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Kuva 1.1

Piperin historiallinen puisto ja sen reuna-alueet.

Historiallisen puiston raja on esitetty kuvassa lyhyellä katkoviivalla.
Suunnittelualueen raja on yhtenäinen viiva. Se kattaa myös puiston
reunavyöhykkeen historiallisen puiston ulkopuolella. Kahvilan ympäristössä pitkällä katkoviivalla on alue, jossa rakennusten ja rakennelmien toteutuksesta ja hoidosta vastaa Suomenlinnan hoitokunta. Pohjana oleva ilmakuva on kaupunkimittauksesta, kuvauspäivä
on 5.7.2008.

ESIPUHE

Suomenlinnassa sijaitsevaa Piperin puistoa pidetään yhtenä Suomen vanhimmista maisematyylin puistoista. Puisto on osa Suomenlinnan linnoitusmaisemaa, joka
kuuluu UNESCO:n maailmanperintöalueisiin (vuodesta 1991 alkaen). Alue on valtion
omistuksessa.
Helsingin kaupungin ja valtion välillä on solmittu vuonna 1976 kustannusjakosopimus, jossa määritellään kaupungin vastuualueiksi Suomenlinnan puistojen, teiden,
uimarannan ym. ylläpito ja valtion vastuulla ovat muurit, rakennukset jne. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto tilaa kaupungin vastuulla olevien viheralueiden hoidon
Suomenlinnan hoitokunnalta vuosittain. Rakenteellisen kunnossapidon erillisiä töitä
on tilattu tarpeen mukaan.
Puistossa ei ole tehty suuria muutos- ja kunnostustöitä 1940-luvun kunnostuksen
jälkeen. Silloisen kunnostussuunnitelman laati puutarha-arkkitehti Bengt Schalin.
Kun kunnostustöitä ei ole tehty, puisto on kulunut ja sen puutarhataiteelliset ja maisemalliset arvot ovat osittain hävinneet.
Tämän hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on koota yhteen aikaisemmin
laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta selkeät tavoitteet puiston kunnostamiselle ja ylläpidolle. Piperin puiston puistosuunnitelma ja siihen tarvittavat työpiirustukset tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelman liitteeksi. Suunnitelman sisällöllisenä tavoitteena on palauttaa Piperin puiston puutarhataiteelliset ja maisemalliset arvot
sekä täsmentää puiston rajautuminen ympäristöönsä.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa tämän työ kanssa samanaikaisesti laadittavassa asemakaavassa koko Suomenlinnan saariryhmä tulee olemaan suojelualuetta (S). Piperin puisto (vp/s-1) määritellään historiallisesti arvokkaaksi maisemapuistoksi, joka
tulee restauroida.
Piperin puiston hoito- ja kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä Suomenlinnan
hoitokunnan, kaupunkisuunnitteluviraston ja museoviraston kanssa.

Raija Holopainen
HKR katu- ja puisto-osasto
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H O ITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAADINTA
Suunnitelma on tehty Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hankkeena, yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja museoviraston kanssa.
Työ aloitettiin varsinaisesti joulukuussa 2008.
Suunnittelua on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:
Raija Holopainen, HKR:n katu- ja puisto-osasto, puheenjohtajana
Suomenlinnan hoitokunnasta Leena Häkli, Anja Pitkänen ja Kirsti Masalin
Museovirastosta intendentti Helena Rosén ja hänen sijaisenaan (19.1.–12.8.2009)
Veli-Pekka Suhonen.
Työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet HKR:n katu- ja puisto-osastosta Juha Raisio (puiden kunto ja hoito) ja Satu Tegel (kasvillisuus, hoitoalueet ja -suositukset).
Katu- ja puisto-osasto on tilannut työn tueksi Piperin puiston puiden kuntoa ja hoitoa
koskevan, yksityiskohtaisen kartoituksen ja selvityksen, joka on tehty 8.6.–17.7.2009
välisenä aikana. Tämän selvityksen pohjalta on suunnitteluryhmä asiantuntijoineen
vetänyt suunnitelmiin johtopäätökset säilytettävistä puista, erityishoitoa ja tarkkailua
edellyttävistä puista ja kuntonsa puolesta vaarallisina poistettavista puista.
Lisäksi ovat asiantuntijoina olleet:
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta Jouni Heinänen (Suomenlinnan asemakaavoituksen valmistelu ja Piperin puiston asema siinä)
ARK-Viapori OY:stä Pekka Nevalainen (puiston viime vuosien kunnostustoimet)
Asiantuntijana on kuultu professori Maunu Häyrystä Turun yliopistosta. Professori
Häyrysen lausunto on liitteenä.
Työn tekijät:
Vilhelm Helander, Tytti Valto (työn alkuvaihe) ja Mari Mannevaara 
/ Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA
Marja Mikkola ja Kaisu Hynynen / MA-arkkitehdit
Museovirasto on antunut hoito- ja kehittämissuunnitelmasta lausuntonsa (liitteenä).
Hoito- ja kehittämissuunnitelman ohella on laadittu yleissuunnitelmatasoinen puistosuunnitelma.
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1 . S U U N N I TELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
SUUNNITTELUALUE JA HOITOVASTUU

Käytännössä Suomenlinnan hoitokunta vastaa
puiston hoidon ja toteutuksen perustana olevasta
puitesuunnitelmasta. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vastaa alueen
kunnossapidosta sekä puiston hoitoon ja kunnostuksen toteutukseen tähtäävästä suunnittelusta.
Suunnittelu ja toteutus tehdään Suomenlinnan hoiAlue on Suomenlinnan hoitokunnan ja sen kauttokunnan ja museoviraston valvonnassa.
ta Suomen valtion omistuksessa. Suomenlinnan
hoitoa koskevan, Suomen valtion eli Suomenlin- Suomenlinnan hoitokunta vastaa alueella sijaitsenan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välisen vasta Piperin kahvilarakennuksesta ja siihen liitsopimuksen mukaan puistoalueen hoidosta vastaa tyvistä huoltorakennelmista ja niiden ylläpidosta.
Helsingin kaupunki. Sopimus on vuodelta 1976 ja
Vastuu aluetta kehystävien linnoitusmuurien ja
sitä on täsmennetty v. 1996. Sopimuksen tulkintaa
-rakennelmien hoidosta ja korjauksista on myös
koskevat kysymykset käsitellään Helsingin kauSuomenlinnan hoitokunnalla.
pungin Suomenlinna-työryhmässä.
Suunnittelualue käsittää Helsingin kaupungissa
Suomenlinnan kaupunginosassa sijaitsevan Susisaaren historiallisen ns. Piperin puiston sekä siihen länsi- ja itäreunalla välittömästi liittyvät, linnoitusmuureihin rajautuvat reuna-alueet. Suunnittelualue ilmenee oheisista kartoista.

Kartta 1.2
Puiston sijainti Suomenlinnassa: tummennettu alue.
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välisen
sopimuksen mukaan (1976, 1996) mukaan
Helsingin kaupungin vastuulla hoidettavaksi
osoitetut alueet merkitty vaalealla punaisella.
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PIPERIN PUISTON MERKITYS

Puistossa näkyvät kokonaisuudeksi nivoutuneina useiden tärkeiden rakentamisvaiheiden jäljet.
Puisto on suurelta osin säilyttänyt 1800-luvun jälkipuolella ja 1900-luvun alkupuolella muuntuneen
asunsa.

Tärkeä puutarhataiteen historian esimerkki
Piperin puisto, joka on saanut alkunsa 1770- ja
80-lukujen vaihteessa, kuuluu Suomessa vanhimpiin kohteisiin, joissa selvästi näkyvät tietoisen puutarhataiteellisen suunnittelun jäljet. Puisto
kuuluu valistuksen ajan puutarhakulttuurin varhaisiin esimerkkeihin maassamme ja se on myös ensimmäisiä, joissa näkyvät ns. maisemapuutarhan
piirteet. Viaporin linnoitus oli aikoinaan tärkeä viljelyn keskus ja koekenttä, sieltä monet kasvilajit
levisivät muualle Suomeen.

Puisto on Suomen oloissa valtakunnallisesti erittäin merkittävä jo ikänsä, säilyneiden puutarhataiteellisten piirteidensä ja kerroksellisuutensa sekä
kasvilajistonsa puolesta sekä osana Suomenlinnan
linnoitusmaisemaa.

Piperin puisto kuuluu UNESCO:n v. 1991 vahvistamaan Suomenlinnan maailmanperintökohteeseen sen tärkeänä osana, historiallisena ympäristökokonaisuutena, nähtävyytenä ja virkistysalueena.

Puiston hoidossa ja kunnostuksessa on annettava
erityinen paino historiallisille piirteille ja restauroinnin näkökohdille.
Piperin puisto nähtävyytenä
Piperin puisto kuuluu Suomenlinnan historiallisessa maisemakokonaisuudessa sen tärkeimpiin nähtävyyskohteisiin. Viaporin puistojen ja puutarhojen osalta se on tärkein. Puiston arvoa voidaan vielä nostaa palauttamalla puistoon sen historiallisia
piirteitä. Tämä koskee myös kasvillisuutta ja sen
hoitoa.
Suomenlinna, Helsingin tärkeimpiä virkistysalueita
Suomenlinnan linnoitusalue kuuluu pääkaupungin
tärkeimpiin ulkovirkistysalueisiin. Piperin puistolla on tässä kokonaisuudessa erillisen, julkisen
puiston osa. Päinvastoin kuin monissa kaupunkipuistikoissa, virkistystarpeen paine ei kohdistu
vahvana juuri tähän puistoon, vaan jakautuu laajemmalle alueelle.

Kuva 1.3
Unohtuneen puutarhan lumousta. Piperin puiston ”Rakkauden lammikko” n. vuonna 1930.

Kahvilatoiminta ja sen ulkotarjoilualue merinäkymineen on tärkeä. Puistoa käytetään myös piknikpaikkana, vaikka siihen tarjoutuu runsaasti muita
alueita Suomenlinnassa. Talvinen lammen käyttö
luistinratana palvelee alueen asukkaita. Vaikka alue
tarjoaa mahdollisuuksia monille eri puistotoiminnoille, se soveltuu erityisen hyvin rauhalliseen vaelteluun ja lepoon Suomenlinnan muun aktiivisen
virkistystoiminnan täydennyksenä ja vastapainona.

”Mitä näiden muurien välistä siintääkään? Lehtipuiden latvoja! Mennään katsomaan. Kuinka miellyttikään silmää, kun sai nähdäkseen pienen mutta mitä kauneimman puutarhan, kalliolle suoraan istutetun ja muurien väliin, jotka kehystivät tätä somistusta. Mitä moninaisempia
taidokkaasti leikattuja pensasaitoja, suuria ja hedelmiä kantavia puita, kukkapetejä. Itse kalliopaateen oli kaivettu vesikanava, joka loi paikkaan oman miellyttävän lisänsä, eikä aivan vähäisen. Kanavan toisella puolella huvimaja, riittävä kokonaisen seurueen viihdyttämiseksi...”
Turkulaisen apulaispapin Jacob Bonsdorffin matkakuvauksesta Viaporista kesältä 1798.
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LÄHTÖTIEDOT, AIKAISEMMIN TEHDYT Arviointiryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
SELVITYKSET JA TAUSTASUUNNITELMAT Suomenlinnan hoitokunnasta arkkitehti Leena
Häkli ja suunnittelupäällikkö Heikki Lahdenmäki,
Suomenlinnan käyttösuunnitelmaehdotus 1974
Suomenlinnan hoitokunnan johdolla tapahtunutta Museovirastosta intendentti Helena Rosén ja tutkikoko kaupunginosan kunnostustyötä on pääpiir- ja Ritva Veijola-Reipas,
teissään ohjannut Suomenlinnan käyttösuunnitelPuutarhataiteen seurasta professori Maunu Häyrynen,
maehdotus vuodelta 1974. Tämä osaksi myös ulkoalueita kattanut perusteellinen suunnitelma puo- Helsingin kaupungin rakennusviraston Viherosaslestaan pohjautui arkkitehtuurin aatekilpailun v. tosta projektinjohtaja Seppo Hiekkala,
1971 voittaneeseen ehdotukseen.
sekä suunnittelijoina professori Vilhelm Helander
Suomenlinnan maisema. Kunnostussuunnitelma 1987 ja arkkitehti Tytti Valto/ Vilhelm Helander, Juha
Tärkeimpiä käyttösuunnitelmaa täydentäviä laaja- Leiviskä, arkkitehdit SAFA.
alaisia Suomenlinnaa koskevia suunnitelmia on
Arvottamistyö sisälsi selvityksen puiston eri piirSuomenlinnan maiseman kunnostussuunnitelma,
teistä ja arvoista, tarpeellisista korjauskohdista ja
jonka Suomenlinnan hoitokunta julkaisi vuonna
käytöstä.
1987. Tekijöinä oli työryhmä Helander, Henttonen, Simons, Ahlqvist. Tässä suunnitelmassa, joka Piperin puiston kunnostuksen puitesuunnitelma
perustuu Suomenlinnan ulkoalueiden melko katta- 2004–2005, 2009
vaan inventointiin 1970-luvun lopulta, on jo var- Arvottamistyön valmistuttua Suomenlinnan hoisin yksityiskohtainen selvitys Piperin puistosta ja tokunta käynnisti Piperin puiston kunnostuksen
puitesuunnitelman laatimisen saman työryhmän
myös sen restauroinnin suuntaviivoista.
johdolla. Puitesuunnitelma käsitti nykytilan selviSuomenlinna. Piperin puisto. Selvitys 2001
tyksen, ehdotukset akuuteiksi toimenpiteiksi, piPiperin puiston kunnostuksen ja restauroinnin tartemmän tähtäimen restaurointiehdotukset ja niihin
peellisuus on ollut ilmeinen jo usean vuosikymliittyvät rakennelmat, ja täydennyksenä v. 2005
menen ajan. Tärkeä välietappi oli Suomenlinnan
esityksen akuuteista toimenpiteistä ja hoitoalue
hoitokunnan vuonna 2001 julkaisema Piperin
jaosta.
puisto. Selvitys. Tekijöinä oli toimitustyöryhmä,
johon kuuluivat Maunu Häyrynen Puutarhataiteen Suunnitelman pohjalta Suomenlinnan hoitokunta
seurasta, Päivi Luppi tutkijana, Liisa Eerikäinen on muutamana vuonna toteuttanut paikalla pidetmuseovirastosta, Leena Häkli, Heikki Lahdenmä- tyjen katselmusten perusteella joitakin akuutteja
ki ja Jussi Hyvärilä Suomenlinna hoitokunnasta korjaustoimia.
sekä Pekka Nevalainen Ark-Viapori Oy:stä. KyKuivuuden aiheuttamien puiden kuolemien ja naasymys on yksityiskohtaisesta tutkimuksesta Pipepurustossa tehtyjen korjaustöiden jälkeen Piperin
rin puiston vaiheista restaurointitöiden perustaksi.
puiston korjaussuunnittelun lähtökohdat ovat kuiAikaisemminkin osaksi tunnettu kartta-aineisto
tenkin ehtineet muuttua. Puitesuunnitelmaa on sen
on koottu tähän esitykseen, jota täydentävät mm.
vuoksi täydennetty ja pantu ajan tasalle v. 2009.
myös puutarha-arkeologiset tutkimukset.
Puitesuunnitelma muodostaa oleellisilta osiltaan
Piperin puiston arvottaminen 2003
lähtökohdan tässä esitettävälle hoito- ja kehittäHistoriaselvityksen valmistuttua Suomenlinnan
missuunnitelmalle, samoin kuin tämän työn rinhoitokunta käynnisti v. 2001 Piperin puiston suunnalla tehtävälle puistosuunnitelmalle.
nittelun tavoitteiden asettamiseksi eli puitesuunnitelman pohjaksi arvottamistyön.
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Piperin puiston puu- ja ruohovartinen kasvillisuus
ja kasvisto 2005
Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osaston toimesta on v. 2005 laadittu Piperin puiston kasvillisuusselvitys, tekijänä Laura
Hiltunen/MA-arkkitehdit. Tämä selvitys on osaltaan oleellisena pohjana nyt esitettävälle hoito- ja
kehittämissuunnitelmalle ja varsinkin sen rinnalla
tehtävälle puistosuunnitelmalle. Selvityksen tietoja on täydennetty maastokäynneillä ja katu- ja
puisto-osaston asiantuntijoiden näkökohdilla.
Puustoa ja sen kuntoa on lisäksi selvitetty useassa
eri vaiheessa. Viimeisin selvitys valmistui kesällä 2009. Selvityksessä on käyty läpi jokainen puu,
kuvattu puut ja niiden vauriot, tutkattu osa puista
sekä laadittu toimenpidesuositukset. Selvityksen
on laatinut Teppo Suoranta/Puiden hoito/Trädvård.

SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

Puisto nykykunnossaan edellyttää sekä jatkuvan
hoidon tarkentamista että varsinkin istutuksia koskevaa peruskorjausta. Puiston historiallisen arvon
ylläpitäminen ja vahvistaminen merkitsevät myös,
että tarvitaan restaurointiluontoisia toimenpiteitä.
Järjestelmällinen hoito
Piperin puistoa on hoidettu. Silti puiston piirteet
ovat viime vuosikymmeninä, riittävän järjestelmällisen ja pienpiirteisen hoidon puutteessa, päässeet köyhtymään.
Tarvitaan eriteltyä, puiston erilaisiin osa-alueisiin
perustuvaa hoitoaluejakoa ja hoitoluokitusta sekä
yksilöityjä hoito-ohjeita ja menetelmiä, jotka ottavat huomioon alueen monet erityispiirteet ja myös
vahvistavat niitä.
Akuutit korjaustarpeet
Puistoa on viime vuosinakin ylläpidetty. Uusia istutuksia ei kuitenkaan ole vuosiin päästy toteuttamaan, koska uusien investointien perusteeksi kaupungin taholta tarvittavia suunnitelmia ja päätöksiä ei ole tehty.
Erityisesti vanha puusto ja pensasto ovat kärsineet varsinkin muutaman menneen kesäkauden
poikkeuksellisesta kuivuudesta. Toistakymmentä maisemallisesti tärkeää puuta on kuollut ja
jouduttu poistamaan. Vasta tehty vielä säilyneen
puuston kuntotutkimus osoittaa lisäksi, että puiston ja sen lievealueen noin 60 puusta ainakin 16
on hyvin huonokuntoista. Edellytetään kiireellisiä uudelleenistustoimia, jotta puisto edes ajan
mittaan voisi saada takaisin vanhan historiallisen
puutarhan ilmeensä ja osansa Suomenlinnan linnoitusmaisemassa.

Kuva 1.4
Puiston arvottamistyössä vuonna 2003 26 yksittäispuuta, puuryhmää tai rivipuuta arvioitiin maisemallisesti erityisen tärkeiksi. Niistä
on sittemmin 13 eli puolet kuolleena jouduttu poistamaan. Tästä katastrofista kertovat torsot ja kannot.

Puistoon on kovassa kulutuksessa syntynyt vauriokohtia, kulumia ja ylimääräisiä kulkureittejä,
jotka edellyttävät välitöntä korjausta.
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Restauroinnin suuntaviivat
Jotta puiston ja sen eri osien hoito voidaan suunnata palvelemaan pitemmän aikavälin tavoitteita, puiston restaurointiin eli historiallisia piirteitä
kunnioittavaan elvyttämiseen tähtäävät tavoitteet
on tässä suunnitelmassa täsmennettävä. Tärkeimpänä lähtökohtana on periytyneiden, vielä säilyneiden tai vasta äskettäin heikentyneiden piirteiden ylläpitäminen, vahvistaminen ja osittain palauttaminen.
Kysymys ei ole puiston palauttamisesta jonkin jo
aikoinaan kadonneen historiallisen vaiheen mukaiseen asuun. Palauttamalla kuitenkin joitakin
kadonneita piirteitä, kuten laajentamalla lampea ja
rakentamalla sen päätteen yli silta, laajentamalla
käytäväverkostoa ja aitaamalla puisto eleettömästi, voidaan vahvistaa puiston erityisasemaa Suomenlinnan maisemassa ja tehdä se nykyistä paremmin koettavaksi erityisesti hoidettuna historiallisena puistosommitelmana.

Kuva 1.5
Näkymät linnoitusmaisemasta merelle, ehkä vaikuttavinta Suomenlinnan kokemisessa. Kuva vuodelta 1960.

Käyttöön liittyvät tavoitteet
Puistoon ajoittain kohdistuva suuri käytön paine
edellyttää vastatoimena lisättyä hoitoa. Tarkoituksena on, että puiston käyttö asettuu historiallisen
puutarhan antamiin puitteisiin. Tarkoitus on ohjata käyttöä niin, että se keskittyy kulutusta kestäville alueille. Vastaavasti voi syntyä hiljaisempaan
vaelteluun sopivia alueita ja erityisesti suojeltavia
kohtia.
Toteuttamistapaa koskevat tavoitteet
Suurin osa tarvittavista istutus-, paikkaus- ja muista korjaustoimista voidaan suorittaa välittömästi,
jatkuvan hoidon rinnalla. Restaurointitavoitteisiin
liittyvät muutoskohdat ja puistorakennelmat voidaan toteuttaa suureksi osaksi muusta kunnostuksesta ja muista kohteista riippumattomina, pieninä
erillistoimenpiteinä, joko välittömästi tai vaiheittain. Ei siis tarvita suurta puiston uudelleen myllerrystä ja koko puiston kattavaa korjaustyömaata,
jonka aikana puisto suureksi osaksi jouduttaisiin
sulkemaan käytöltä. Rajattuja työkohteita joudutaan tietenkin eristämään toimenpiteiden ajaksi.
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Kartta 2.1 (yllä)
Piirustus vuodelta 1811: puutarha ruotsalaisen ajan lopussa, sellaisena kun sen venäläiset vastaanottivat. Paviljonki kallion päällä ja laituripaviljonki lammessa näkyvät myös leikkauspiirustuksessa, samoin suoraviivaiset,
ilmeisen intensiivisesti hoidetut istutusalueet päätasanteella lammen vieressä ja osaksi ojien halkomilla viljelypalstoilla. Puutarhaan kuuluu myös vesikanavia ylittäviä
siltoja. Pohjoissivultaan aidatun puutarhan vanha pääsisäänkäynti ja muutama vieläkin säilynyt käytäväosuus
puutarhan tässä osassa näkyvät myös. Kallion päällä on
kasvilavoja.

Kuva 2.2
Puutarhan vanhimmat pysyvät elementit nykyisessä puistomaisemassa: muuri ja vanha päätasanne sen vieressä, lampi ja kallion päällä
oleva paviljonki paikkana ja ilmiönä – nykyinen
paviljonki on myöhäinen versio.
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2 . P I P E R I N PUISTON HISTORIAA JA KEHITYSVAIHEET
RUOTSALAINEN AIKA: PUUTARHAN ALKU

Ns. Piperin puisto alkoi muotoutua viimeistään
1770- ja 1780-lukujen vaihteessa, kun bastioni
Hårlemanin (Susisaaren rakennus B 31) edustalle
tarkoitetun vallihaudan ja sen viereisen ns. kontreskarp-muurin rakennustyö jätettiin kesken ja niiden tienoota alettiinkin käyttää istutusalueena.
Ruotsalaisen ajan lopulla puutarhan kasvimaat,
hedelmätarhat ja leikatut pensasaidat sijoitettiin
vielä vanhaan tapaan suorien käytävien varaan.
Vanhojen karttojen mukaan viljelymaita bastioni Hårlemanin edustalla ovat myös halkoneet vesiojat, eräänlaisina kanaaleina.
Uudenaikaista maisemataidetta edustivat sitä vastoin luonnonmuotoinen lampi, siihen paalujen
varaan rakennettu paviljonki sekä huvimaja korkealla kalliolla lammen yläpuolella. Puutarhan
päätasanne oli lammen vierellä ja kesken jäänyt
muuri sen reunalla oli kuin keinotekoinen raunio,
1700-luvun maisemataiteen suosittu aihe.
Puutarhan painopiste oli sen pohjoisosassa, bastioni Hårlemanin edustalla. Eteläosa avomeren puolella oli vain osaksi istutettu kasvimaaksi. Paviljonkia lukuun ottamatta eteläosan kalliot olivat
muuten vielä vapaina.

samme aivan varhaisimpiin kuuluvana ns. englantilaisena puutarhana on myös jossain määrin liioiteltu, koska monet maisemapuutarhan elementit
periytyvät vasta venäläiseltä ajalta.
Nämä puutarhan pääpiirteet säilyivät vielä pitkälle
venäläisajan alkuun 1800-luvun alkupuolelle. Nykyisessä puistossa voidaan tunnistaa seuraavat, jo
ruotsalaisajalta periytyvät piirteet: tietysti puiston
sijainti linnoituslaitteiden lomassa, lampi ja sen takana oleva kallio dramaattisena luonnonelementtinä, se perinne että kallion päällä lammen yläpuolella on paviljonki (vaikka nykyinen onkin vasta
1920-luvulta), ja varsinkin puutarhasommitelman
vanha pääakseli lammen viereisellä tasanteella.
Toinen säilynyt tärkeä näkymäakseli avautuu lammen ylitse lounaaseen kohti avomerta. Perinteinen
pääsisäänkäynti puiston koilliskulmasta ja siitä
lähtevä, kummulle johtava käytävä, samoin kuin
lammen suuntaan johtava sivukäytävä, periytyvät
myös 1700-luvulta asti.
Puutarhan useassa vaiheessa toistunut teema, lammen kapean pään ylittävä silta, esiintyy myös jo
ruotsalaisen ajan lopun tilannetta esittävissä kartoissa.

Nimi Piperin puisto periytyy vasta itsenäisyyden Tärkeät elementit, kuten viljelyalat ja niiden palsalkuajoilta: se viittasi Viaporin rakentamista puu- taruudukko, sekä lammessa sijainnut paviljonki
tarhan syntyaikoina johtaneeseen komendanttiin ovat sitä vastoin kadonneet.
Petter Bernhard Piperiin ja myös tämän lähisukulaiseen, Ruotsin 1700-luvun maisemataiteen kehittäjään Fredrik Magnus Piperiin. Hänen osallistumisestaan tämän puutarhan suunnitelmiin ei kuitenkaan ole mitään näyttöä. Puiston maine olois-

Kartta 2.3
Ote varhaisesta venäläisaikaisesta kartasta vuodelta 1809: Puiston
asema bastionien Hårleman ja Ära edustalla ja niiden ja rantakallioiden välissä näkyy selvästi, samoin puutarhan tärkeät elementit,
kontreskarp-muuri, lampi sen äärellä sekä paviljonki lammen rantakallion päällä.
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VENÄLÄINEN AIKA: VARSINAINEN MAISEMAPUUTARHA MUOTOUTUU

Vaikka puutarha vielä venäläisen ajan alussa oli
etupäässä kasvi- ja hedelmätarhana, sitä alettiin
1840-luvulta lähtien nimittää yleiseksi puistoksi.
Varsinaiseksi maisemapuutarhaksi se lopulta muokattiin everstiluutnantti Benardin vuonna 1873
allekirjoittamien suunnitelmien mukaan. Puiston eteläosan kumpareelle nousevasta käytävästä
tehtiin nyt puiston uusi pääakseli. Sen molemmin
puolin rakennettiin tiuha kaartuvien käytävien verkosto. Käytäviltä avautui verhoistutusten lomitse
näkymiä nurmi- ja ketoalueille. Niitä elävöittivät
myös runsasmuotoiset istutukset, kuten ilmeisesti

ajalle tyypilliset koristekasveista sommitellut matalat ns. tapettiryhmät.
Puisto ulotettiin myös eteläosan kumpareelle, sen
laelta avautui merinäköala. Bastioni Hårlemanin
edusta oli vielä etupäässä viljelyalueena, mutta
kaartuva käytäväverkosto ulotettiin myös sinne.
Tämä puisto oli aidattu ympäriinsä. Pohjois- ja itälaidoilla aidan sisäpuolella oli yhtenäinen puu- ja
pensasrivistö. Tärkeä ja maisemapuutarhoille tyypillinen piirre oli puiston ulkoreunoja kiertävä kehäkäytävä – englantilaisen maisemapuutarhan ter-

Kartta 2.4
Piperin puiston historian avaindokumentti, suunnitelmakartta vuodelta 1873. Aidattu puisto saa lopullisesti maisemapuiston muodon. Jo aikaisemmin muodostetusta, koilliskulmasta tieltä kummulle nousevasta käytävästä on nyt muokattu uusi pääakseli. Se on saanut vastakohdakseen puistoa kiertävän, kaartuvien käytävien järjestelmän. Puistoa kehystävät puurivit, pensasryhmät käytävien varsien verhoistutuksina,
lehtimajat ja koristeistutukset täydentävät vanhempia viljelypalstoja.
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minologian mukainen ”belt road”. Muutama silta
ylittää edelleen lammelle johtavia kanavaojia.
Vuoden 1899 topografinen kartta osoittaa, että
mainittu suunnitelma oli myös pääosin toteutunut.
Nykyisessä Piperin puiston asussa on monia piirteitä, jotka ovat säilyneet vuoden 1873 suunnitelmasta, joskin redusoidussa muodossa: uusi, vanhalle lammen viereiselle akselille rinnakkainen
pääakseli, maisemapuutarhan tunnusmerkki eli
kaartuvat käytävät, joukko lehtimajoja ja verhoistutuksia, ja näkymäyhteys avomerelle.

Kartta 2.5
Ote Viaporia esittävästä kartasta vuodelta 1899, josta näkyy että
1870-luvulla suunniteltu käytäväjärjestelmä on toteutettu.

Piirustus 2.6
1870-luvun suunnitelma huvimajaksi. Se käyttää hyväksi aikaisemman, päätasanteelle ja lammelle suuntautuneen paviljongin perustaa, mutta laajenee avautumaan avomeren suuntaan. Huvimaja
myös toteutettiin näin, se näkyy vanhoista valokuvista ja siitä, että
nykyinen kahvilapaviljonki on rakennettu samoille perustuksille, säilyneen kellarin päälle.

Piirustus 2.7
Esimerkki puistoa eri vaiheissa kehystäneistä aidoista. Piirustus 1800-luvun jälkipuolelta. Sen mukaan
”Valtion puistoa” jo 1840-luvulta lähtien kehystänyttä aitaa oli tarkoitus korjata.
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Kuva 2.11
Lehtimajoja ja verhoistutuksia säilyneinä jäänteinä 1800-luvun jälkipuolen puistosommitelmasta.
Kuva 2.8
Ote ilmakuvasta vuodelta 1930: Puiston vanha rajaus sen itäsivulla
ja yhtenäinen puurivi vanhan aidan vieressä näkyvät vielä selvästi.

Kuva 2.9
Puiston venäläisaikainen suora, meren suuntaan ja lehtimajaan päätyvä pääkäytävä nykytilassaan. Oikealle kaartuva käytävä periytyy
poikkeuksellisesti jo1700-luvulta.

Kuva 2.12
Kaartuvat käytävät – maisemapuutarhan tunnusomaisin piirre – periytyvät Piperin puistossa pääosin 1800-luvun jälkipuolen suunnitelmista. Lammen pohjoispuolen käytävä kunnostettuna 1940–1950
-lukujen vaihteessa.

Kuva 2.10
Vanhasta puiston laitaa kiertäneestä kehäkäytävästä voi saada vielä aavistuksen: kannot ovat samalla paikalla kuin käytävän varrelle
kuuluneet verhoistutukset.

Kuva 2.13
Samaa käytävää on edelleen ylläpidetty Piperin puiston tärkeänä
osana. Kuva syksyltä 2009.
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ITSENÄISYYDEN AIKA: PELKISTYSTÄ JA KUNNOSTUKSIA

Itsenäisyyden alkuajoilla tämän maisemapuutarhan pääpiirteet säilyivät, mutta huomattavasti pelkistyneinä: puisto oli nyt aitaamaton ja se pääsi
rapistumaan. Lammen pohjoispää täytettiin. Viimeistään silloin myös paikalle kauan kuulunut
silta-aihe menetettiin. Elvytystoimiin ryhdyttiin
myös: entisen huvimajan kellarin päälle rakennettiin vuonna 1928 Ehrensvärd-seuran kahvilapaviljonki.
Puusto oli huomattavasti kärsinyt sota-ajan pakkastalvista. Vuosina 1948-50 puisto kunnostettiin
maiseman tärkeänä osana Suomenlinnan 200-vuotisjuhliin ja tulevia olympiakisoja (1952) silmälläpitäen. Kunnostustyö tehtiin Helsingin kaupunginpuutarhurin, puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin luonnosta noudattaen. Käytäväverkoston run19

Kuva 2.14
Piperin puisto linnoituksen 200-vuotisjuhlien (1948) kunniaksi tehtyjen kunnostustöiden jälkeen.

Piirustus 2.15
Arkkitehti A.W. Ranckenin piirustus vuodelta 1928 Piperin
puiston uutta kahvilapaviljonkia varten. Se rakennettiin vanhan kellarin päälle. Paviljonki avautuu merelle, mutta kääntää kylkensä lammelle ja vanhalle päätasanteelle päin. Huomaa porrastetut kaiteet, jotka oli tarkoitettu kasviruukkujen
alustoiksi.

ko oli peräisin 1870-luvun suunnitelmasta, mutta
huomattavasti yksinkertaistettuna. Suunnitelmassa esitetyt puurivit, -ryhmät, yksittäispuut ja lehtimajat noudattelevat edelliseltä vuosisadalta periytyneitä piirteitä. Puisto jätettiin nyt vaille korkeampaa aitausta. Tavoitteena on ilmeisestikin, hoitotarpeen yksinkertaistamisen lisäksi, ollut puiston
sulauttaminen osaksi Suomenlinnan muuta linnoitusmaisemaa.
Puiston viereiset reuna-alueet liittyivät tavallaan
myös puiston osaksi. Paikalle luontuvat tyrnipensaat istutettiin ilmeisesti tuolloin eteläpuolisen
vallin tuntumaan.
Nykyinen Piperin puiston asu pohjautuu mitä suurimmassa määrin 1940-luvun kunnostussuunnitelmiin. Se koskee käytäväverkostoa, istutusryhmiä
ja avoimia nurmi- ja ketoalueita. On luontevaa ja
perusteltua, että puiston kunnostus ensisijaisesti pohjautuu periytyneeseen, säilyneeseen puistosommitelmaan. Puuston kuolemisen ja kasvillisuuden köyhtymisen myötä puisto on kuitenkin
menettänyt myös osan yli puoli vuosisataa sitten
toteutetun kunnostussuunnitelman mukaisesta ilmeestään.

