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Tiivistelmä
Suomenlinnan Susisaaressa tehtiin syksyllä 2016 arkeologista valvontaa tenalji von Fersenin (B17c) juhlasa‐
lin kevythissin uudistamiseen liittyvässä kaivutyössä. Tenalji von Fersenin varhaisin rakennusvaihe on 1700‐
luvun puolivälistä. Valvonnan tavoitteena oli selvittää, onko kaivettavalla alueella säilynyt vanhoja raken‐
teita tai kulttuurikerrosta. Työmaa toteutettiin konekaivun arkeologisena valvontana. Pilaantuneen maan,
betonilaatan alustilan ja sadevesiputkiston asennustilan kaivutöissä paljastui ainoastaan 1900‐luvun alku‐
puolelle ajoittuvan betonisen jätekaivon kansi. Paikalla ei havaittu arkeologisesti kiinnostavia kerrostumia
tai löytöaineistoa. Valvonta saatiin päätökseen yhden työpäivän aikana.

Kansikuva: Pintamaakerrosten kuorintaa kevythissin asennuspaikalla. Kuvattu etelään. Kuva: Satu Koivisto.
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Sijainti‐ ja suunnitelmakartat

Tenalji von Fersenin sijainti Suomenlinnan Susisaaressa on merkitty kartalle punaisella
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1. Johdanto
Helsingin edustalla sijaitsevan pääasiassa 1700‐luvulla rakennetun Suomenlinnan merilinnoituksen Susisaa‐
rella tehtiin syksyllä 2016 arkeologista valvontaa. Tenalji von Fersenin (B 17c) juhlatilan vanha henkilönostin
oli osoittautunut hankalaksi ratkaisuksi ja sen tilalle asennettiin uusi kuilullinen kevythissi, joka yhdistettiin
olemassa olevaan teräsrakenteiseen parveketasoon. Vaikka Susisaaren alueella on kaivettu paljon eri ra‐
kennusprojekteissa, edellytti Museovirasto hissinvaihdon kaivutöiden tekemistä arkeologin valvonnassa.
Työn tavoitteena oli selvittää, onko paikalla säilynyt fragmentteja kulttuurikerroksista tai vanhemmista ra‐
kenteista.
Juhlatilan viereinen rakennus B 17b rakennettiin vuosina 1773–1776 vanhemman bastioni Sethin kylkeen.
Entisen varustuksen puolustusmuuri jäi osaksi uuden rakennuksen ulkoseinää. Rakennuksia B 17b ja B 17c
erottaa toisistaan porttiholvi. Rakennuksen B 17c läntisin osa rakennettiin 1770‐luvulla alusta alkaen asuin‐
käyttöön ja se on ollut pääosin tässä käytössä aina. Eräitä huoneita on käytetty myös varastoina ja vers‐
taina. Juhlatilan korkea tiiliholvattu juhlasali on kunnostettu vuonna 1775 rakennettuun linnoituksen leipo‐
mon viljavarastoon. Rakennuksen osa kunnostettiin juhlatilaksi 1990‐luvulla.
Suomenlinnan hoitokunta tilasi valvonnan Arkeologisilta kenttäpalveluilta. Kaivu‐ ja maansiirtotöistä vastasi
IKJ‐rakennus Oy ja arkeologisesta valvontaa teki Arkeologisten kenttäpalveluiden tutkija Satu Koivisto loka‐
kuussa 2016 yhden päivän ajan.
Helsingissä 28.4.2017

Satu Koivisto, FM
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2. Tutkimushistoria ja käytetty lähdeaineisto
Suomenlinnan rakennuskantaa on selvitetty Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan vuonna 1997 jul‐
kaisemassa kirjassa Suomenlinnan rakennusten historia, jossa myös käsitellään Susisaaren linnoitukset B
17a–c (1997: 52–57). Museoviraston rakennushistorian osasto teki vuonna 2008 arkistotutkimuksena Suo‐
menlinnan arkeologisen selvityksen, jonka päälähteenä käytettiin venäläisen insinöörikomennuskunnan
karttamateriaaleja (Veijola‐Reipas 2008). Tutkimusta täydennettiin vuonna 2013 Ruotsin vallan aikaisen
Kungliga Krigsarkivetin Sveaborg‐kokoelman piirustusten perusteella tehdyllä arkistoselvityksellä (Laulumaa
& Lagerstedt 2013). Samalla Suomenlinnan alueella tehtiin jonkin verran maastotutkimuksia. Projektin lop‐
puraporttiin sisältyy sekä Ruotsin että Venäjän vallan aikaisten karttojen ja piirrosten perusteella laadittu
paikkatietokanta Suomenlinnan puretuista rakennuksista.
Vuonna 2015 tehtiin Susisaaren rakennusten B 17b ja B 17c (puolibastioni Hjärne ja tenalji von Fersen)
edustalla arkeologista valvontaa sokkelien kuivatus‐ ja viemäröintijärjestelmien uudistustyömaan kaivun
vuoksi. Työmaa‐alueen laajuus oli noin 160 m2. Talon seinustan edustalla oli tehty jo aiemmin viemäröinti‐
töitä, jolloin maa‐alue oli kaivettu kokonaisuudessaan auki. Valvonnassa havaittiin vain nykypäivää vanhem‐
man kenttäkiveyksen fragmentteja, joiden rakentamisajankohtaa tai kontekstia ei pystytty selvittämään
(Lagerstedt 2015). Keväällä 2016 tehtiin arkeologista valvontaa tenalji von Fersenin (B 17c) läntisimmän
huoneiston alapohjan kaivutöiden yhteydessä (Pesonen 2016). Huoneen eteläseinältä paljastunut rakenne
liittyi tulisijaan tai muuhun vanhempaan tukirakenteeseen. Alapohjasta löytynyt esineistö oli peräisin 1700‐
luvulta ja se viittasi rakennuksessa harjoitettuun suutari‐ ja verstastoimintaan.

