilaallinen leima.  

 

Linnoituksen merkitys puolustukselle väheni, sillä aseiden kehittyessä se alkoi käydä 

vanhanaikaiseksi. Samassa tahdissa halusi myös puolustusvoimat eroon rapistuvasta ja kunnostusta 

vaativasta linnoituksesta, sillä sen ylläpitäminen oli varsin kallista. Viimeistään 1950-luvulle 

tultaessa ja Porkkalan luovutuksen yhteydessä puolustusvoimien rooli alueella alkoi olla todella 

pieni. Se ei kuitenkaan laskenut linnoituksen kansallisen symbolin arvoa, joka perustui hallitsevaan 

mielikuvaan ”Suomen Gibraltarista”. Vaikka matkailun ja sen toimijoiden rooli alueella kasvoi, se 

ei suinkaan merkinnyt vanhojen arvojen väistymistä, vaan päinvastoin niitä vahvistettiin 

hyödyttämään matkailuelinkeinoa. Maantieteellisen paikan ja menneisyyden muistamisen välinen 

yhteys ilmenee Suomenlinnassa paitsi symbolisesti myös materiaalisesti vanhojen rakennusten ja 

linnoitusrakennelmien kautta. 
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Suomenlinna-kuvan vahvinta muutoskautta oli 1950-luku, jolloin myös alueen fyysisiä 

matkailuelementtejä rakennettiin vahvasti. Suljetusta puolustusvoimien linnoituksesta tuli 

helsinkiläisten puistoaluetta ja matkailijoiden suosima vierailukohde erilaisine palveluineen. 

Suomenlinnasta kertovissa artikkeleissa, kirjoissa ja muistelmissa Suomenlinnasta alettiin puhua 

ensisijaisesti matkailu- ja asuinpaikkana, ei enää sotilasalueena. Taustalla oli varmasti myös se, että 

kävijöillä jotka muodostivat tilasta oman paikkakokemuksensa ei enää välttämättä ollut 

subjektiivisia kokemuksia Suomenlinnan ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Vankileiri tai 

puolustusvoimien hallinta eivät luonnollisestikaan olleet asioita joita matkailussa olisi tuotu 

aktiivisesti esille. Toisaalta viitteitä ei näy siitä, että niitä olisi tietoisesti peitelty. Tärkeää ei ole se 

mitä paikassa oikeasti on tapahtunut vaan se mitä halutaan muistaa.  

 

Mielenkiintoista on myös Suomenlinnassa sijaitsevien nähtävyyksien pyhittämisprosessi. Prosessi 

oli alkanut jo 1800-luvulla Ehrensvärdin haudan muodostuessa tärkeäksi nähtävyydeksi. 1930-

luvulla tehtiin myös paljon Suomenlinnan puistojen kunnostustöitä, jolloin matkailijoille tehtiin 

valmiiksi merkittyjä reittejä. Merkitty reitti eri kohteisiin nostaa esille, ”pyhittää” tietyt kohteet, ja 

kertoo matkailijalle mikä saarilla on mielenkiintoista sekä näkemisen arvoista. Ensimmäiset 

postikortit painettiin jo vuonna 1919, ja niillä mielikuvaa tietyistä nähtävyyksistä tai yleensä 

Suomenlinnasta entisestään vahvistettiin. Dean MacCannelin teorian mukaan matkailijat tarvitsevat 

näitä symbolisella tasolla toimivia merkitsijöitä tietääksemme mikä on matkailuattraktio. Jos 

Suomenlinnan postikortti esittäisi koululaisia puistossa hiihtämässä talvella, emme osaisi yhdistää 

sitä Suomenlinnaan. Jos hiihtopaikkana toimisi Kustaanmiekka, osaisi aika moni varmasti jo arvata 

mistä kohteesta kortti on peräisin – vaikka eivät olisi paikassa koskaan käyneetkään. 

Pyhittämisprosessilla on suuri vaikutus mielikuvaamme kohteesta. Samalla se saattaa kaventaa 

käsityksiämme kohteesta; Suomenlinnassa matkailun kehittämistä on tehty pääosin samojen 

kohteiden parissa alusta aina tähän päivään saakka.  