Kuva 2.17
Puisto ennen sotienjälkeistä kunnostustyötä: Ylenpalttinen vehmaus
antaa unohdetun oloiselle puistolle oman viehätyksensä, mutta rapistus on mennyt liian pitkälle.

Kuva 2.18
Puisto 1940- ja 1950-lukujen vaihteen kunnostustöiden jälkeen.
Kaartuvia käytäviä on kunnostettu. Niiden varrelle kotiutuivat perinteiset helsinkiläiset ns. koivunjalkapenkit.

Kuva 2.16
Piperin puisto eräässä kukoistusvaiheessaan Helsingin olympiakisojen aikoihin.

Kuva 2.19
Piperin puiston kasvilajistoon tuotiin 1940-50 -lukujen vaihteen kunnostustöissä uusi lisä, kun hiekkavallien tuntumaan istutettiin kasvupaikallaan hyvin viihtyviä tyrnipensaita.
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Kartta 2.20
Helsingin kaupungin rakennusviraston hallussa oleva Piperin puiston kartta, joka ilmeisesti on joko suunnitelmakartta tai suunnitelman dokumentointi. Kaupunginpuutarhuri Bengt Schalin laati Piperin puistoa varten suunnitelman, jonka Ehrensvärd-seura vuoden 1947 lopussa pyysi kaupunkia toteuttamaan. Suunnitelmaan on sulautettu tärkeitä elementtejä puiston aikaisemmista vaiheista. Se on myös vahvasti puiston
nykyasun perustana.
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ERI-IKÄISET HISTORIALLISET KERROSTUMAT NYKYISESSÄ PUISTOSSA

Puistolla on erityinen arvonsa ns. kerrostuneena
kokonaisuutena: kuten edellä esitetystä ilmenee,
siinä on säilynyt tärkeitä piirteitä eri historiallisista
vaiheista. Eräät piirteet ovat säilyneet alusta asti,
toiset ovat esiintyneet lyhyemmän aikaa kadotakseen taas. Puiston topografisten piirteiden, rakenteiden ja käytävien osalta niiden pitkäaikaisuutta
koskeva arvio on helpompi tehdä. Puusto ja muu
kasvillisuus ovat tietysti koko ajan eläviä ja muuttuvia, niiden dokumentointiin on myös vähemmän
lähteitä kartta- ja valokuva-aineiston pohjalta.

Kun pohditaan puiston restaurointia, on myös otettava huomioon, mitkä elementit ovat olleet tärkeitä puutarhataiteellisen sommitelman kannalta, mitkä enemmänkin sattumanvaraisia. Mitkä elementit
ovat kadonneet uuden tietoisen suunnitelman korvaamina, mitkä vain unohdettu?
Oheiseen karttaan on koottu eri-ikäiset, tärkeimmät puutarhataiteelliset sommitteluelementit.

Kartta 2.21
Erikestoisia historiallisia piirteitä Piperin puistossa 1:800
Merkkien selitys:
PYSYVIMMÄT PIIRTEET (SÄILYNEITÄ)
1.
Kalliot
2.
Kehystävät bastionit
3.
Kontreskarp-muuri
4.
Lammen muoto, likimainen
5.
Paviljongin paikka, likimainen
6.
Tasanne, akseli
7.
Tielinjaus
8.
Pääkäytävä, akseli
9.
Vanha pääsisäänkäynti
PITKÄAIKAISET PIIRTEET
SÄILYNEITÄ
KADONNEITA
A.
B.
C.
D.
F.
G.
H.
I.
K.

Vallivyöhykkeen reunamuuri
Tielinjaus
Puutarha-aita, likimainen linjaus
Käytäviä, likimainen linjaus
Lammessa olleen paviljongin paikka
Vanhoja puita
Vanha puurivi
Lehtimajoja, verhoistutuksia
Käytävälinjaus, osin säilynyt kiveys

MELKO PITKÄAIKAISIA, KADONNEITA PIIRTEITÄ
a.
Hårlemanin portti
b.
Kaartuva käytäväjärjestelmä
c.
Viljelypalstat (muuallakin)
d.
Verhoistutuksia
LYHYTAIKAISEMPIA, KADONNEITA SOMMITTELUPIIRTEITÄ
x.
Vanhan puutarhatasanteen koristeistutukset
y.
Vanhojen ojien ja siltojen paikkoja
z.
Vanha laituripaikka (likimainen)
å.
Teppich-ryhmä

22

P

1:800

23

PUISTON SUHDE LÄHIYMPÄRISTÖÖNSÄ

Puutarhaviljelyllä on ollut tärkeä osansa Viaporin elämässä ja kulttuurissa. Linnoitusmaisemaan
kuuluu erottamattomasti sekä ryytimaita että vaativampia puutarhataiteellisia sommitelmia. Kun
linnoituslaitteet muodostavat maiseman eri tilavyöhykkeiden eräänlaisen rungon, ryytimaat ja
puutarhat sijoittuvat ankaran linnoitusmaiseman
puitteisiin vapaammin muotoutuneina ja tavallaan
epävirallisina osina. Varhaisin säilynyt istutusalue
on ilmeisesti ns. Komendantin puutarha Susisaaressa. Puutarhataiteellisena sommitelmana tärkein
on kuitenkin Piperin puisto.

Piperin puisto on aikaisempina vuosisatoina selvästi rajautunut ja erottunut ympäristöstään erityisenä, intensiivisesti hoidettuna puutarhasommitelmana. Sen korkea ja tuuhea puusto on näkynyt kauas ympäristöön ja merelle, antaen viestin
karun linnoitusmaiseman sisäosissa vallitsevasta
vehmaudesta. Sitä myöten, kun puiston oma puusto on harventunut ja ympäristön ennen niin avoin
maisema on kasvanut puita ja osin jopa metsittynyt, puisto on menettänyt erityisasemaansa maisemassa.

K

P

Kartta 2.22
Ote Susisaaren kartasta vuodelta 1853. Tärkeimmät alueen ruotsalaisaikaiset istutukset ovat ns. Komendantin puutarha (K) ja nykyinen
Piperin puisto (P). Venäläisenä aikana linnoituksen puitteisiin syntyi
lukuisia uusia puutarha- ja ryytimaita.

Kartta 2.23
Ote Susisaaren kartasta vuodelta 1899 osoittaa puutarhojen ja ryytimaiden, samoin kuin erilaisten vaja- ja huoltorakennusten, valtavaa
lisäystä linnoitusmaiseman puitteissa.

Kuva 2.24 (viereinen sivu)
Piperin puisto Kustaanmiekan valleilta nähtynä. Samalla kun ympäristö on tullut entistä vehmaammaksi ja paikoin jopa pusikoitunut, Piperin puiston puusto on merkittävästi harventunut. Puisto on sulautumassa yhteen ympäröivän maiseman kanssa.
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Kuva 2.25
Ote ilmakuvasta vuodelta 1925 osoittaa,
kuinka avoin ja karu linnoitusmaisema on
vielä tuolloin pääosin ollut. Piperin puisto
erottautuu ympäristöstään sitäkin vehmaampana alueena.
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3 . P U I S TO N JA SEN REUNA-ALUEEN NYKYTILA
PUISTON MAISEMA-ARKKITEHTONINEN
ARVIO

Puiston arvokkaimmat historialliset kohteet ja rakenteet, maisematilat sekä myös tärkeimmät näkymät ovat kaiken kaikkiaan varsin hyvin säilyneitä.
Ne antavat hyvät lähtökohdat puiston kunnossapidolle ja kunnostukselle. Joukko maisemallisesti arvokkaimpia puita, lehtimajoja ja verhoistutuspensaita on säilynyt. Ne ovat sitäkin tärkeämpiä
maiseman ja sen kunnostuksen kiintopisteitä.
Toisaalta puiden kuolemasta ja uudelleenistutusten puutteesta johtuu maisemakuvan voimakas
köyhtyminen aivan viime vuosina.
Eräät näkymät, varsinkin vanha päänäkymä puutarhan perinteiseltä päätasanteelta kohti huvimajaa, kaipaavat selkeyttämistä, samoin puistokäytävien liittymät ympäröiviin teihin.
PÄÄNÄKYMIÄ PUISTON SISÄLLÄ (kaksi ylintä kuvaa):

Kuva 3.1
Puutarhan vanhimmat, jo ruotsalaisajalta periytyvät päänäkymät nykymaisemassa: vasemmalla paviljonkiin suuntautuva päätasanne ja
keskellä lammen yli avomerelle suuntautuva näkymäakseli.

Kuva 3.2
Puiston jo ruotsalaisajalta periytyvä, venäläisenä aikana pääakseliksi muodostunut näkymä vanhan pääsisäänkäynnin ja kummun välillä, tässä nähtynä kohti sisääntuloa koillisessa.
PÄÄNÄKYMIÄ MERELLE (kuvat keskellä):

Kuva 3.3
Näkymä Piperin kahvilaterassina toimivalta kumpareelta vallien yli
avomerelle.
Kuva 3.4
Näkymä läntisen kalliokedon yli avomerelle.

SELKEYTTÄMISTÄ KAIPAAVIA KOHTIA (kuvat alla):

Kuva 3.5 (oikealla)
Puutarhan vanha päätasanne päättyy nyt Piperin kahvilan kylkeen ja
sen jäte- ja WC-tiloihin. Huoltopisteet ovat välttämättömät, mutta näkymä kaipaa korjaavia toimenpiteitä.
Kuva 3.6 (vasemmalla)
Puistokäytävien lukuisat liittymäkohdat lounaispuoleiseen tiehen
odottavat selkiyttämistä, varsinkin nyt jo rikkikuluneet portaat puiston länsipäässä.
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Kartta 3.7

Puiston maisema-arkkitehtoninen arviointi 1:800
PUISTON ARVOKKAITA OSIA JA PIIRTEITÄ
Arvokkaimmat kohteet, kiintopisteet
1.
Kontreskarp-muuri
2.
Lampialue
3.
Tasanne
4.
Kalliojyrkänne
5.
Paviljonki
Luonteenomaiset osa-alueet
6.
Puistoniitty, laakso
7.
Puistoniitty, kumpare
8.
Kallioketo ja rinne
Maisemallisesti tärkeät puut ja pensaat
Arvokkaimmat säilyneet vanhat puut (2009)

P

Lehtimajat ja verhoistutuksia
Lisäalueet varsinaisen puiston vierellä
9.
Bastioni Kunnian edusta
10.
Rantavallin taustatanner
11.
Tien ja vallitantereen välialue
Tärkeitä näkymiä
a.
Puutarhatasanteen pääakseli
b.
Tärkein näkymäakseli
c.
Pääkäytävä

m.

Tärkeitä näkymiä merelle

HÄIRITSEVIÄ TAI 
SELKEYTTÄMISTÄ KAIPAAVIA KOHTIA
y.

Hämärtynyt päänäkymä
- puustoa ja pensastoa karsittava
puiston ulkopuolella

x.

Päänäkymän pääte epämääräinen,
häiritseviä rakennelmia

z.
å.

Huonosti maastoon sijoittuvat kulkutiet
Kulkutien tarve
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1:800

PUISTON KUNTO SEN ARVOON NÄHDEN

Se, että Piperin puiston kasvillisuus on ollut ja on
monin paikoin edelleenkin huomionarvoisen rikasta ja kiinnostavaa, tulee esille aikaisemmin
tehdyistä inventoinneista. Paikalla puisto varsinkin juhannuksenaikaisessa kukoistuksessaan antaa
vahvasti vehmaan ilmeen.
Jo edellä esiintuotu puiston ja varsinkin sen puuston köyhtyminen ja rapistuminen ilmenevät kuitenkin nyt ajan tasalle saatetusta puiston nykytilaa
esittävästä kartasta.
Puistokäytävät ja kulkualueet
Osa pääkäytävistä on viime vuosina alustavasti
kunnostettu. Osa käytävistä edellyttää vielä korjauksia ja muodon täsmennystä mm. raskaan huoltoliikenteen ja tehtyjen muurien kunnostustöiden jälkeen. Osaksi on varsinkin puiston eteläosan kumpareille syntynyt maastoa rikkovia kulkuväyliä.
Puusto ja kasvillisuus
Erityisen kriittinen tilanne on puuston kohdalla.
Viime vuosina kuolleiden puiden tilalle ei ole istutettu uusia puita.
Vielä säilyneen, vanhan puuston kunto on viimeksi kartoitettu alkukesällä 2009. Joidenkin puiden
kunto on hyvinkin kriittinen. Niitä on kuitenkin
syytä pyrkiä kaikin keinoin säästämään latvusten
ja haarojen karsinnan, tehostetun hoidon ja seurannan keinoin, luonnollisestikin turvallisuuden vaatimissa rajoissa.

KORJATTAVIA KULUMISKOHTIA:

Kuva 3.9
Piperin kahvilan ulkotarjoilutilana toimivan kummun laelta alas johtava, kulutuksesta syntynyt ja maastoa rikkova käytävä.
Kuva 3.10
Kahvilapaviljongin eteläpuolella olevaan lehtimajaan syntynyttä aukkoa ja ylimääräistä kulkureittiä on jo pyritty
paikkaamaan.
Kartta 3.11
Kartta, joka osoittaa kuinka suuri määrä v. 1977 maiseman kunnostussuunnitelmassa inventoiduista puista 30 vuodessa on poistunut, ilman vastaavia uudestaan istutuksia. Poistuneet puut merkitty tummennuksella.

Paikoin vanhat lehtimajat ja pensasryhmät on tallattu rikki.

Kuva 3.8
Puistoa sen itäsivulla rajannut puurivi on vielä hahmotettavissa: säilyneiden puiden seuraksi syntyneet kannot tai vesakot odottavat
toimenpiteitä.
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1:2000

Kartta 3.12
Piperin puiston nykytila 1:800, tarkistettu kesällä 2009.
Kulutuksesta syntynyt, maastoa rikkova reitti
Vastikään kaadettu/poistunut puu
Lehtipuun kanto
Lehtipuun torso
Vielä säilynyt, maisemallisesti tärkeä mutta eri‑	
tyistarkkailua vaativa puu.
Huonokuntoisuuden vuoksi poistettava puu
Kasvatettava vesa

P

Poistettava vesa
Täydennystä vaativa lehtimaja
Nämä merkinnät osoittavat myös akuuttien kunnostustarpeiden kohteita.
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1:800

Nurmi- ja ketoalueiden kenttäkasvillisuus
Vaikka kasvillisuusinventoinnit lähivuosilta vielä
kertovatkin lajiston monipuolisuudesta, huomattavaa köyhtymistä on päässyt tapahtumaan, kulumisen sekä riittämättömän yksityiskohtaisen eri
alueiden hoidon seurauksena. Tämä ilmenee esimerkiksi verrattaessa nykynäkymiä Suomenlinnan
maiseman kunnostussuunnitelman aikaisiin inventointikuviin ja sen aikaisiin muistikuviin, esimerkiksi lammen viereisen nurminiityn bellis-kukoistukseen.

Kuten jo edellä on todettu, Piperin kahvilan vierusta lammen puolella, siihen liittyvät jätehuoltolaitteet ja WC-rakennelma ovat puiston arvon kannalta kiusallisessa tilassa.
Reuna-alueet
Puiston reuna-alueilla pistää erityisesti silmään,
kuinka linnoitusmuurien edustalla olevat vanhat
puut ovat vaiheittain poistuneet. Erikseen on pohdittava tämän, alun pitäen karkulaisvesoista kasvaneen puuston kohtalo.

Puiston eteläreunalla vallin taustatantereelle on
Rakennelmat ja laitteet
viime vuosina saatu muutamia tyrniryhmien täyLammen viereinen vanha kontreskarp-muuri on
dennyksiä.
kunnostettu vuosina 2008–2009. Samassa yhteydessä lampi on puhdistettu.
Puistoon rajautuva bastioni Hårlemanin muuri on
korjattu muutamaa vuotta aikaisemmin. Korjaustyön jäljet puiston puolella on siivottu.

Kuva 3.13
Kenttäkasvillisuuden monipuolisuutta puiston länsiosan kalliokedolla 1970-luvun lopun valokuvassa: tarkennetulla hoidolla tavoiteltava tila.
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Luontokohteet
Piperin puiston alueella on kolme luontotietokannan arvokasta luontokohdetta. Paikallisesti arvokas lepakkoalue 9/03 on kaksiosainen. Se kattaa
Tykistönlahden ja Varvilahden suurempana yhtenäisenä alueena, sekä Lemmenlammen erillisenä
saarekkeena. Tältä alueelta löytyy lepakoille suojaisia saalistuspaikkoja erilaisilla tuuliolosuhteilla.
52000

15300

Linnustollisesti arvokas kohde 127/99 sivuaa
suunnittelualuetta sen kaakkoisreunalla. Alue on
rehevä, ja siellä on tiheä puusto ja pensaikko sekä
runsas aluskasvillisuus. Suunnittelualueen toimenpiteillä ei ole merkitystä tämän luontokohteen
kannalta.
127/99
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B57a
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B66
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Kartta9/033.14
Paikallisesti arvokas lepakkoalue Lemmenlammen ympärillä / alue on
kaksiosainen, toinen osa ei ulotu puiston alueelle.
Piperin puiston
luontokohteet

Luontokohteet, numero aina alueen ulkopuolella

127/99

Linnustollisesti arvokas kohde puistosta kaakkoon.