3. Tutkimusalueen kuvaus ja rajaus
Susisaaren linnoitus oli Kustaanmiekan ohella vahvimmin varustettu. Sisäkkäiset bastionirintamat suojasivat
linnoituksen hallintokeskusta ja telakkaa. Tenalji von Fersenin rakennusvaiheita on selvitetty perusteelli‐
sesti Suomenlinnan rakennusten historia ‐teoksessa (Museoviraston rakennushistorian osasto ja Suomen‐
linnan hoitokunta 1997) sekä tuoreissa valvontaraporteissa (Lagerstedt 2015, Pesonen 2016). Siksi tässä
käydään läpi rakennusvaiheita vain pääpiirteittäin.
Tenalji von Fersenin varhaisin rakennusvaihe ajoittuu 1750‐luvun alkuun, jolloin nykyisen leipomo‐osan pai‐
kalle alettiin rakentaa vesivarastorakennusta, johon oli tarkoitus kerätä Suuren Linnanpihan rakennusten
katoilta kertyvä sadevesi. Vuonna 1759 alkoi telakan pumppuhuoneen rakentaminen suuren kaleerialtaan
lounaisosaan. Vuoteen 1761 mennessä oli pumppuhuoneeseen louhittu kaksi kaivoa, jotka olivat yhtey‐
dessä telakka‐altaisiin holvatun käytävän välityksellä. Vuonna 1773 alettiin toteuttaa uutta linnoitussuunni‐
telmaa, jonka mukaan vesivarastohankkeesta luovuttiin ja sen ja pumppuhuoneen väliselle alueelle, kalee‐
rialtaan etelälaidalle, alettiin rakentaa suurta leipomorakennusta, joka valmistui pääosin vuonna 1775. Ra‐
kennus oli kaksikerroksinen ja siihen yhdistettiin myös pumppuhuone kaksikerroksiseksi korotettuna. Ker‐
rosten yläpuolella oli avoin rintavarustuksella varustettu ampumatasanne. Rakennuksen itäpäätyyn raken‐
nettiin telakan puolella hiekkakivin kehystetty portti. Rakennuksen toisessa kerroksessa oli työ‐ ja varasto‐
huoneita. Vuosina 1796–1802 koko rakennusta korotettiin niin, että entisestä amputasanteesta muodostui
kolmas, vesikaton alla oleva ullakkokerros.
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Venäläisen kauden alussa rakennus oli vanhassa käytössään, mutta 1830‐luvulla ullakko muutettiin kasar‐
mitiloiksi. Leipomoa käytettiin entiseen tarkoitukseen, mutta vuonna 1843 mainitaan sekä hevospumpun
että jauhinmyllyn olevan pois käytöstä. Krimin sodan pommituksissa rakennuksen ylin kerros vaurioitui ja
purettiin. Tämän jälkeen kerros jäi vain matalaksi ullakoksi peltikaton alle ja 1880‐luvulla pumppukuilut täy‐
tettiin maalla, pumppuhuoneeseen tehtiin asfalttilattia ja sitä alettiin käyttää maneesina ampumaharjoituk‐
sia varten. Vuoden 1915 jälkeen entiseen jauhinmyllytilaan rakennettiin keskussähköasema, joka oli käy‐
tössä vielä pitkään suomalaisellakin kaudella.
Suomalaisen kauden alussa vuonna 1918 rakennus oli käytössä vankikasarmina. Sen jälkeen rakennuksessa
oli mm. sukellusvenelaivaston akkulataamo ja varasto ja myöhemmin Valmet Oy:n varasto‐ ja verstastila.
Vuonna 1964 rakennus siirtyi Muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan sähköpajaosastoa lukuun otta‐
matta. Samana vuonna syttyi tulipalo, joka tuhosi suuren osan kattorakenteista. Vuonna 1966 alettiin suun‐
nitella rakennuksen muuttamista Muinaistieteellisen toimikunnan toimisto‐ ja arkistotiloiksi, ja tässä tarkoi‐
tuksessa käynnistettiin purkutyöt, joiden yhteydessä myöhemmin syntyneet väliseinät, kaikki lämmity‐
suunit ja osa lattiarakenteista purettiin. Myös vanhat rappauskerrokset poistettiin. Purkutöiden yhteydessä
purettiin myös pumppuhuoneeseen venäläisaikana rakennettu lattia ja aloitettiin pumppukaivojen ja ve‐
denpoistotunnelin kaivaminen esiin. Työt saatiin päätökseen vuonna 1976 ja rakennus on 1990‐luvun lo‐
pulle saakka ollut lähinnä käyttämättömänä.