 

Suomenlinna-kuvan muutos oli väistämätöntä, ja osittain tietoisesti rakennettu prosessi. Aivan 

nykyaikaisen imagon välittymisprosessin tasolla työtä ei kuitenkaan tehty. Vaikka ajatus 

Suomenlinna-kuvasta alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa mietityttää Suomenlinnan matkailun 

kehittäjiä, ei imagon välittämisprosessista voida puhua. Ulospäin suunnattua viestiä toki mietittiin 

tarkoin, mutta viestin vastaanottajan suhtautumista, asiakkaiden segmentointia esimerkiksi 

matkustusmotiivin takia tai aktiivista seurantaa ei pohdittu. Jonkin verran merkkituotteistamista oli 
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kuitenkin havaittavissa erityisesti 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla mm. matkamuistojen 

kohdalla.  

 

Suomenlinnan matkailuhistorian merkitys – ikonologinen analyysi    

 

Yleisesti ottaen voisi todeta, ettei Suomenlinnan matkailuhistoriallinen kehitys ole varmastikaan 

ainutlaatuista. Varmasti sitä on vaikea sanoa, sillä suomalaisten matkailukohteiden kehityksestä on 

vasta varsin vähän tutkimusta. Suomenlinnan matkailun kehitys noudatti Suomen matkailun yleisiä 

kehitysviivoja. Erityisen selvästi tämä näkyi esimerkiksi 1930-luvulla matkailun toimijoiden 

muuttuessa tutkijoista elinkeinonharjoittajiksi, tai taloudellisten lamakausien aikana. 

Mielenkiintoisen Suomenlinnasta tekee erityisesti sen nopea kehittyminen lähes suljetusta, osittain 

synkänkin historian omanneesta paikasta Suomen suosituimpien matkailukohteiden joukkoon. 

Toisaalta samantyyppisistä lähtöasetelmista kehittyneitä kohteita olisi varmasti löydettävissä 

muitakin.  

 

Suomenlinnan matkailun kehittymisessä Suomen Matkailijayhdistyksen rooli ei ollut hallitseva. 

Tämä oli tutkimuksellisesti mielenkiintoista, sillä Matkailijayhdistyksen laaja ja hyvin säilynyt 

arkisto on dominoinut kotimaan matkailun tutkimusta Suomessa. Vähättelemättä yhtään kyseisen 

organisaation merkitystä, Suomen matkailuhistoriassa on löydettävissä useita mielenkiintoisia 

yksityisiä tai julkisia toimijoita, jotka omalla alueellaan tai matkailukohteessa ovat tehneet todella 

merkittävää työtä. Nämä alueet ja/tai kohteet ovat jääneet kuitenkin sivurooliin SMY:n arkistojen 

toimiessa monien tutkimusten ainoana lähteenä. Tulevaisuudessa matkailun tutkimusta tehdään 

toivottavasti entistä enemmän myös muiden toimijoiden arkistoja hyväksi käyttäen, jolloin 

kotimaan matkailun historiasta syntyy varmasti entistä eheämpi kuva.  

 

Huomio on tärkeä, sillä Suomenlinnan suosio matkailukohteena esimerkiksi 1930-luvulla oli 

yllättävän suurta verrattuna aiemmin valmistuneisiin matkailijatilastoihin. Verrattuna moniin 

Suomen Matkailijayhdistyksen ylläpitämiin, ja historiantutkijoiden merkittävinä pitämiin kohteisiin, 

Suomenlinna oli maamme merkittävimpien kohteiden joukossa jo 1930-luvulta alkaen. Ravintola 

Walhallan rakentaminen 1950-luvulla oli todella suuri ponnistus toimijoille, ja merkittävä 

edistysaskel alueen matkailun kannalta. Samalla tehdyt yhteistyösopimukset edustivat uutta ja 

innovatiivista otetta matkailualalla. Valitettavasti syvemmän vertailun tekeminen ei ole mahdollista 
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muiden kohteiden puutteellisen tutkimuksen vuoksi. Mielenkiintoista olisikin tutkia esimerkiksi 

Helsingin kaupungin matkailun kehittymistä, ja pohtia Suomenlinnan matkailun roolia siinä. 