8/07

Matelija- ja sammakkoeläinkohde, koko puisto lukuunottamatta sen
koillisinta kulmaa.

9/03

127/99
8/07

Luontokohteet,
numeroalueen
aina alueen
ulkopuolella
Luontokohteet,
numero
ulkopuolella

Miltei koko puisto lukuun ottamatta sen koillisinta
kulmaa kuuluu luontokohteeseen 8/07, Matelija- ja
sammakkoeläinkohteet. Alue kattaa Susisaaren Piperin puiston korkeudelta etelään Kustaanmiekan
kärkeen saakka. Lemmenlampi on sammakoiden
ja rupikonnien lisääntymislammikko. Helsingissä
muuten vähäisiä rupikonnia on alueella runsaasti.

9/03
Paikallisesti
arvokas lepakkoalue
Lemmenlammen ympärillä / alue on
Paikallisesti
arvokas
lepakkoalue
Lemmenlammen
kaksiosainen,
toinen osa
ei ulotu
alueelle.
ympärillä / alue
on kaksiosainen,
toinen
osapuiston
ei
Luontokohteiden
ulotu
puis
ton
alueelle
127/99
Linnustollisesti arvokas kohde puistosta kaakkoon.

näkökulmasta vanhan puuston
säilyttäminen on tärkeää. Ympäristökeskuksen muLinnustollisesti
arvokas
kohde
puistosta
kaakkoon
kaan alueelle
voitaisiin myös kiinnittää lepakko8/07
Matelija- ja sammakkoeläinkohde, koko puisto lukuunottamatta
sen
koillisinta kulmaa.
pönttöjä, joissa lepakot kesäisin pesivät. Tämä paMatelija- ja sammakkoeläinkohde, koko puisto
lukuunottamatta sen koillisinta kulmaa
rantaisi lepakoiden olosuhteita alueella entisestään.
Kesällä 2007 alueelta löytyi useita siimaleikkurin
vaurioittamia rupikonnia. Ympäristökeskuksen
mukaan alueella ei tulisi käyttää siimaleikkuria.
Kasvillisuus
Puusto:
Puistohistoriallisen arvon lisäksi puiston vanhat
puut ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden
kannalta. Puiden kuntoa on arvioitu perusteellisesti viimeksi kesällä 2009. Puusto on nyt inventoitu siten, että vauriokohtien muutoksia on helppo
jatkossa seurata ja näin arvioida puun tarvitsemia
hoitotoimenpiteitä sekä niiden tulevaa poistotarvetta.
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Kartta 3.16 (oikealla)
Piperin puiston kasvillisuuden arvokohteet ja puuston kunto 1:800
KASVILLISUUS: Kasvillisuus

III

Pensaat:
Puiston pensaat, erityisesti syreenit, hernepensaat
324ja jasmikkeet, ovat pääosin arvokasta, alkuperäis323 kasvikantaa. Niiden osalta on tärkeää, että puistä
324 toon ei tuoda nykyisten lajien ja lajikkeiden lisäksi
322
323
uutta kasvikantaa. Kaikki syreenien täydennysissaarni
saarni
tutukset
täytyy tehdä joko nykyisten juurivesoilla,
322
tai
nykyisistä
pensaista lisätyllä taimimateriaalilla.
saarni

erityisen
arvokasruohovartinen
ruohovartinen
kasvillisuus
erityisen arvokas
kasvillisuus
Kasvillisuus

III

arvokas ruohovartinen kasvillisuus

arvokasarvokas
ruohovartinen
kasvillisuus
erityisen
ruohovartinen
kasvillisuus

pensaat
pensaatruohovartinen kasvillisuus
arvokas

III

äa

saarni

III

Ruohovartinen kasvillisuus:
Piperin puiston kasvillisuus on viimeksi inventoitu kattavasti kesällä 2004. Alueen ruohovartinen
saarni
298a
kasvillisuus
on monipuolinen sekoitus kulttuurin
297
saarni
seuralaiskasveja,
vanhoja hyöty- koriste- ja rikka298asaarni
saarni
kasveja,saarni
venäläistulokkaita sekä niitty- ja ketokasriippapaju,
saarni
kujapaju?
villisuutta.
saarni
299
saarni

saarni
saarni
297

III

B46
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saarni

317

316kasvien osalta inventoinnissa on
Ruohovartisten
saarni
299
arvioitu
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301
312
316
311
voiset
lajistot.306Näiden kriteereinä on ollut harvi309
313b
15350
saarni
313a
304
305
naisuus,
pihlaja? 301303 erikoisemmat alueen historiasta kertovat
312
lehmus?
311
309
lajit ja kulttuuriseuralaiset,
erityisen monimuotoi306
307
15350
saarni
308a
304
tammi
set ja303-lajiset alueet sekä maisemallisesti merkittäpihlaja?
lehmus?
saarni
vät alueet. Nämä
ruohovartisen kasvillisuuden eri307
314tammi
308a
tyisalueet
on merkitty kasvillisuuden arvokohteita
saarni
saarni
284
ja puuston
kuntoa esittävälle kartalle.

hyväkuntoiset
vanhat
puut
juurivesoista
kasvatetut
uudet
puutpuut
juurivesoista
kasvatetut
uudet
heikkokuntoiset vanhat puut, hoito

hyväkuntoiset
vanhat
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vanhat
hoito ja seuranta
puut,
hoito puut,
ja seuranta
javanhat
seuranta
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hoito
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313a
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(numerointi ja hoitoluokitus viittaavat 2009 laadittuun
puuston
kunnon
ja hoidon
selvitykseen,
juurivesoista
kasvatetut
uudet
puut,
puiden
numerot,
seuranta
ja
hoitopuut
Teppo Suoranta/ Puiden hoito/Trädvård)
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hoito
pensaat
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Piperin
284 puiston kasviharvinaisuuksia ovat Lemsaarni
menlammen
saarni rannan sorsimot, pikku-, viiru- ja sa279
lehmus
283
saarni
visorsimo,
jotka
ovat tulokaslajeja. Puistossa on
282
lehmus
saarni
279 myös havaittu kyläsirkunjyvä ja harmaakynsimö.
lehmus
saarni

283

B57a

B57a

282
lehmus
Puuston
osalta
tärkeää on jatkuva seuranta ja toispuun runko
5
juurivesasta lehmus
tuvat hoitoleikkaukset. Näin vanhaa puustoa pyskasvatettava
uusi puu
tytään
säilyttämään mahdollisimman pitkään. Pen78 / kanto
puun runko
275
juurivesasta
kasvatettavasaita hoitoleikataan myös. Ne voivat hyvin, eivätuusi puu
saarni
kä ole vaarassa kadota. Niiden osalta tärkeintä
8 / kantotammi
275
on, että uusien istutusten lajit ovat oikeaa, vanhaa
saarni
saarni
kantaa. Ruohovartisen kasvillisuuden osalta kaiktammi
kein tärkeimmät alueet, kallion laen keto ja sorsiaarni
mot lammen rannalla sekä rinneniitty ja pensaiden
aluskasvillisuus, eivät ole erityisen alttiina kulutukselle.
B58

B58

Kuva 3.15
Lemmenlammen rannan sorsimoita vuoden
2004 kasvillisuusselvityksestä. Korkeat heinät
taka-alalla ovat ruokohelpiä.
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PUISTON JA SEN ERI ALUEIDEN KÄYTTÖ

Kuten jo suunnitelman lähtökohtien esittelyssä on
todettu, Piperin puisto on monipuolisessa käytössä. Nähtävyytenä se on Suomenlinnan puistoista
tärkein.
Kesäkahvilan toiminta kuuluu ainakin jo 1920-luvulta lähtien Suomenlinnan perinteisiin. Virkistyskäytön paine kohdistuu joidenkin kesäkuukausien
aikana suureen osaan puistoa hyvinkin voimakkaana, seurauksena maaston kulutus. Käyttöä on
kuitenkin vaikea hillitä.

Puiston esteettömyydestä
Puiston suora pääkäytävä sekä reitti pääkäytävältä
lammen viereen tasanteelle täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset. Ne ovat loivempia
kuin 8% ja kulkupinta on melko kova ja luistamaton. Puiston muissa käytävissä on maastosta johtuen selvästi tätä jyrkempiä osuuksia. Puiston läntisissä sisääntulokohdissa maasto on niin jyrkkä,
ettei portaikoilta voida välttyä.
Kesäkahvilan ulkoalueelle on esteetön pääsy, mutta melko korkean portaikon varassa olevaan kahvilan sisätilaan ja sen tarjoilulinjastoon ei esteetöntä pääsyä voida järjestää.

Talvella puiston käyttö on vähäistä, se tarjoaa lähinnä alueen hiljaiselle vaeltelulle. Lammen käyttö asukkaiden luistinratana antaa puistolle eloa talLähin invalidi-WC sijaitsee Suomenlinnan basviaikana.
tioni Wredessä kesäteatterin vieressä noin 150 m
Hyvin aktiivisen käytön alueiden rinnalla puispäässä puistosta.
tossa on kohtia, joiden käyttö voisi olla nykyistä
monipuolisempaa. Erityisesti vanha päätasanne
lammen äärellä voisi tarjota uusia mahdollisuuksia sekä nähtävyytenä että erilaisten tilaisuuksien
paikkana.

6.

Kartta 3.17
Puiston nykyistä käyttöä
1. Kesäkahvilan käytössä olevat ulkoalueet
jäteastiat, WC-tilat
15
0m

2. Suosituimmat levähdys- tai piknik-paikat
3. Lampi talvisin luistinratana
4. Nykyisin mahdollisuuksiinsa nähden vajaassa
käytössä olevat alueet

8.

5. Esteettömyysvaatimukset täyttävät kulkureitit

7.

Vaatimukset täyttää
Kohtuullisesti toimiva
Invalidi-WC 150m
6. Nykyinen opastaulu
7. Kesävesiposti
8. Sähköpiste
9. Jätehuollon reitti

1:3000
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Kuva 3.18
Piperin puisto on kesäkuukausina osaksi hyvinkin intensiivisessä käytössä.
Taideleirin osanottajia muun yleisön joukossa.

Kuva 3.19
Muuten hiljaisena talvikautena Piperin puiston lampi on asukkaiden luistinratana.
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4 . M A I S E M A NHOITO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET
PUISTON RESTAUROINTIIN LIITTYVÄT PERIAATTEET
Piperin puiston kehittämisessä on ajateltavissa
kaksi äärivaihtoehtoa: Joko puiston kunnostus- ja
istutustoimet jätetään melko vähiin eli tyydytään
pitkälti puiston nykyasuun, samalla kun ympäröivä maisema yhä enemmän saa rehevöityä. Lopputuloksena on se, että vanha historiallinen puisto
sulautuu vailla erityisluonnetta olevaksi, linnoitusmaiseman yleiseksi osaksi. Toinen äärimmäisyys taas on, että puistosta voimakkailla rekonstruktioilla tehdään eräänlainen keinotekoisesti henkiin herätetyn historian näyttämö. On selvää, ettei
kumpikaan ääritapaus ole perusteltu.

sen puitesuunnitelmaa tehtäessä oli alkuvaiheessa esillä kaksi eriasteista lähestymistapaa: melko
vähiin toimenpiteisiin pohjautuva ”matala viritys”
ja pitemmälle meneviin restaurointitoimiin perustuva ”korkea viritys”. Suunnittelun kuluessa nämä
näkökulmat kuitenkin hioutuivat niin lähelle toisiaan, että päädyttiin yhteen esitykseen.

Jo akuutteja ongelmia korjaamalla ja pelkästään
viime vuosikymmenten aikana kadonneiden puuston ja pensastojen korvaamisella uusilla vahvistetaan huomattavasti puiston historiallista asua. Näiden akuuttien toimien lisäksi puistoon esitetään
Tavoitteena on, että puisto saa selvästi nousta esiin muutoksia ja täydennyksiä.
ympäristöstään, erityisesti hoidettuna historialliseOn huomattava, että pelkästään puiston tarkennena puutarhana.
tun ja intensifioidun jatkuvan hoidon avulla korosVaikka puiston historia on monivivahteinen ja si- tetaan puiston erityisasemaa linnoitusmaisemassa
sältää mitä arvokkaimpia, tietoisen puutarhatai- puutarhakulttuurin leimaamana erityisalueena ja
teellisen suunnittelun aineksia, minkään varhai- nähtävyytenä puiston käyttöarvoja unohtamatta.
semman vaiheen tarkkaan rekonstruktioon ei ole
luonnollisia edellytyksiä, niin paljon eri vaiheista Kartta 4.1
on muutosten myötä myös kadonnut. Tilannetta ei Piperin puiston hoidon ja restauroinnin puitesuunnitelma: 
akuutit toimenpiteet esiin otettuina 1:1000
myöskään voi verrata esimerkiksi niihin keskieuKorjattava vauriokohta
rooppalaisiin entisiin barokkipuutarhoihin, joita
viime vuosikymmeninä on menestyksellä ja juurta
Vanha puu
jaksain rekonstruoitu: niissä tapauksissa historialErityistarkkailtava, arvokas vanha puu
linen lähtötieto on ollut paljon tarkemmalla poh- tuomen runkoja, joita hoidetaan niin että ne
Tu
jalla.
Luontevaa on lähteä nykytilasta ja siinä vielä säilyneistä historiallisista piirteistä – tai paremminkin
siitä muodosta, mikä puistolla vielä vastikään eli
noin 30 vuotta sitten oli. Sehän perustui suureksi
osaksi niihin kunnostustöihin, jotka sotien jälkeen
toteutettiin Bengt Schalinin suunnitelman pohjalta. Siihen vaiheeseen ja suunnitelmaan sisältyi
keskeisiä 1700-luvulta ja 1800-luvulta periytyneitä piirteitä. Kuten jo on todettu, puiston arvo on
juuri sen kerroksellisuudessa.
On kuitenkin mahdollista vahvistaa joitakin hämärtyneitä tai välillä unohdettuja tai pois jääneitä historiallisia piirteitä. Tämä on tosin vaikea ja
harkintaa vaativa linja. Piperin puiston kunnostuk-

kurkottuvat lammen ylle

Huonokuntoisena tai vaaralllisena poistettava puu
Istutettava puu, yleensä saarni

- paikalla mahdollisesti oleva kanto tai vesakko poistetaan

S

saarni

T

tammi

P

pihlaja

L

metsälehmus
Kasvatettava vesa
Säilytettävä (toistaiseksi) vanhan puun torso
Säilytettävä (toistaiseksi) kaatuneen puun runko ”muistopuuna”
Syreeni-lehtimajojen aukkokohtien täydennysistutus
Verhoistutus, syreeniä ja Siperian hernepensasta
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AKUUTTEJA HOITO- JA KORJAUSTOIMIA

Akuutteina korjaustoimina toteutetaan syntyneiden maaston ja pintakasvillisuuden kulumakohtien paikkaus. Käytävien linjauksia ja reunuksia
täsmennetään ja kulkupintoja paikataan, etupäässä
pinnoittaen luonnonsoralla ja nurmikoiden reunoja
kanttaamalla.

vanhojen lehtimajojen aukkokohtien paikkaus on
selvä korjauskohde.

Puistoon on kuulunut maisemallisesti tärkeitä yksittäispuita sekä tiiviitä, usean rungon muodostamia puuryhmiä (”clumps”). Niitä korvataan uusilla. Maisemallisesti sopivia kasvupaikkoja harkiTehdään puuston ja pensaston täydennysistutuk- taan käytettävissä olevan tilan ja kasvualustan muset, etupäässä äskettäin kadonneiden paikoille tai kaan. Yksittäispuita ja ryhmiä ei siis vain mekaaniiden lähistölle; paikat tarkennetaan istutuspoh- nisesti sijoiteta aikaisemmille paikoille.
jien mukaan. Istutuksille vaaditaan osaksi kasvuVerhoistutuksia täydennetään käyttäen vuoroin syalustojen täyttöä.
reeniä ja Siperian hernepensasta. Verhoistutuksia
Täydennysistutusten periaatteet:
sijoitetaan ottaen huomioon niiden väleistä avoiErityisen selvä kohde on historiallisen puiston miin maisematiloihin suuntautuvat näkymät.
pohjois- ja itälaidan vanhan, nyt lähes olemattoHoitoalueet ja -suositukset esitetään tarkemmin
miin harventuneen puurivin täydennys. Samoin
luvussa 8.
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1:1000

Kartta 4.2

Piperin puiston hoidon ja restauroinnin puitesuunnitelma 1:800
MERKINNÄT:
Vanha puu
Erityistarkkailtava vanha puu
Istutettava puu
Säilytettävä (toistaiseksi) vanhan puun torso
Säilytettävä (toistaiseksi) kaatuneen puun runko
”muistopuuna”
a

Syreeni-lehtimaja

b

Verhoistutus

Muutoskohteet:
1.

Aita

3.