Kuva 1. Yksityiskohta ruotsalaisesta kartasta vuodelta 1771. Syksyn 2016 hissin asennuspaikan kulmaus on merkitty kartalle punai‐
sella ympyrällä.
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Tenalji von Fersen kuuluu saarten arvokkaimpiin rakennuksiin, ja sen holvatut salit ovat linnoituksen ko‐
meimpia. Ensimmäisessä korjausrakennusvaiheessa vuonna 1998 suuri varasto kunnostettiin konsertti‐,
juhla‐ ja kongressitilaksi. Rakennuksen keskiosa on rakennushistoriallisesti arvokkaiden tilojen ketju, johon
aputiloja ja määräysten mukaista hissiä ei tiloja pilaamatta ole voitu sijoittaa. Siksi hissi sijoitettiin raken‐
nusrungon ulkopuolelle takapihalle volyymiltään mahdollisimman pienenä kuiluttomana nostimena (Kuva
2). Toisessa rakennusvaiheessa, talvella 1999–2000, rakennettiin saliin aputiloja.

Kuva 2. Henkilönostimen perustustyöt käynnissä juhlasalin eteläseinustalla vuonna 1998. Kuva: Suomenlinnan hoitokunta.

4. Arkeologinen valvonta
Uusi kevythissi asennettiin vanhan henkilönostimen paikalle rakennuksen lounaiskulmaukseen (Kuva 3).
Kuilulle tarvittava kaivanto tehtiin noin 50 cm syvyyteen, joka kaivettiin välittömästi vanhan teräspilarira‐
kenteen viereen (ks. suunnitelmakartta s. 4). Kohta oli ainakin kertaalleen kaivettu auki aikaisemmissa vie‐
märöintitöissä. Maaperä kaivannossa oli hiekkaa ja soraa (Kuva 4). Pilaantuneet maat (PIMA) poistettiin kai‐
vutyön yhteydessä. Parvekkeen alapuolisen sisäänkäynnin luoteispuolen viemärikaivannosta paljastui van‐
han latriinikaivon betonikansi (Kuva 5). Rakenne on 1900‐luvun alusta. Tuolloin Suomenlinnan jätökset liik‐
kuivat ”valon nopeudella”, koska hevosvetoisen jätevaunun ajurin nimi oli Valo. Kaivon betonikantta paljas‐
tettiin noin 2 x 3 m alalta, jonka koillisreunaan, sisäänkäynnin puolelle, kaivettiin noin metrin syvyinen kai‐
vanto uudelle viemärikaivolle (Kuva 6).
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Kaikki kaivettu maa‐aines valvotuilla alueilla oli ainakin kertaalleen kaivettua. Maaperässä oli paljon moder‐
nia jätettä: tiiltä, muovia, harjaterästä ja vanhoja putkia. Kaivannoissa tai irtomaakasoissa ei myöskään ha‐
vaittu mitään vanhempaa esineistöä ja valvonta saatiin päätökseen yhden päivän aikana.

Kuva 3. Vanha henkilönostin juhlatilan kulmauksessa ennen kaivutöitä lokakuussa 2016. Kuvattu itään. Kuva: Satu Koivisto/ARKE
(AKDG 5204:1).

Kuva 4. Uutta asennuspaikkaa kaivetaan rakennuksen seinän myötäisesti lounaaseen. Kuva: Satu Koivisto/ARKE (AKDG 5204:3).
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Kuva 5. Vanhan latriinikaivon betonikansi paljastuu sisäänkäynnin länsipuolelta. Kuvattu kaakkoon. Kuva: Satu Koivisto/ARKE (AKDG
5204:6).

Kuva 6. Vanha viemärikaivo ja uuden asennusmonttu paljastettuna sisäänkäynnin edustalla. Kuvattu itäkaakkoon. Kuva: Satu Koi‐
visto/ARKE (AKDG 5204:8).
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5. Yhteenveto
Suomenlinnan Susisaaressa tehtiin syksyllä 2016 arkeologista valvontaa tenalji von Fersenin (B 17c) juhla‐
salin kevythissin uudistamiseen liittyvässä kaivutyössä. Tenalji von Fersenin varhaisin rakennusvaihe on
1700‐luvun puolivälistä. Valvonnan tavoitteena oli selvittää, onko kaivettavalla alueella säilynyt vanhoja ra‐
kenteita tai kulttuurikerrosta. Työmaa toteutettiin konekaivun arkeologisena valvontana. Pilaantuneen
maan, betonilaatan alustilan ja sadevesiputkiston asennustilan kaivutöissä paljastui ainoastaan 1900‐luvun
alkupuolelle ajoittuvan betonisen latriinikaivon kansi. Paikalla ei havaittu arkeologisesti kiinnostavia kerros‐
tumia tai löytöaineistoa. Valvonta saatiin päätökseen yhden työpäivän aikana.
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velimella).
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