 

Tutkimuksen keskeiseksi aiheeksi nousi matkailukohde, ja sellaisen muodostuminen. Butlerin 

elinkaarianalyysi perustuu alueen matkailuvolyymiin. Tarkkaa kokonaiskuvaa on mahdoton saada 

kävijämäärien laskemistapojen muuttuessa vuosien varrella. Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettei 

Suomenlinnan matkailijamäärissä tapahtunut niin selvää kehitystä ylöspäin, että voitaisiin puhua 

esimerkiksi vakiintumisvaiheesta. Kävijämäärien kehityksen perusteella Suomenlinna vaikuttaisi 

olevan lähinnä kehittymisvaiheessa. Kuten jo johdantoluvussa todettiin, Butlerin mallin ongelma 

ovat esimerkiksi sen lähtökohdat. Suomenlinna ei ole ollut tyhjä tila, johon matkailukohdetta 

oltaisiin alettu rakentaa. Suomenlinnan matkailu alkoi jo 1800-luvulla, palveluita rakennettiin 1920- 

ja 1930 –luvuilla, ja matkailijamäärät kääntyivät nousuun 1970-luvun lopulla. Koska voidaan todeta 

että Suomenlinnasta on tullut matkailukohde? 

 

Anssi Paasin institutionalisoitumisteorian mukaan alueen kehittymisessä tulee ottaa huomioon paitsi 

sen fyysinen, myös symbolinen hahmottuminen. Sama näkemys jaetaan myös kulttuurimaantieteen 

puolella; alueen (paikan) hahmottamiseen ei riitä vain alueen fyysisten elementtien kirjaaminen, 

vaan tarvitaan myös alueen symbolisen ulottuvuuden ymmärtämistä. Historiantutkimuksessa ei ole 

niinkään tärkeää mitä tapahtui, vaan tutkijan tulkinta siitä miksi niin tapahtui. Kun tehdään 

tutkimusta matkailukohteen kehittymisestä, on syytä ottaa huomioon paitsi fyysinen taso (toimijat, 

palvelut, matkailijamäärät), myös symbolinen ulottuvuus (matkailun merkitys alueelle, sen vaikutus 

kohteen ”imagoon”, sen kehittymisen taustatekijät jne.). Tutkimuksen kysymyksenasettelusta 

riippuu, missä vaiheessa termiä ”matkailukohde” tutkija haluaa kohteestaan käyttää. Matkailun 

historiaa tutkittaessa termin käyttöön tulee suhtautua varauksella ja perustellen. Historioitsijalla on 

aina suuri vaara sortua katsomaan tutkimuskohdettaan oman kulttuurinsa ja aikansa sokaisemana. 

Matkailukohteiden merkitystä lasketaan nykyaikana kävijöiden määrällä ja kohteiden koolla. 

Kvantitatiivisten arvojen ollessa ainoa mittari, matkailukohteiden kvalitatiiviset merkitykset 

unohdetaan helposti.  

 

Tässä tutkimuksessa Suomenlinnasta puhutaan matkailukohteena synonyymina matkailun kohteena 

olemiselle. Matkailukohde siitä tuli kuitenkin varsinaisesti vasta 1950-luvulla, jolloin se oli 

sellainen myös vakiintuneen näkemyksen mukaan. Tämä siitäkin huolimatta että kävijämäärät eivät 

1930-luvun tasolle yltäneetkään. Suomenlinnan kehittyminen matkailukohteeksi kaikilla 
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institutionalisoitumisteorian tasoilla osoittaa, että matkailukohteita arvioitaessa on syytä tuntea 

myös niiden menneisyys. Matkailukohde ei ole vain väentungosta vaan elettyjä ja koettuja tiloja, 

joista on tullut meille merkityksiä täynnä olevia paikkoja.   
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  Lähde: Enqvist & Härö 1998, 348 
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