Leikkaamalla hoidettava 		
nurmikäytävä, ”green walk”

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Käytävän muutoskohta

Lammen pään palautettava 		
muoto ja lammen pään ylittävä silta
- I itkuraita

Puiston vanha päätasanne,
- uusi lasiveranta-katos sen pääteenä
- koristeistutuksia kesäkaudella
Laituri katselupaikkana
Hedelmätarha

Koristeistutuksia ”Teppich”

Täydentäviä verhoistutuksia
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PUISTON MUUTOSKOHTEET

Edellä selostettujen akuuttien korjaus- ja täydennyskohtien lisäksi voidaan erottaa joukko muutosuudelleenrakentamiskohtia. Niiden toteuttaminen
on osa puiston restaurointia. Rakennelmat on esitetty luvussa 5.
Puiston aitaaminen ja reunat:
Varsinainen puisto kehystetään aikaisempien vuosisatojen tapaan aidalla. Näin voidaan osoittaa varsinaisen puiston vanha rajaus. Samalla voidaan,
historiallisten puistojen tapaan, korostaa varsinaisen puiston asemaa erityisenä puutarhanhoidon
alueena. Aidan avulla voidaan myös ohjata kävijöiden kulkua arkojen kohtien ohitse. – Tietysti
matalahkon aidan voi aina ylittää, mutta oletettavasti useimmat kulkijat valitsevat avoimet porttipaikat. Historiallisen puiston laitavyöhykkeen rinteet ja pensastot säästyvät näin nykyistä paremmin.
Puistoon kuuluneista vanhoista aidoista on säilynyt lukuisia piirustuksia, jossa aidat ovat toinen
toistaan muhkeampia. Jonkin historiallisen aitamallin rekonstruointia ei kuitenkaan suositella.
Matalasta aidasta tehdään puurakenteinen, rautavahvisteinen ja ilmeeltään eleetön. Oleellista on
toteuttaa itse ajatus puutarha-aidasta.
Käytäväjärjestelmän muutoksia:
Käytävien liittymäkohtia puiston lounaissivulla
muutetaan. Puiston länsikärjestä tieltä johtaa nyt
kaksi vaurioitunutta liuskekiviporrasta ylös puistoon. Portaat poistetaan ja tehdään yksi uusi mahdollisimman loiva porras, joka liittyy puiston kaarikäytävään. Maastoa joudutaan hieman leikkaamaan tällä kohden. Kaarikäytävän muoto eheytyy,
samoin puiston läntinen ketorinne, jota portaat nyt
leikkaavat.
Puiston länsisivulla käytäväverkosto liittyy kahdella haaralla ohittavaan tiehen. Käytävät yhdistetään. Rinne eheytyy. Valleille johtavaa sivukäytävää ja puuporrasta on vastaavasti siirrettävä.

Kuvapari 4.3 1:600
Puiston länsikärjen kaksi portaikkoa korvataan yhdellä uudella. Tilanne ennen muutosta (vasemmalla) ja sen jälkeen (oikealla).

Kuvapari 4.4 1:600
Puiston lounaisreunan haaroittuvat käytävät yhdistetään. Valleille
johtavaa käytävää ja siihen kuuluvaa puuporrasta siirretään. Tilanne
ennen muutosta (vasemmalla) ja sen jälkeen (oikealla).
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Käytäväjärjestelmän täydennyksiä:
Puistokäytäviä on myös tarkoitus täydentää. Puiston itäreunaa 1800-luvun lopun suunnitelmien
mukaan kiertänyt kehäkäytävä palautetaan, nyt
leikattuna nurmipolkuna: tällainen ”green walk” ei
riko maaston yhtenäistä, kumpuilevaa peruspintaa.
Kehäkäytävältä kulkijalle avautuu verhoistutusten
välistä näkymiä nurmikummun avoimeen maisematilaan.

Lammen pään muotoilu aikaisempaa muotoa mukaillen:
Piperin puiston lammen pohjoispäässä on aina
1920-luvulle asti ollut kapeampi jatke. Alue täytettiin itsenäisyyden alkuaikoina ilman erityistä
syytä. Lammen pään vanha muoto vaihtelee eri
kartoissa.

Lampea laajennetaan pohjoispäästään kapealla kanavamaisella jatkeella. Sen tarkka muoto on vielä
tutkittava koekairauksin. Reunoilla olevat kalliot
Koko puistoa kiertävää kehäkäytävää yhdistämään rajaavat lammen laajennuksen paikkaa. Lammen
rakennetaan vanhan pääkäytävän ja lammen välil- laajentaminen vanhaan muotoonsa auttaa myös
le nurmipolku paikalle, jossa on jo 1700-luvulla viereisen itäpuolisen kosteikkoalueen kaivattua
ollut käytävä.
kuivatusta.
Puiston länsirinteellä on myös osittain kiveyksillä Oleellisena piirteenä tähän kohtaan on kuulunut
vahvistettujen vanhojen käytävien jäänteitä. Myös lammen pään ylittävä silta, jolta on avautunut nänämä käytävät hoidetaan nurmipintaisina.
kymä avomerelle yli ”Lemmenlammen”. Tämä
vastaa suosittua maisemapuutarhan aihetta. PaikalTärkeää on kuitenkin säilyttää puiston itä- ja länta kadonneiden siltojen muodosta ei ole tarkempaa
sireunan suuret nurmi- ja ketopinnat yhtenäisinä,
tietoa. Uusi silta rakennetaan eleettömänä, puisena
niin etteivät enemmät käytävät niitä riko. Puistosja rautavahvisteisena kaarisiltana. Oleellisin piirre
sa lyhytaikaisesti 1800-luvun lopulla ollutta tiheää
on itse idea vesikapeikon ylittävästä sillasta.
käytäväverkostoa ei siis ole tarkoituksenmukaista
kauttaaltaan palauttaa.
Puiston vanha päätasanne ja Piperin kahvila:
Lammen viereinen puutarhan vanha päätasanne
kunnostetaan. Tasanteen pinta on soraa ja nurmireunat kantataan.
Tasanteelle pyritään antamaan takaisin sen merkitystä vastaava ilme.

Kuvapari 4.5 1:600
Ns. Lemmenlammen pohjoispää, nykytilanne ja suunniteltu lammen
laajennus siltoineen.

Kuva 4.6
Leikattu nurmipolku, ns. ”green walk”. Tilapäinen koeala oli toteutettuna bastioni Hårlemanin edustalla muurin korjaustyömaan yhteydessä.
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Tasanteelle on pitkään kuulunut aurinkokello kivijalustoineen. Se pyritään palauttamaan edellyttäen, että riittävä määrä vanhoja osia löytyy varastoituina. Tasanteelle on aikaisemmin eri vaiheissa kuulunut koristeistutuksia. Tasanne varustetaan
kesäaikana matalin koristekukkaistutuksin, jotka
sijoitetaan puurunkoisille istutusalustoille. Ne tehdään siten irrallisina, että ne tarvittaessa voidaan
siirtää pois talveksi.
Tasanteen reunalle lammen äärelle on pitkään
kuulunut puita ja syreenipensaita. Osa on jouduttu
poistamaan muurin kunnostuksen yhteydessä. Joitakin puita ja pensaita istutetaan uudestaan muistumana vanhoista ja luomaan maalauksellinen vastakohta lammen kiviselle vierusmuurille.
Tasanteen päätteeseen, kahvila Piperin kupeeseen
rakennetaan kevyt lasiveranta-paviljonki ja pergola, joiden avulla näkymää nyt hallitsevat kahvilan
huoltotilat saadaan siivotuksi sivuun. Uusi lasiveranta voi toimia kahvilan tarjoilun tai pienten ulkoilmatilaisuuksien tukikohtana ja sadesuojana.
Se voi toimia myös pienimuotoisena ansarina. Kevytrakenteista lasiverantaa ei tehdä talvella lämmitettäväksi.
Kahvilan WC-tilat ja jätehuolto palvelevat koko
puistoa. Jäteastiat sijoitetaan näkösuojaan uuden
pergolarakenteen sisään. WC-tilat rakennetaan
uudestaan nykyistä matalampina niin, ettei katto
nouse taustalla olevan muurin ylitse.
Piperin kahvilan pääsisäänkäynnin viereiset puiset
kaidelaatikot uusitaan ja toteutetaan alkuperäisen
suunnitelman tapaisesti porrastuvina. Tasanteet
toimivat kesäisin koristekasviruukkujen alustoina.
Näin puiston pääkäytävän päätenäkymä paranee.

Kuva 4.7
Puutarhan vanha päätasanne, sen koristeistutukset sekä Piperin
kahvilaan liittyvä lasiveranta-paviljonki ja jätesuoja-pergola. Tasanteen viereiset nurmiluiskat hoidetaan täsmällisen muotoisiksi leikattuina. Vanhan kontreskarp-muurin tuntumaan istutetaan muutama
uusi syreeni. Jyrkänteen laelle istutetaan muutama uusi pihlaja. Näin
korvataan äskettäin köyhtynyttä kasvillisuutta. Pohjapiirustus 1:400.

Piperin kahvilan yhteyteen ehdotettavat rakennelmat, uusi lasiveranta mukaan luettuna, toteutetaan
Suomenlinnan hoitokunnan työnä.

Kuva 4.8
Kasvilavat ovat aiemmin kuuluneet myös Piperin puistoon.
Aihe 1600-luvun saksalaisessa piirroksessa.
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Laituri lampeen:
Lähelle kadonneen vanhan huvimajan paikkaa
lampeen rakennetaan pieni laituri, joka toimii levähdys- ja katselupaikkana.
Laituri antaa muistuman paikalla sijainneesta huvimajasta. Varsinaisen huvimajan rekonstruoinnille ei ole luontevia edellytyksiä. Laiturin muotoilu ei perustu mihinkään historiallisiin esikuviin:
oleellista on paikan merkitseminen.
Koristeistutukset:
Puiston hoidossa elvytetään vanhojen koristekasvilajien käyttöä, esimerkiksi Piperin kahvilan sekä
puutarhan vanhan päätasanteen yhteydessä.

Kuva 4.10
Matalien, koristeellisten 1800-luvun ns. teppich-istutusten perinnettä on viime vuosina elvytetty, esimerkkinä Pariisin Parc Monceau.

Vanhan pääkäytävän varrelle muodostetaan matalia, vapaamuotoisia koristekukkaryhmiä. Ne antavat viitteen alueella 1800-luvulla ilmeisesti sijainneista ns. Teppich- eli tapettiryhmistä. Muoto voi
olla uusi. Ei siis pyritä suoranaisesti jäljittelemään
vanhoja istutuksia, vaikka sellaisiin löytyisikin
mallikirjoista esimerkkejä.

Kuvapari 4.9 1:600
Ns. Lemmenlammen länsireuna, nykytila (alla vasemmalla) ja suunniteltu laituri-levähdyspaikka (oik).

Kuva 4.11
Kukkiva kirsikkatarha voisi Piperin puistoon istutettuna muistuttaa
paikan vanhasta viljelyperinteestä.
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Viljelyalueet:
On ajateltavissa, että kauan jatkunutta viljelytoimintaa elvytettäisiin ja siitä muistutettaisiin vähäisin uusin istutuksin.
Bastioni Hårlemanin edustalle puiston pohjoispäässä istutetaan kirsikkapuuryhmä. Se antaa viitteen siitä, että tällä paikalla aikaisemmin on kauan
ollut viljelytoimintaa.
Puuston asema bastionien edustalla
Sekä bastioni Hårlemanin että bastioni Kunnian
muurien edustalle on aikaisempina vuosikymmeninä kasvanut hyvinkin tiiviinä riveinä ajan mittaa komeiksi muotoutuneita puita. Ne ovat kasvaneet muurin katveeseen sinne itsestään syntyneistä
vesoista, eivätkä siten kuuluu aikaisempiin puutarhasuunnitelmiin. Muurien lähellä olevat puut vaurioittavat muurien perustuksia.

Kuva 4.12
Jokin vanha yksittäispuu tai lehtipuuryhmä muurin edustalla tuo pysähtyneen ajan tuntua linnoitusmaisemaan. Juurivesoista versoneita saarnia bastioni Hårlemanin edustalla. Kuva 1940-luvulta. Maisemaa ei tule liiaksi pelkistää.

Vanhat puut muurien edustalla kuuluvat toisaalta Suomenlinnan linnoitusmaiseman maalauksellisiin piirteisiin. Kokonaan ei muurien edustojen
puita tule hävittää. Vielä pystyssä olevat yksilöt
säästetään niin pitkään kuin mahdollista. Joitakin
uusia puita tulisi jo istuttaa korvaamaan katoavia:
muutama suuri yksittäispuu muurien edustalla sälyttäisi maalauksellisen näkymän. Uudet puut tulee istuttaa hieman vanhoja etäämmälle muureista.
Muurien edustoille mahdollisesti kasvavat syreenit tulee valikoiden säästää. Joitakin uusia syreenipensaita istutetaan muurien edustoille.
Bastioni Hårlemanin portin paikka
Puiston pohjoisreunalla on sijainnut maisematilaa
vahvasti rajaava bastioni Hårlemanin portti. Se on
hävinnyt Krimin sodan yhteydessä. On ajateltavissa, että portin paikka jotenkin osoitetaan maastossa, esimerkiksi kahdella matalalla pilarilla ja viereisellä opastaululla. Toteutus kuuluisi Suomenlinnan hoitokunnalle.

Kuva 4.13
Bastioni Hårlemanin kadonneen portin paikka, Piperin puiston vanha
sisääntulokohta. Portin paikka voitaisiin merkitä maastoon.
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PUISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ SUOSITUKSIA
Piperin puisto on kesäisin on hyvin aktiivisessa käytössä. Kulutusta ei ainakaan voida lisätä.
Perinteisten oleskelupaikkojen eli puiston itään
suuntautuvan rinteen ja bastioni Hårlemanin edustan lisäksi voidaan jatkuvan hoidon avulla ainakin
lisätä oleskelumahdollisuuksia puiston läntisellä
reuna-alueella tien toisella puolella.
Vanha päätasanne lammen vierellä on tärkeä nähtävyytenä, mutta sen käyttöä oleskelupaikkana,
kahvilan ulkotarjoilun laajennusalueena tai pienten ulkoilmatapahtumien kuten kesäjuhlien paikkana voidaan aktivoida.

Sorakenttä soveltuu myös mm. petanque-pelille.
Tietysti toimintojen tulee sopeutua yhteen huolella
hoidettavien koristeistutusten kanssa.
Historiallisen puiston reunavyöhyke soveltuu hiljaiseen vaelteluun, alueen käyttöä ei tule aktivoida.
Kenttäkasvillisuuden kannalta arimmilla alueilla
tulee välttää oleskelua tai kuljeksimista käytävien
ulkopuolella. Tietysti on vaikea rajoittaa ihmisten
liikkumista ja toimia. Puiston aitaaminen ohjaa jo
kulkemista tai ainakin osoittaa, mistä ei tule kulkea.

Kartta 4.14
Puiston käyttöön liittyviä suosituksia 1:1000
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PUISTON LÄHIYMPÄRISTÖ, SUOSITUKSIA

Puiston ympäristössä ainakin sen itä- ja eteläpuolella on seurattava vesoittumista ja puuston kehitystä: tärkeät näkymät puistosta tai puistoon päin
eivät saa kasvaa umpeen. Jo nyt on paikkoja, joissa karsinta olisi tarpeen. Tämä työ kuuluu Suomenlinnan hoitokunnalle, osana koko saarten maiPuiston historiasta kertova jo oleva opastaulu si- semanhoitoa.
joitetaan puiston vanhan pääportin paikan edustalle. Sinne muodostetaan pieni aukio, johon ryhmät Puiston reuna-alueella sen lounaissivulla siirrettävä kulkuyhteys valleille aiheuttaa tarpeen rakenvoivat kokoontua.
taa uusi vallireittiin liittyvä käytävä ja vastaavasti
paikata maasto vanhalla kohdalla. Myös tämä työ
kuuluu Suomenlinnan hoitokunnalle.
Harkitaan puiston varustamista ainakin sen vanhan pääsisäänkäynnin kohdalla uudella opastaululla, jossa selvitetään alueet, joiden käyttöä suositellaan ja toisaalta käytön ja käyttäytymisen rajoituksia.

