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Suomenlinna ja ympäröivä merimaisema on kulttuurihistoriallisesti 
monikerroksinen maisemanähtävyys. Linnoitteiden ja monien muiden 
sotilastoiminnan synnyttämien rakenteiden ohella alueen 
maisemalliset arvot pohjautuvat pitkiin merinäkymiin, moniin saariin 
ja luotoihin ja maisemaa pohjoisessa reunustavaan Helsingin 
kaupungin siluettiin. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Helsingin edustan merimaisema on myös yksi Suomen 27 
kansallismaisemista.

Talvisin Suomenlinna elää omaa rauhallista yhteisöllistä elämäänsä 
hieman erillään kaupungin vilskeestä, kesäisin saari täyttyy 
tuhansista turisteista. Alueen kulttuuriympäristöstä pidetään hyvää 
huolta mm. Suomenlinnan hoitokunnan ja alueen hoitoon 
sitoutuneiden asukkaiden toimesta.  Saaren maisemakuva muuttuu ja 
kehittyy vain hillitysti, alueen monikerroksista kulttuurihistoriaa 
kunnioittain. 
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Linnoitusrakenteiden ohella alueen maisemalliset arvot perustuvat 
luonnontilaisina säilyneisiin luotoihin, pitkiin ja avariin 
merinäkymiin. Pohjoisessa maisemaa reunustaa Helsingin siluetti 
sekä käyttöhistorialtaan monipuoliset ja arvokkaat 
virkistyskohteet, sisäsaaret. Alue on maisemallisesti yhtenäinen 
virkistys- ja matkailualue, jonka laivaväyliltä aukeaa edustavia 
näkymiä kohti Helsingin kaupunkia. Mereinen Helsinki on yksi 
Suomen 27 kansallismaisemasta.

Helsingin edustan merimaisema muodostuu erikokoisista saarista 
sekä pienistä kallioisista luodoista, joita erottavat vilkkaasti 
liikennöityjen meriväylien halkomat vesialueet. Useimmat saaret ja 
luodot ovat paljaaksi huuhtoutuneita, mutta paikoitellen 
kalliopintoja peittää ohut moreeni. 

Helsingin edustan merimaisema on 
kulttuurihistoriallisesti monikerroksinen 
maisemanähtävyys, jota leimaa pitkä 
linnoitushistoria.

Monien seudun saarten kallioperää on louhittu linnoitusten rakennusmateriaaliksi. Maisemanähtävyyden 
suurimpia saaria ovat Suomenlinnan linnoituksen pääsaaret Susisaari ja Iso Mustasaari sekä Suomenlinnan 
itäpuolella sijaitsevat Vallisaari ja Kuninkaansaari. Harakan saaresta Suomenlinnan ja Vallisaaren kautta 
Santahaminaan kulkeva saariketju muodostaa luontaisen portin Kruunuvuorenselältä avomerelle. 
Saariketjun eteläpuolella on lähinnä pieniä avoimia luotoja sekä hieman suuremmat Harmaja ja 
Katajaluoto. Alueen kasvillisuus vaihtelee ulkosaarten niukasta kasvillisuudesta sisäsaarten paikoitellen 
runsaslajisiin lehtoihin. Monien saarten käyttöä on rajoitettu, joten niihin on kehittynyt monipuolisia 
luontokohteita, kuten sotilaskäytön tai laidunnuksen synnyttämiä kallioketoja ja rantaniittyjä. 
Suomenlinnassa on jalojen lehtipuiden reunustamia puistoalueita ja puutarhakasvillisuutta. Helsingin 
edustan saaristossa on useita arvokkaita lintujen pesimäluotoja. 

Seudun merimaisemassa yhdistyvät merenkulkuun, sotahistoriaan, virkistyskäyttöön ja kaupungin 
kasvuun liittyvät elementit. Suomenlinnan merilinnoitus, on liitetty vuonna 1991 Unescon 
maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Lisäksi Helsingin 
edustalla on monia arvokkaita ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita ja lukuisia historiallisen 
ajan muinaisjäänteitä, joista suuri osa on vedenalaisia hylkyjä. Alueen linnoitushistoria ulottuu 1550-
luvulle, jolloin Vallisaareen rakennettiin puolustusrakenteita.  Suomenlinna (Viapori) ei koskaan 
valmistunut Ehrensvärdin suunnittelemassa laajuudessa, mutta Ehrensvärdin kuollessa vuonna 1772 
linnoitus oli lähes puolustuskunnossa. Helsingin edustan saarilla on myös suhteellisen rikas teollinen 
historia. Maisema-alueelta tunnetaan 42 eri-ikäistä vedenalaista kohdetta, joista suuri osa on 
laivanhylkyjä.

Helsingin edustan merimaiseman voi jakaa maisemallisesti kahteen osaan. Suomenlinnan 
merilinnoituksen sekä sitä reunustavien saarien muodostaman kehän sisäpuolelle jää pieniä ja keskisuuria 
saaria, joiden maisemaa on muokattu tuntuvasti. Saarissa on linnoitusvarustuksia, pursiseuratoimintaa, 
teollisen toiminnan jäänteitä sekä virkistyspalveluita. Helposti saavutettavien saarten taustamaisemassa 
kohoaa Helsingin kaupungin siluetti kirkontorneineen, satama-alueineen ja rantapuistoineen. Mantereelta 
katsottuna saaristossa erottuvat Suomenlinnan rakennukset, etenkin majakkana toimiva kirkontorni, sekä 
Valkosaaren, Luodon, Uunisaaren, 61 Särkän ja Harakan rakennukset ja ravintolapaviljongit. 

Avomerelle aukeaa satunnaisia näkymiä esimerkiksi Kaivopuiston rannasta. Suomenlinnan–
Kuninkaansaaren–Vallisaaren muodostaman linnoitusmaisen portin ulkopuolella avautuu avara 
merenselkä, jota kirjovat pienet kiviset luodot. Luodoilla on linnustollisesti merkittäviä luontokohteita, 
joista osa on määritelty suojelualueiksi. Mereisen ulkosaariston maamerkkejä ovat Harmajan majakka 
sekä maisema-alueen ulkopuolelle rajautuva Isosaari, jossa on sijainnut puolustusvoimain merenvalvonta-
asema. Merimaisemaa rytmittävät myös meri- ja väylämerkit. Helsingin edustan merimaisema on yksi 
Suomen tunnetuimmista maisemista.