MERKINNÄT:
1. Aktiivisen käytön alueita

a. Kahvilan ulkotilaa
K
kahvila
LV ”lasiveranta”, kevyt uusi katettu paviljonki
J
jäteaitaus, WC

b. Nähtävyys, pienimuotoisia ulkotilaisuuksia, petanque jne.
c. Ulko-oleskelu, piknik
2. ”Hiljaisia” alueita
- pelkästään nähtävyys ja hiljaista vaeltelua varten
3. Lampi, hiljaista aluetta, talvella luistelukenttänä
4. Liialta käytöltä ja siten kulutukselta suojeltavaa maastoa
- mahdollisia kulkua ohjaavia matalia käytävänreunaopasteita
5. Nähtävyysreitit
pääreitti
sivupolku
näköalapiste
näköalapiste reittien sivulla
yleisopaste
6. Huoltoreitti
7. Talvella auki pidettävät reitit
- pelkästään historiallista puistoa sivuava tieverkosto.
8. Kasteluvesipiste
9. Sähköpiste
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5 . P U I S TO N KALUSTEET JA VARUSTEET
pergola sekä uusi sadekatos-paviljonkirakennus
Puistoon tulevista uusista rakenteista on tässä lu- toteutetaan puistosuunnitelman rinnalla Suomenvussa esitetty alustavat, rakenteiden mitoitusta ja linnan hoitokunnan työnä. Samalla joudutaan tarilmettä havainnollistavat kaavakuvat. Näitä raken- kistamaan ja osittain uusimaan vesi- ja viemärijärjestelmä. Paviljongin ja rakennelmien alustava
teita ovat:
suunnitelmaluonnos on ohessa.
- uusi silta lammen pään kanavan ylitse
Puistokäytävien reunukset
- uusi laituri lammessa
Puistokäytävien reunat hoidetaan perinteiseen ta- uusi pääaitaus
paan kanttaamalla. Erillisiä reunusrakenteita ei siis
- vanhan päätasanteen uudet istutusalustat.
tehdä. Sellaiset eivät myöskään näytä kuuluneen
Ennen toteutusta rakenteista laaditaan tarkemmat historialliseen puistoon.
työpiirustukset toteutussuunnitelman osana.
Poikkeuksen muodostaa puiston pääkäytävä.
Piperin kahvilapaviljongin muutokset eli pääpor- Huoltoliikenteen vuoksi se ei pysy täsmällisessä
taan sekä WC-tilojen uudistus sekä kahvilapavil- muodossaan. Ehdotetaan käytävän reunustamista
jonkiin liittyvät lisärakenteet eli uusi jätesuoja- nupukivirivein.
UUDET PUISTORAKENTEET

Piirustukset 5.1
Uusi silta lammen päähän palautettavan kanavan ylitse,
pohja ja sivukuva 1: 100

Piirustus 5.3
Uusi, historiallista puistoa kiertävä aitaus, julkisivu 1:100

Piirustus 5.4
Uudet, puiston vanhalle päätasanteelle tulevat istutusalustat, leikkaus 1:20

Piirustus 5.2
Uusi lampeen rakennettava laituri
penkkeineen, pohja ja sivukuva 1:100
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Piirustukset 5.5
Piperin kahvilan muutosten ja siihen liittyvien uusien rakennelmien luonnokset,
pohja, leikkauksia ja julkisivuja 1:200.

Piirustus 5.6
Puiston pääkäytävän reunus, pohjapiirustuskatkelma ja leikkaus 1:100
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PUISTON KALUSTEET JA VARUSTEET

Puistossa on Suomenlinnassa muuallakin yleisillä alueilla käytössä olevia kalusteita ja varusteita.
Puistoa varten ei kehitetä erikseen muotoiltuja kalusteita, lukuun ottamatta väliaikaisia suoja-aitoja.

Kastelujärjestelmä:
Irtoletkuilla toimiva kastelu on käytössä vain kesäkautena. Uusi kasteluvesipiste sijoitetaan puiston itäosaan aidan sisäpuolelle. Johtokaivanto vedetään ns. ”Kanttinauhatalon” B54 edustalta. Vanhasta kasteluvesipisteestä Piperin kahvilan lähistöllä luovutaan johdotuksen huonokuntoisuuden
vuoksi. Piperin kahvilaan joudutaan Suomenlinnan hoitokunnan toimesta johtamaan uusi vesijohto. Tämän vaatima kaivuutyö otetaan huomioon
puiston kunnostustyössä.

Penkit:
Piperin puistossa käytetään Suomenlinnassa muuallakin esiintyvää ns. koivunjalkapenkkiä. Penkki
kiinnitetään paikoilleen kesäkaudeksi. Koivunjalkapenkki on jo vakiintunut osaksi Piperin puiston ilmettä ja on omiaan muistuttamaan 1940- ja
1950-luvun vaihteen kunnostusvaiheesta ja puis- Valaistus:
Ympäröivillä teillä on Suomenlinnan jo perinteiton silloisesta kukoistuksesta.
nen lyhtyvalaistus. Puiston pohjoisosassa muutaRoskakorit:
ma lyhty siirretään istutettavan puurivin paikalta
Käytetään Suomenlinnan vakiomallistoa, maalat- tien toiselle puolelle. Itse puisto saa pimeänä aikatuna. (Jäteastiat ovat Piperin kahvilan yhteydessä.) na jäädä ilman erillistä ulkovalaistusta.
Opasteet:
Kahvilan ulkokatoksen vanhat valaisimet kunnosSuomenlinnan hoitokunta on viime vuosina teet- tetaan Suomenlinnan hoitokunnan toimesta, ne
tänyt eri historiallisista kohteista kertovat opas- voivat valaista tietä kahvilalle syyskesän iltoina.
taulut. Tällainen on olemassa myös Piperin puis- Lammen talvista jääkenttää varten voidaan asentaa
ton kohdalla. Harkitaan taulun uudelleen sijoitusta tilapäinen riippuvalaistus. Samoin voidaan tehdä
pois istutettavan puurivin paikalta puiston perin- tilapäinen riippuvalaisimiin perustuva juhlavalaisteisen pääsisäänkäynnin viereen.
tus puiston päätasanteelle. Näitä varten on sähköpisteet.
Suojakaiteet:
Puistossa on muutamia jyrkänteitä ja jyrkkiä kiviportaita. Niissä ei nykyisin ole suojakaiteita. Paikat jätetään edelleen ilman vaikeasti maastoon sovitettavia kaiteita: pyritään sellaiseen kulkureittien ohjaukseen, että näille vaarallisille paikoille ei
kuljeta kuin omalla vastuulla.
Piperin kahvilan vierelle, WC-tilojen yhteyteen
lammen yläpuolelle rakennetaan nykyisen tilalle
uusi suojakaide osana Suomenlinnan hoitokunnan
korjaus- ja muutostyötä.
Väliaikaiset suoja-aidat:
Kunnostustyön yhteydessä ja jatkossa puistoa hoidettaessa tarvitaan aina paikoitelleen väliaikaisia,
myöhemmin poistettavia puisia suoja-aitoja ja rakennelmia. Tähän tarpeeseen ehdotetaan uutta vakiomallista aitaelementtiä. Samoja rakenteita voitaisiin käyttää aina, kun jotain kohtaa pitää kunnostusten vuoksi rajata pois käytöstä.

Kuva 5.7
Helsingin perinteinen ns. koivunjalkapenkki käytössä Suomenlinnassa.

Piirustus 5.8
Tilapäinen kokoontaitettava suoja-aitaus 1:50. T-terästolpat ja puusäleikkö maalattuina.
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6 . H O I TO L U O K IT U S JA H O ITOSUOSITUKSET
Pohjana on puitesuunnitelman yhteyteen kehitetty
hoitoaluekartta ja siihen saadut Satu Tegelin kommentit ja täydennykset 2005 sekä suunnitteluryhmän täydennykset v. 2009.
Koko puiston hoito tehdään Viherympäristöliiton
julkaisu 32: Viheralueiden hoito VHT’05 mukaan.
HOITOLUOKITUS

Ehdotetaan, että aikaisempaan hoitoluokitukseen
verrattuna intensiivisimmän eli A-hoitoluokan alueiden luokitusta nostettaisiin asteen verran ylöspäin. Perusteena ovat puiston arvo historiallisena
kohteena ja nähtävyytenä sekä tarve entistä yksilöidympään hoitoon.
Tämän kohdan kartassa on osoitettu alueen jako
erilaisiin hoitoluokkiin sekä käyty läpi eri hoitoluokkiin kuuluvien alueiden erityiset piirteet. Alueiden tarkempi hoito on kuvattu seuraavassa kohdassa.

Kartta 6.1
Piperin puiston jako eri hoitoluokkiin kuuluviin alueisiin 1:1500
A1
Puiston keskeinen osa kahvilapaviljongin läheisyydessä, lammen vierustan tasanteella ja pääkäytävän varrella on hoitoluokkaa A1, edustusviheralue.
Alueelle on suunniteltu perenna- ja kesäkukkaryhmiä sekä lammen viereiselle tasanteelle, jossa istutukset ovat astioissa, että pääkäytävän varrelle.
A2
Puiston oleskelunurmialueet ovat hoitoluokkaa A2,
käyttöviheralue.
B2
Puiston länsiosan rinneniityn osa, jolla ei ole erityistä huomioitavaa ruohovartista kasvillisuutta on hoitoluokkaa B2, käyttöniitty. Alue hoidetaan samaan
tapaan ympäröivän B5 alueen kanssa.
B5
Puiston arvokkaan ruohovartisen kasvillisuuden
alueet ovat hoitoluokkaa B5, arvoniitty. Osa näistä
kasvillisuusalueista sijaitsee pensaiden alla.
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Kartta 6.2 Puiston jako eri hoitoalueisiin ja -kohteisiin 1:1000
HISTORIALLINEN PUISTO:
1. KONTRESKARP–MUURI
2. LAMPI JA RANTAVYÖHYKE
a erityisesti suojeltava vesikasvillisuus
3. TASANNE
4. KALLIOJYRKÄNNE JA –LAKI
green walk

9

5. PAVILJONKI LÄHIYMPÄRISTÖINEEN
6. BASTIONI HÅRLEMANIN EDUSTA
Puistoniittyä
a kallio, ketokasvillisuus
b täyttömaa, siemenpankki
c kyläsirkunjyväkasvusto
green walk
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7. NURMIRINNE ITÄÄN JA ETELÄÄN
a pensaiden alla merkittävää aluskasvillisuutta
b kallion laki
c lehtimajoja, pensaiden alla arvokasta kasvillisuutta
d koristekukkaryhmät
e verhopensasistutukset
green walk
8. RINNE LÄNTEEN
Keto- ja niittyaluetta
P
a lakiketo
b rinneniitty
green walk
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PUISTON REUNA-ALUEET:
9. BASTIONI KUNNIAN EDUSTA JA PÄÄTIEN VIERI
10. VALLIALUEEN TAUSTATANNER
a tyrnipensaat
11. VALLITANTEREEN JA TIEN VÄLIALUE
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Kartta 6.4

1. KONTRESKARP–MUURI

Kivimuurin ylläpito:
Suomenlinnan hoitokunta on vastikään toteuttanut korjaustoimet. Paikka edellyttää työmaan jäljiltä vielä uusia istutuksia.
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B31

B30

Vaahteran, koivun yms. tavanomaisen puuston vesojen poisto muurista 1–2 vuoden välein. Mikäli muurin kupeeseen
nousee sopivan puun vesa (saarni, lehmus), se jätetään kasvamaan.
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Puusto: Nykyisestä monihaaraisesta tuomesta poistetaan
vesoja niin, että jäljelle jää 2–3 veden puolelle kaartuvaa
runkoa. Rannan ympärille toteutetaan muutama uusi puuistutus puistosuunnitelman mukaan. Nykyisen vanhan puuston
kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät elinvoimaisina
1 pitkään.
mahdollisimman
Jatkossa poistettavien puiden tilalle istutetaan uudet taimet
samaa lajia.
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Muurin päällä ei ole puustoa.
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Muuri saa sammaloitua.
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Istutettavaa maksaruohomattoa kastellaan alkuvaiheessa.
1–2 vuoden aikana, mikäli kesät ovat kuivia. Juurtumisen
jälkeen muurin päällyskasvillisuus saa selvitä ilman hoitoa.
Niistä kohdista, missä maksaruoho ei selviä, se saa hiipua
pois. Mikäli muurin päälle syntyy silmiinpistäviä aukkokohtia tallauksen ja kulutuksen takia, korjataan nämä kohdat ja
kulku muurin päällä estetään väliaikaisella aidalla kunnes istutukset ovat juurtuneet.
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Muurin molempiin päihin istutetaan uudet puut.
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Lammen yli johtavan sillan kupeeseen istutetaan puu. Muuten uusien istutusten paikat voidaan valita lammen rannalta
läheltä poistettavien puiden paikkoja
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3. TASANNE

Sorakenttä, luonnonsoraa. Sorapinta pidetään siistinä ja sen
reunat kantataan vuosittain. Pinta tasoitetaan lanaamalla 1–2
vuoden välein.
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Alueella ylläpidetään kesäkukkia siirrettävissä, puurakenteisissa istutuslavoissa, jotka1
voidaan siirtää talveksi pois. Kesäkukkaistutukset suunnitellaan tämän puutarhan aikakauteen sopiviksi. Ne eivät kuitenkaan ole rekonstruktioita vanhoista istutuksista.
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2. LAMPI JA RANTAVYÖHYKE
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Poistoputki kunnostetaan ja puhdistetaan, puhdistus toistetaan vuosittain.
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Lampi puhdistetaan joka toinen vuosi (ylimääräinen kasvillisuusmateriaali ja liete).
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a. Erityisesti suojeltava vesikasvillisuus.
Lammen rannan kasvillisuus ei tällä hetkellä tarvitse erityistä hoitoa. Erityisesti arvokkaita ovat lammen rantaniityn sorsimoalueet. Ne voivat nyt hyvin, mutta mikäli muut lajit alkavat tukahduttaa niitä, pitää sorsimojen ympäristön muuta
kasvillisuutta alkaa niittää 1–2 kertaa vuodessa.
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Pintakasvillisuus (levä) poistetaan tarvittaessa joka vuosi.

15300
52000

P

B30

B66

B58

0

B3

Sopivia lajeja ovat esim.:

5. PAVILJONKI (KAHVILA) LÄHIYMPÄRISTÖINEEN
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B

29

III

Kahvila-alueen rakennuksia, rakennelmia ja toiminnan vaatimaa siivousta ja jätehuoltoa hoitaa Ehrensvärd-seura/Suomenlinnan hoitokunta.

O

III

- Laventeli, Lavendula multida ’Spanish Eyes’.

III

Puusto: Kontreskarp-muurissa kiinni kasvaa kaksi vanhaa
puuta. Nykyisen vanhan puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset
niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.

Kahvilan jätehuolto ja sen suojarakennelmat järjestetään
erillisen suunnitelman mukaan. Astioiden määrää ei lisätä,
15350
tyhjennysväliä tihennetään tarvittaessa.

III

Kahvilarakennuksen portaan pielissä on kesäisin istutukset
(mehikasvit, esim. agaave, Agave americana) terracotta-ruukuissa.

Mikäli muurin kupeeseen nousee sopivan puun vesa (saarni,
lehmus), se jätetään kasvamaan.
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Rakennettavan uuden sadekatos-paviljonkirakennuksen sisällä on samoin istutuksia ruukuissa ansarin tapaan. (Nämä
koristeistutukset kuuluvat puiston normaaliin hoitoon, samoin kuin kesäkukat tasanteella ja pääkäytävän varrella).
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Puusto: Nykyisen puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että
ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään. Kun
puita joudutaan poistamaan, istutetaan uudet saman lajin taimet suunnilleen nykyisille paikoille.
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Alueen pensastoa karsitaan ja hoidetaan. Uusi jätesuoja-aitaus varustetaan köynnösistutuksin.
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Kuva 6.7
Laventeli, sininen, kukkii heinäkuusta syyskuuhun.
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4. KALLIOJYRKÄNNE JA -LAKI

Alue säilytetään nykyisellään. Se ei juurikaan vaadi hoitoa.
Kosteimpina kesinä kallion lakikasvillisuutta voidaan tarvittaessa niittää kerran kesässä, niittojäte korjataan pois. Mikäli ketoon syntyy aukkokohtia tallauksen ja kulutuksen takia, estetään kallion laella kulku väliaikaisella aidalla kunnes
kasvillisuus on korjaantunut.
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Kulku lammen viereisille kiviportaille lyhyeksi ajettavaa
nurmea, ”green walk”.
Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Kahden äskettäin kuolleen puun tilalle istutetaan
uudet. Nykyisen vanhan puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset
niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.
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pensastosta ym.
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6. BASTIONI HÅRLEMANIN EDUSTA

7. ITÄÄN JA ETELÄÄN SUUNTAUTUVA NURMIRINNE

Alue niitetään kesän kosteudesta riippuen joko kerran loppukesällä ja tarvittaessa kosteina kesinä myös alkukesällä. Alkukesän niiton niittojäte kuljetetaan heti pois. Loppukesällä
niitettäessä säästetään parhaassa kukinnassa olevat kasvit.
Niittojäte jätetään kuivumaan 1–2 viikoksi ja korjataan sitten pois, kun kasvit ovat siementäneet. Aluetta ei leikata nurmenleikkuukoneella.

Alue on pääosin säännöllisesti leikattavaa nurmea. Vanhojen
puiden alla ruohovartista kasvillisuutta ei leikata, se niitetään
kaksi kertaa kesässä ja niittojäte kuljetetaan pois.
Mikäli nurmeen syntyy aukkopaikkoja tallauksen ja kulutuksen takia, estetään kuluneella alueella kulku väliaikaisella aidalla kunnes kasvillisuus on korjaantunut. Alueelle ei tuoda
uutta nurmensiementä. Huolehditaan monipuolisesta perinteisestä siemenkannasta antamalla kasvien siementää alueelle. Alueen itä- ja etelälaitaa kiertää lyhyeksi ajettava nurmikäytävä, ns. ”green walk.”

Alueelle kylvetään valkoista bellistä (ei kerrannaiskukkaista) laikkuina.
Pensaiden alustoihin ei kosketa, siellä on mm. ukonmansikkaa.

a. Reunavyöhykkeen pensaiden alustassa on huomionarvoista ruohovartista kasvillisuutta, lajeina mm. terhi ja hukanputki, nurmilaukka, keltamo, mukulaleinikki ja nurmimailanen.
Pensaiden alustoja seurataan ja puiden vesat poistetaan. Mikäli pensaikossa alkaa kasvaa saarnia, valikoitujen saarnien
taimet saavat kasvaa siirtotaimina käytettäväksi.

a. Bastioni Hårlemanin seinustalla on avokallioalueita ja
kallioketoalueita eli arvokkaita kasvialueita. Niitä ei tarvitse
niittää joka vuosi. Vesakko poistetaan säännöllisesti, ei nurmetusta.
b. Alue on vanhaa täyttömaata, siemenpankki. Aluetta hoidetaan muun ympäristön mukaan. Mikäli alueella tehdään joskus kokeita maaperän siemenistä, on niitä tällä alueella havaittu runsaasti, kun maata on kaivettu bastioni Hårlemanin
kunnostuksen aikana.

Maan pintaa pensaiden alla rikotaan pieniä alueita vuosittain
1- ja 2-vuotisten ruohovartisten kasvien itämisen helpottamiseksi. Muuten kasvillisuuteen ei puututa.
b. Kallion laki, kahvilan ulkoaluetta. Ei erityistä hoitoa. Kahvilatoiminnan kauden siisteydestä huolehtii Ehrensvärd-seura.

Osalle aluetta, aikaisempien kasvimaiden paikalle, istutetaan
hedelmätarha. Lajeina eri kirsikka-, luumu- ja kriikunalajikkeet.

c. Lehtimajoja. Aukkopaikkojen täydennykset ainoastaan
paikallisella kannalla viereisten pensaiden juurivesoista.
Aukkopaikkoja täydennetään aina jatkossa, ja täydennysistutusten kohdalla rajataan kulku väliaikaisella puisella suoja-aidalla. Lehtimajoista leikataan vuosittain muutama (3–7
kpl) vanha oksa kokonaan pois. Nurmi- ja niittyalueeseen rajautuvat lehtimajat pysyvät ulkoreunalta muodossaan leikkauksen/niiton yhteydessä. Lehtimajojen sisäpuoli on paikoitellen nurmea, paikoitelleen sorapintaa. Sorapintaisista lehtimajoista poistetaan vuosittain sora-alueelle leviävät juurivesat. Kahvilan itäpuolella pensaiden alla huomionarvoista
kasvillisuutta, kuten kevätsipulikasveja. Niitto kaksi kertaa
kesässä, ennen juhannusta ja elokuussa, esim. siimaleikkurilla.

c. Arvokas kyläsirkunjyväkasvusto.

III

Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Bastioni Hårlemanin vierellä kasvavat pienet vesat poistetaan vuosittain. Nykyisen vanhan puuston kuntoa
seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat
hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.

III

B31

Jokin valikoitu vesa sopivan etäällä muurista voidaan jättää
kasvamaan.
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B46

O

III

Alueen eteläreunassa olevan puuryhmän oksistoa karsitaan
tarvittaessa, jotta vanha päänäkymä merelle säilyy.

B30

d. Koristekukkaryhmät, kesäkukat. Kesäkukkaistutukset
suunnitellaan tämän puutarhan aikakauteen sopiviksi. Ne eivät kuitenkaan ole rekonstruktioita vanhoista istutuksista.

8. LÄNTEEN SUUNTAUTUVA RINNE

Sopivia lajeja ovat esim. (suluissa väri ja kukinta-aika):

a. Lakiketo: Ketoalue ei juurikaan vaadi hoitoa. Kosteimpina kesinä kallion lakikasvillisuutta voidaan tarvittaessa niittää kerran kesässä, niittojäte korjataan pois. Mikäli ketoon
syntyy aukkokohtia tallauksen ja kulutuksen takia, estetään
kallion laella kulku väliaikaisella aidalla kunnes kasvillisuus
on korjaantunut.

Tämä alue on arvokasta rinneniittyä ja lakiketoa. Alue säilytetään nykyisellään.

Vaihtoehto 1. (maanläheinen/perinteinen)

1

B3

- Daalia, Dahlia hortensis ’Magnifica’ (pun. 6–9)
- Keltapäivänkakkara, Chrysanthemum segatum (kelt. 7–9)
- Kehäkukka, Calendula officinalis ’Touch of Red mixed’
(kelt/pun. 7–9)
- Kesäpäivänhattu, Rudbeckia hirta ’Marmelade’ (kelt. 7–9)
- Huovinkukka, Sanvitalia procunbens (kelt. 7–9).
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- Pioni, Paeonia lactiflora ’White wings’ (valk. 6–7)
- Daalia, Dahlia x hortensis ’Pompon’ (vp/pun/ 7–9)
- Punakosmos, Cosmos bipinnatus (vp/pun. 6–9)
- Tuoksupielus, Lobularia maritima (valk. 6–9).
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Pienemmät käytävät eli kulku lammen viereisille kiviportaille ja paviljongin taakse lyhyeksi ajettavaa nurmea, ”green
15350
walk”.
III

e. Verhopensasistutukset nurmipintaisen käytävän varrella. Suunnitellut syreeni/hernepensasryhmät ohjaavat kulkua
käytävällä. Pensaiden alustoja ei kateta. Niille siirretään vanhojen pensasalueiden alta ruohovartista kasvillisuutta sekä
siemeninä kylvämällä että siirtoistutuksena pienille aloille,
joista kasvi saa levitä.
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Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Alueelle jätettävät kannot (torsot) ja puun runko
(”muistopuu”) puistosuunnitelman mukaan. Nykyisen vanhan puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät
elinvoimaisina mahdollisimman pitkään. Kun puita joudutaan poistamaan, istutetaan uudet saman lajin taimet suunnilleen nykyisille paikoille.

Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Nykyisen vanhan puuston kuntoa seurataan ja
puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman
pitkään.
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Pensasto: Reunavyöhykkeeseen ja verhoistutuksiin kuuluu
perinteisesti syreeniä ja Siperian hernepensasta vuoroittain.
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Kuvat 6.11 – 6.12
Vasemmalla pioni Paeonia lactiflora ’White wings’, oikealla tarhadaalia Dahlia x hortensis ’Pompon’.
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Vaihtoehto 2. (ranskalainen/romanttinen)

b. Rinneniitty: Alue niitetään kesän kosteudesta riippuen
joko kerran loppukesällä ja tarvittaessa kosteina kesinä myös
alkukesällä. Alkukesän niiton niittojäte kuljetetaan heti pois.
Loppukesällä niitettäessä säästetään parhaassa kukinnassa
olevat kasvit. Niittojäte jätetään kuivumaan 1–2 viikoksi ja
korjataan sitten pois, kun kasvit ovat siementäneet. Aluetta
ei leikata nurmenleikkuukoneella.
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PUISTON REUNA-ALUEET
9. BASTIONI KUNNIAN EDUSTA JA PÄÄTIEN VIERI
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Bastioni Kunnian kalliohyllyillä arvokasta kasvillisuutta, ei
niitetä. Nurmikko hoidetaan.
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Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Bastioni Kunnian vierellä kasvavat pienet vesat
poistetaan vuosittain. Nykyisen vanhan puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.
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Kolmiomaisilla alueilla kahvilalle vievän käytävän varrella puustoa poistetaan tarvittaessa. Tällä alueella poistettavia
vanhoja puita ei korvata uusilla, vaan jatkossa alue saa olla
avoimempi. Alueille istutetaan syreenejä jo välittömästi ja
poistuvien puiden sijaan.
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10. VALLIALUEEN TAUSTATANNER
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11. VALLITANTEREEN JA TIEN VÄLIALUE
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Kartta 6.15
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Alue hoidetaan leikattuna nurmikkona. Notkelmat joihin ei
pääse ruohonleikkurilla niitetään matalaksi 2–4 kertaa kesässä, leikkuujäte korjataan pois.
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Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Bastioni Hårlemanin jatkeena olevan muurin vierellä kasvavat pienet vesat poistetaan vuosittain. Nykyisen
vanhan puuston kuntoa seurataan ja puustolle tehdään 1–2
vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että ne säilyvät elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.
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a. Tyrnipensaat: Vallimuurin tuntumaan on aikoinaan istutettu paikalle hyvin sopivia tyrnipensaita. Kuolleiden tilalle on
äskettäin istutettu uusia. Tyrnejä ylläpidetään.
Puusto: Uudet puuistutukset tehdään puistosuunnitelman
mukaan. Vallin vierellä kasvavat pienet vesat poistetaan vuosittain. Nykyisen vanhan puun kuntoa seurataan ja sille tehdään 1–2 vuoden välein tarvittavat hoitoleikkaukset niin, että
se säilyy elinvoimaisina mahdollisimman pitkään.
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Alue hoidetaan leikattuna nurmikkona. Muurin reunukset ja
notkelmat, joihin ei pääse ruohonleikkurilla, niitetään matalaksi 2–4 kertaa kesässä, leikkuujäte korjataan pois.
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Ohittavan tien vierellä pensaiden alustassa on huomionarvoista ruohovartista kasvillisuutta, mm. terhi ja hukanputki, nurmilaukka, keltamo, mukulaleinikki ja nurmimailanen.
Pensaiden alustoja seurataan ja puiden vesat poistetaan (paitsi jos pensaikossa alkaa kasvaa saarnia, valikoitujen saarnien vesat saavat kasvaa). Maan pintaa pensaiden alla rikotaan
pieniä alueita vuosittain 1- ja 2-vuotisten ruohovartisten itämisen helpottamiseksi. Muuten kasvillisuuteen ei puututa.
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KASVILAJEISTA JA KASVUALUSTASTA

Kasvualustana käytetään ainoastaan ns. Suomenlinnan kasvualustaa. Alueelle ei tuoda uutta multaa. Näin alueen arvokas lajisto säilyy parhaiten, eikä sinne siirry tahattomasti uusia kasvilajeja. Kasvualusta lannoitetaan viljavuuspalvelun
ohjeiden mukaisesti.
Kaikkien puiden uudisistutusten kohdalla on selvitettävä,
olisiko jostakin Suomenlinnan alueelta saatavilla sopivia
puiden juurivesoja tai siementaimia. Mikäli näitä löytyy, niitä käytetään vaikka ne ovat alkuun pienikokoisia. Pienet alut
suojataan huolellisesti ohikulkijoilta, rusakoilta ja myyriltä runkosuojauksella, riittävän korkealla ja tiheällä verkolla sekä väliaikaisella puisella aidalla. Suojaukset poistetaan
vähitellen, kun puu on päässyt hyvään kasvuun. Uusia istutuksia kastellaan kunnolla ensimmäiset 1–2 kesää erityisesti
kuivina aikoina.
Mikäli puita täytyy hankkia taimina muualta, käytetään
mahdollisimman suurikokoisia taimia. Paras saatavilla oleva
kanta selvitetään aina erikseen HKR:n puustoasiantuntijan
kanssa. Lajin ja lajikkeen tulee vastata alkuperäistä.
Alueelle ei tuoda uusia pensaita taimina laisinkaan. Täydennysistutukset ja uudet istutukset tehdään kokonaan Suomenlinnan alueen juurivesoilla. Syreenien täydennyksessä käytetään ainoastaan Piperin puiston alueen omia juurivesoja.
Syreenit ovat arvokasta ”Piperin kantaa”.
Alueelle ei tuoda uusia monivuotisia ruohovartisia kasveja
kylvettävää bellistä lukuun ottamatta. Alueen nurmilla, niityillä ja kedoilla kasvaa tällä hetkellä monipuolinen ja arvokas kasvillisuuskanta. Eri lajit ja lajikkeet ovat hakeutuneet
sopiville kasvupaikoille. Tämän vuoksi pienemmät aukkopaikat ja kuluneet kohdat korjataan muokkaamalla maaperä
ja tuomalla alueelle tarvittaessa ns. Suomenlinnan kasvualustaa sekä rajaamalla alue kulutukselta niin, että ympäröivien
alueiden kasvit pääsevät rauhassa leviämään alueelle.

Nurmipintaiset käytävät, ns. green walk:
Suunnitelman osoittamissa kohdissa nurmi- ja niittyalueilla
on lyhyeksi leikatut ja ruohonleikkurilla lyhyenä pidettävät
nurmipintaiset käytävät. Joissakin kohdissa käytävän pintaa
on lisäksi vahvistettu kiveyksellä. Käytävät leikataan ympäröivää nurmialuetta tiheämmin ja lyhyemmäksi niin, että ne
aina erottuvat ympäristöstään.
VANHOJEN JA ISTUTETTAVIEN PUIDEN SEURANTAHOITO

Puistosuunnitelmassa esitetään nyt poistettaville puille täydennysistutukset. Myös joidenkin säilyvien, heikkokuntoisten puiden täydennysistutukset tehdään jo tässä vaiheessa
puistosuunnitelman mukaan.
Jatkossa samalla lajilla ja täsmälleen samalle paikalle korvattavia puita ovat:
- saarnirivi historiallisen puiston itälaidalla, alueilla 6 ja 7.
Jatkossa samalla lajilla poistettavan puun läheisyyteen maastossa katsottavaan kohtaan korvattavia puita ovat:
- alueella 7 green walkin laidalla kasvavat puut. Tärkeintä
on, että kaaressa on sekä sik-sak muodossa olevia yksittäisiä
puita, että kolmen puun tiiviitä ryhmiä
- hedelmätarhan puut.
Muualla puiston alueella poistettavat puut korvataan samalla lajilla ja poistettavan puun läheisyyteen siten, että puiston
yleisilme säilyy.
Mikäli saarnensurma tulevaisuudessa leviää Suomenlinnaan
ja aiheuttaa saarnien kuoleman, täytyy niiden osalta miettiä
jatkossa jokin toinen, korvaava laji.

TIE- JA KÄYTÄVÄVERKOSTO

Vanhojen kaadettavien puiden kannot poistetaan jyrsimällä ne maan sisään tai kohdissa, joihin tulee uusi puuistutus,
poistamalla ne kokonaan. Ainoastaan alueella 7 nyt oleva
kolmihaarainen kanto säilytetään kunnes se lahoaa niin että
se täytyy poistaa. Myöhemmin, kun jokin suuri puu kuolee,
harkitaan sen pitämistä pystyssä leikattuna torsona.

Reunukset kantataan kerran kesässä, samalla seurataan, että
linjaukset säilyvät.

Puistosuunnitelmassa esitetyssä kohdassa pidetään kaadetun
suuren puun runko. Kun runko lahoaa liiaksi, se poistetaan ja
korvataan uudella kun sopiva puu tulee poistettavaksi. Runko asetetaan kalliopinnan varaan osittain irti maasta, jolloin
se säilyy pidempään. Se kiinnitetään maahan niin, ettei se
pääse kääntymään.

Sorakäytävät:
Luonnonsorapinta ylläpidetään, valikoitu sora. Kunnostuksessa käytettävän soran tulee olla sävyltään samaa kuin nykyinen pinta.

Pääkäytävän suunnitellun luonnonkivireunuksen sisäpuolelta pidetään kasvillisuus poissa haraamalla.
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Puustoon liittyvien toimenpiteiden pohjana on kesällä 2009 laadittu puuston
kunnon arviointi.

7. JATKOTOIMENPITEET
Tämän Piperin puiston hoito- ja kehittämissuunnitelman rinnalla laaditaan puistosuunnitelma.
Puistosuunnitelman sekä tämän hoito- ja kehittämissuunnitelman suuntaviivojen pohjalta laaditaan toteutussuunnitelmat, joissa määritellään:
- akuutisti toteutettavat korjaus- ja istutustoimenpiteet
- laajempaa maaston muovausta ja rakentamista
edellyttävät kohteet
- toteutettavat uudet rakenteet: aidat, suojakaiteet,
sillat, laituri
- rakennesuunnitelmat.
Suomenlinnan hoitokunta teettää tarkemmat suunnitelmat Piperin kahvilaan liittyvistä rakennelmista: WC-tilat, jätesuojat, uusi sadekatos-paviljonki.
Suunnitelmat tarkistetaan maastossa ennen toteutusta.
Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osasto ja Suomenlinnan hoitokunta ryhtyvät yhteistyössä hankkimaan uusiin istutuksiin tarvittavaa puusto- ja kasvimateriaalia sekä istutusmaata, huomioon ottaen maaperää ja kasvilajien
alkuperää koskevat suositukset.
Selvitetään mahdollisuudet hankkia puuntaimia
harvennushoitoa kaipaavilta alueilta Suomenlinnasta.
Esitetään, että Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto yhteistyössä ryhtyvät kehittämään kasvipankkia Suomenlinnan ulkoalueiden hoidon tarpeisiin.
Järjestetään toteutettavien toimenpiteiden, hoidon
ja istutusten seuranta. Hoitoalueita ja -suosituksia
täsmennetään saatavan kokemuksen perusteella.
Suositellaan, että tarkennukset ainakin alkuvuosina tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelman työryhmän toimesta.

58

KUVALÄHTEET
Kansikuva
Kartta 1.1
Kartta 1.2
Kuva 1.3
Kuva 1.4
Kuva 1.5
Kartta 2.1
Kuva 2.2
Kartta 2.3
Kartta 2.4
Kartta 2.5
Piirustus 2.6
Piirustus 2.7
Kuva 2.8
Kuva 2.9
Kuva 2.10
Kuva 2.11
Kuva 2.12
Kuva 2.13
Kuva 2.14
Piirustus 2.15
Kuva 2.165
Kuva 2.17
Kuva 2.18
Kuva 2.19
Kartta 2.20
Kartta 2.21
Kartta 2.22
Kartta 2.23
Kuva 2.24
Kuva 2.25
Kuvat 3.1–3.12
Kuva 3.13
Kartta 3.14
Kuva 3.15
Kartta 3.16
Kartta 3.17
Kuva 3.18
Kuva 3.19
Kartta 4.1
Kartta 4.2
Kuvaparit 4.3–4.5, 4.9
Kuva 4.6
Kuva 4.7
Kuva 4.8
Kuva 4.10
Kuva 4.11
Kuva 4.12
Kuva 4.13
Kartta 4.14
Piirustukset 5.1–5.3
Piirustus 5.4
Piirustus 5.5
Piirustus 5.6
Kuva 5.7
Piirustus 5.8
Kartta 6.1
Kartat 6.2–6.6
Kuva 6.7
Kartat 6.8–6.10
Kuvat 6.11–6.12
Kartat 6.13–6.17

SLHK Richard Ahlqvist
MA 2009
MA 2009
HKM Kalle Havas n. 1930
H-L 2009
HKM Volker von Bonin 1960
SLHK / VIK Susisaaren linnoituksen asemapiirustus 10.8.1811
H-L 2009
SLHK Venäläinen kartta vuodelta 1809
SLHK / VIK Piirustus Susisaaren linnoituksessa olevassa yleisessä puistossa vuonna 1873 piirustuksessa
esitetyn mukaan suoritetusta työstä. 16.11.1873
SLHK / ST Viaporin kartta vuodelta 1899, laatinut kollegioasessori Jegorov.
SLHK / VIK Suunnitelma lautaisen huvimajan rakentamiseksi yleiseen puistoon Susisaaren linnoituksessa.
SLHK / VIK Piirustus aitauksen uusimisesta vuonna 1859.
SLHK / Puolustusministeriö, Sipilä 1930
H-L 2009
H-L 2009
SLHK
SRM Nils Erik Wickberg
SLHK Anja Pitkänen 2009
SLHK
SLHK
HKM Volker von Bonin 1955
SLHK
SLHK
http://www.saunalahti.fi/retki/linnut/pikakuva_s.htm
SLHK / Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Suunnitelmakartta Bengt Schalin 19.12.1947
H-L 2009
SLHK / VIK Susisaaren kartta 1853
SLHK / ST Susisaaren kartta 1899
H-L 2009
SLHK / Puolustusministeriö, Tikkakoski. 1925
H-L 2009
H-L Richard Ahlqvist n. 1970
MA 2009
MA Laura Hiltunen 2004
MA 2009
H-L 2009
SLHK
SLHK Heikki Lahdenmäki
H-L 2009
H-L 2009
H-L 2009
SLHK Leena Häkli
H-L 2009
Wilfried Hansmann. Gartenkunst der Renaissance und des Barock. Köln 1983.
http://mysydneyparislife.files.wordpress.com/2009/04/monceau2.jpg
MA 2009
SLHK
H-L 2003
H-L 2009
H-L 2009
H-L ja MA 2009
H-L 2009
MA 2009
H-L 2009
MA 2009
MA 2009
MA 2009
MA
MA 2009
MA
MA 2009

KÄYTETYT LYHENTEET:
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
ST
Ent. Sota-arkisto, Kansallisarkisto
VIK
Venäläisen insinöörikomennuskunnan arkisto, Museovirasto
SRM
Suomen rakennustaiteen museo
HKM
Helsingin kaupunginmuseo, kuva-arkisto
H-L
Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA
MA
MA-Arkkitehdit

59

KUVAILUSIVU

TEKIJÄT

Vilhelm Helander / Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA
Ratakatu 1 b A 12 00120 HELSINKI
puh. 630 722, fax 630 726, e-mail helander.leiviska@kolumbus.fi
- Vilhelm Helander, Tytti Valto ja Mari Mannevaara, arkkitehdit
MA-arkkitehdit
Jääkärinkatu 8 00150 Helsinki
- Marja Mikkola ja Kaisu Hynynen, maisema-arkkitehdit

NIMIKE

Suomenlinna. Piperin puisto. Hoito- ja kehittämissuunnitelma

JULKAISIJA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto / Katu- ja puisto-osasto

SARJA

Helsingin kaupungin rakennus
viraston julkaisut 2010:14

JULKAISUAIKA

2010

SIVUMÄÄRÄ

60 + liitteet 6

KIELI

Suomi

ISSN

1238-9579

ISBN

978-952-223-810-8 (painettu versio)
978-952-223-811-5 (verkkoversio)

TIIVISTELMÄ

Piperin puisto on Suomenlinnan merkittävin historiallinen puutarha ja tärkeä osa Suomen
linnan linnoitusmaisemaa, joka kuuluu UNESCO:n maailmanperintökohteisiin. Hoito- ja kehit
tämissuunnitelma perustuu Suomenlinnan hoitokunnan teettämiin puiston historiaa koskevaan selvitykseen, puiston arvottamistyöhön sekä puiston restauroinnin puitesuunnitelmaan.
Puutarhasommitelman vanhimmat piirteet periytyvät 1770- ja 1780-lukujen vaihteesta: lampi, sen viereiseen muuriin rajautuva tasanne sekä paviljongin paikka lammen taustalla meren puolella kohoavalla kalliolla. Kaartuvien käytävien verkosto periytyy 1870-luvun alussa
tehdystä suunnitelmasta, silloin puisto sai varsinaisesti maisemapuutarhan muodon. Puisto
kunnostettiin Helsingin olympiakisojen kynnyksellä 1948–1950. Käytäväjärjestelmä oli pelkistynyt. Silloin tehty suunnitelma on pitkälti myös puiston nykyasun perustana.
Vaikka puiston pääpiirteet ovat nykytilassaan hyvin säilyneet, kasvillisuus ja varsinkin puusto
ovat viime vuosikymmeninä huomattavasti köyhtyneet uusien istutusten puutteessa.
Puiston restauroinnissa tärkeintä on uusien puiden ja pensaiden istutus kadonneiden paikoille tai niiden tuntumaan. Puistoa ei ole tarkoitus palauttaa mihinkään aikaisempaan asuun.
Puiston historiallista ilmettä vahvistava toimenpiteitä ovat mm. puiston kehystäminen eleettömällä aidalla, käytäväjärjestelmän täydennykset sekä lammen laajentaminen pohjoispäässään vanhaan muotoonsa ja varustaminen pienellä laiturilla. Vanhan päätasanteen muotoa
selkeytetään, se varustetaan koristeistutuksin ja sen päätteeksi rakennetaan pieni paviljonki.
Puiston jako erilaisia hoitotoimia vaativiin topografisiin osa-alueisiin ja niitä koskevat hoitosuositukset ovat suunnitelman keskeinen osa. Yksilöidyillä hoitotoimilla ylläpidetään ja kohennetaan puistoalueen monipuolista ilmettä.
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Piperin puisto, Suomenlinna, Unescon maailmanperintökohteet,
historialliset puistot, puutarhataiteen historia, restaurointi

60

1	
  
	
  

TURUN YLIOPISTO
Kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen
koulutusohjelma

2.2.2010	
  	
  
	
  
Viite:	
  HKR/Projektipäällikkö	
  Raija	
  Holopainen,	
  saate	
  9.12.2009	
  
LAUSUNTO	
  PIPERIN	
  PUISTON	
  HOITO-‐	
  JA	
  KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA	
  
Helsingin	
  kaupungin	
  rakennusviraston	
  pyydettyä	
  minulta	
  lausuntoa	
  Vilhelm	
  Helanderin	
  &	
  MA-‐
arkkitehtien	
  konsulttityönä	
  laatimasta	
  Suomenlinnan	
  Piperin	
  puiston	
  hoito-‐	
  ja	
  
kehittämissuunnitelmasta	
  (HKR/Katu-‐	
  ja	
  puisto-‐osasto	
  2009)	
  pyydän	
  saada	
  esittää	
  seuraavaa.	
  
Suunnitelma	
  koskee	
  suomalaisen	
  puutarhataiteen	
  kontekstissa	
  erittäin	
  merkittävää	
  kohdetta.	
  
Viapori	
  on	
  1700-‐luvun	
  loppupuolella	
  toiminut	
  kansainvälisten	
  virtausten	
  keskeisenä	
  välittäjänä	
  
Suomeen	
  ja	
  Piperin	
  puisto	
  on	
  tiettävästi	
  varhaisin	
  dokumentoitu	
  esimerkki	
  mannermaisen	
  
pittoreskin	
  puutarhan	
  heijastumisesta	
  meille,	
  vaikkakin	
  pienessä	
  mittakaavassa.	
  Puiston	
  
merkitystä	
  korostaa	
  sen	
  kuuluminen	
  osana	
  Unescon	
  Maailmanperintöluettelon	
  kohteeseen.	
  
Tätä	
  taustaa	
  vasten	
  on	
  perusteltua,	
  että	
  hoito-‐	
  ja	
  kehittämissuunnitelma	
  on	
  meikäläisittäin	
  
poikkeuksellisen	
  huolellisesti	
  laadittu.	
  Tehty	
  työ	
  on	
  arvokasta	
  paitsi	
  Piperin	
  puiston	
  ja	
  
Suomenlinnan	
  kannalta,	
  myös	
  laajempana	
  kotimaisen	
  puutarharestauroinnin	
  pilottihankkeena.	
  
Syynä	
  tälle	
  on,	
  että	
  vaikka	
  Piperin	
  puisto	
  on	
  syntyhistorialtaan,	
  sijainniltaan	
  ja	
  luonteeltaan	
  
poikkeuksellinen,	
  siinä	
  on	
  myös	
  monia	
  vanhemmille	
  suomalaispuutarhoille	
  tyypillisiä	
  piirteitä,	
  
jotka	
  samalla	
  muodostavat	
  haasteen	
  ylläpidolle.	
  
Puistosta	
  ei	
  ole	
  säilynyt	
  varsinaista	
  suunnitelma-‐aineistoa	
  ennen	
  1900-‐lukua,	
  vaikka	
  se	
  on	
  tätä	
  
ennen	
  käynyt	
  läpi	
  useita	
  kehitysvaiheita.	
  Sitä	
  ei	
  ole	
  myöskään	
  pyritty	
  tietoisesti	
  ylläpitämään	
  
tyylillisesti	
  yhtenäisessä	
  asussa.	
  Puiston	
  ajallinen	
  syvyys	
  ilmenee	
  tämän	
  vuoksi	
  yksittäisissä	
  
säilyneissä	
  piirteissä	
  ja	
  detaljeissa,	
  mikä	
  asettaa	
  erityisiä	
  vaatimuksia	
  sen	
  hoidolle	
  ja	
  käytölle.	
  
Koska	
  vastaava	
  tilanne	
  pätee	
  varsin	
  moneen	
  suomalaiseen	
  historialliseen	
  puutarhaan,	
  hoito-‐	
  ja	
  
kehittämissuunnitelmassa	
  sovellettu	
  lähestymistapa	
  voi	
  toimia	
  yleisempänä	
  mallina.	
  
Suunnitelman	
  tekijät	
  ovat	
  olleet	
  hyvin	
  tietoisia	
  puiston	
  suunnitteluhistoriasta	
  sekä	
  sen	
  eri	
  
arvotekijöistä	
  ja	
  ovat	
  tuoneet	
  tämän	
  selkeästi	
  esiin	
  analyysi-‐	
  ja	
  arvotusosuuksissa.	
  Tavoitteena	
  
puiston	
  erityispiirteet	
  huomioon	
  ottava	
  ja	
  niitä	
  vahvistava	
  sekä	
  akuutteihin	
  ongelmiin	
  puuttuva	
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toimintatapa	
  on	
  oikea.	
  Suunnitelma	
  sisältää	
  restaurointitoimenpiteitä	
  mutta	
  ei	
  riittävän	
  tiedon	
  
puuttuessa	
  tähtää	
  minkään	
  tietyn	
  ajallisen	
  asun	
  palauttamiseen.	
  
Historiallisen	
  kehityksen	
  läpikäynti	
  perustuu	
  ajantasaiseen	
  tietoon	
  ja	
  siinä	
  oiotaan	
  aikaisemman	
  
tutkimuksen	
  ylitulkintoja.	
  Puiston	
  nykyasu	
  attribuoidaan	
  oikein	
  sen	
  venäläisaikaiseen	
  hahmoon	
  tai	
  
tarkalleen	
  ottaen	
  siihen	
  miten	
  tämä	
  on	
  jälkikäteen	
  1940-‐luvun	
  lopulla	
  dokumentoitunut.	
  Puiston	
  
tarkastelu	
  ajallisten	
  poikkileikkausten	
  sijasta	
  pysyvien	
  /	
  pitkäaikaisten	
  /	
  lyhytaikaisten	
  piirteiden	
  
kokonaisuutena	
  näyttäytyy	
  ainakin	
  tässä	
  kohteessa	
  toimivana	
  ratkaisuna.	
  Puiston	
  
maisemarakenne	
  ja	
  ongelmakohdat	
  esitetään	
  asianmukaisesti	
  ja	
  niiden	
  perusteella	
  pääongelmiksi	
  
historiallisen	
  kokonaisuuden	
  kannalta	
  asettuvat	
  vanhan	
  ja	
  huonokuntoisen	
  puuston	
  häviäminen,	
  
puiston	
  erityisluonnetta	
  huomioon	
  ottamaton	
  hoito	
  sekä	
  liikakäytön	
  aiheuttama	
  kuluminen.	
  
Myös	
  restauroinnin	
  päälähtökohdaksi	
  otetaan	
  1940-‐luvun	
  dokumentoitu	
  asu,	
  jonka	
  rinnalle	
  
esitetään	
  pienimuotoista	
  vanhempien,	
  jo	
  kadonneiden	
  piirteiden	
  uudelleentulkintaa.	
  Tätä	
  
edustavat	
  lammen	
  pohjoispään	
  uudelleenmuotoilu	
  siltoineen	
  sekä	
  entistä	
  paviljonkia	
  
markkeeraava	
  laiturirakennelma.	
  Muuten	
  palauttavat	
  toimet	
  kohdistuvat	
  lähinnä	
  käytävistöön,	
  
aitoihin	
  ja	
  hämärtyneiden	
  kasvillisuusaiheiden	
  uusimisistutuksiin.	
  Uutena	
  elementtinä	
  esitetään	
  
lasiterassirakennelmaa	
  kahvilan	
  yhteyteen.	
  Sesonkiaikojen	
  käyttöpiikkejä	
  pyritään	
  tasaamaan	
  mm.	
  
kulun	
  ohjauksella.	
  Hoidon	
  ohjeistuksessa	
  kiinnitetään	
  huomiota	
  mm.	
  arvokkaan	
  lajiston	
  
suojaamiseen	
  ja	
  näkymien	
  säilymiseen.	
  Yksityiskohtaiset	
  hoitosuositukset	
  esitetään	
  osa-‐alueittain.	
  
Hoito-‐	
  ja	
  kehittämissuunnitelma	
  on	
  laadittu	
  puutarharestauroinnin	
  hyviä	
  käytäntöjä	
  noudattaen	
  ja	
  
sen	
  pohjana	
  on	
  riittävä	
  edeltävä	
  ja	
  riippumaton	
  tutkimus.	
  Suunnitteluprosessi	
  on	
  myös	
  ollut	
  
ulkopuolisen	
  asiantuntija-‐arvioinnin	
  kohteena	
  eri	
  vaiheissaan,	
  mihin	
  olen	
  itsekin	
  osallistunut.	
  
Käsitykseni	
  mukaan	
  suunnitelma	
  on	
  onnistunut	
  omien	
  tavoitteidensa	
  saavuttamisessa.	
  
Palauttavista	
  toimenpiteistä	
  voi	
  aina	
  keskustella,	
  mutta	
  esitetyssä	
  mitassa	
  en	
  katso	
  niiden	
  olevan	
  
merkittävästi	
  ristiriidassa	
  puiston	
  historiallisten	
  arvojen	
  kanssa.	
  Puutarharestaurointi	
  ei	
  lopulta	
  ole	
  
menneen	
  palautusta	
  vaan	
  sen	
  hyvin	
  informoitua	
  tulkintaa	
  suunnittelun	
  keinoin,	
  ja	
  tässä	
  on	
  oma	
  
paikkansa	
  myös	
  hallitusti	
  käytetyillä	
  uusilla	
  elementeillä.	
  
Hyvistäkään	
  suunnitelmista	
  ei	
  kuitenkaan	
  ole	
  apua,	
  jos	
  toteutus	
  ei	
  vastaa	
  suunnittelun	
  laatutasoa.	
  
Tämän	
  vuoksi	
  on	
  äärimmäisen	
  tärkeää	
  kiinnittää	
  huomiota	
  suunnitelmassa	
  esitettyjen	
  
toimenpiteiden	
  toteutustapaan.	
  Varsinkin	
  mittasuhteiltaan	
  pienessä,	
  avoimessa	
  ja	
  keskeisesti	
  
sijaitsevassa	
  puistossa	
  mahdolliset	
  virheet	
  näkyvät	
  kaikkien	
  silmiin.	
  Tärkeää	
  on	
  myös	
  vanhasta	
  
lajistosta	
  kiinni	
  pitäminen	
  ja	
  mahdollisuuksien	
  salliessa	
  sen	
  palauttaminen.	
  Poistettujen	
  puiden	
  
kannot	
  lienevät	
  välivaiheen	
  ratkaisu,	
  ja	
  ”green	
  walkin”	
  toimivuutta	
  kovassa	
  kulutuksessa	
  ja	
  
kuivuuskausina	
  voi	
  epäillä,	
  mutta	
  hoito-‐ohjelman	
  joustavuus	
  sallinee	
  myös	
  kokeilut.	
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