Toimenpideohjelma 2013‐15.Linnoituksen arkkitehtuuri ja r
Hoitosuunnitelma. Suomenlinna

LINNOITUKSEN ARKKITEHTUURI JA RAKENTEET
Säilyttävän korjaamisen ja kestävän
kehityksen periaatteita käytetään
restaurointityössä

Rakennusten käyttö edistää
linnoituksen säilymistä

x

x

x

x

Selvitetään, sovelletaanko suojelumekanismina lakia rakennusperinnön suojelemisesta vai
YM
erityislakia.

MV

x

x

x

x

x

Muokataan asemakaavaehdotus suojeluselvityksen mukaiseksi.

KSV*

REST, MV

x

x

x

x

Päivitetään linnoitusmuurien kuntokartoitus.

REST

x

x

Kestävä kehitys *

Autenttisuus ja kerroksellisuus
ovat säilyneet

REST, MPP, KSV

Maailmanperintösopimuksen
velvoitteet ovat osallisten
tiedossa

OSALLISET

MV*

Restauroinnissa varmistetaan
riittävä ammattitaito

VASTUUTAHO

Päivitetään suojeluluokitus maailmanperintöarvojen (OUV) perusteella.

Ylläpidon korkea laatu on
varmistettu

TOIMENPITEET

Maailmanperintökohde ja sen
arvot ovat säilyneet

TAVOITTEET

MITTARIT 2013‐2015
Toteutettu 2013 aikana /ei
Toteutettu 2014 /ei
Toteutettu 2014 /ei
Toteutettu 2014 / ei

Laaditaan energiatehokkuussuunnitelma omista toimitiloista ja varmistetaan sen
toteutuminen.

HRA, REST, YP

x

x

x

Toteutettu 2013 aikana /ei

Päivitetään ympäristösuunnitelma hoitokunnan omien rakennusten osalta.

HRA

x

x

x

Toteutettu 2014 aikana /ei

x

x

x

Toteutettu 2015 aikana /ei

x

x

Päivitetään ympäristösuunnitelma muiden omistamien rakennusten osalta.

HRA

Toteutetaan henkilöstöstrategian mukaista koulutusohjelmaa.

REST, HLP

Päivitetään varikon yleissuunnitelma.

REST

Laaditaan Länsi‐Mustasaaren uudisrakennusten hankesuunnitelma.

REST

Toteutetaan pintavesisuunnitelman puuttuvat toimenpiteet ja päivitetään suunnitelma
tarviitavin osin.

REST

SuoV, HKR

Varmistetaan vuosikorjausohjelman toimivuus.

REST,YP

SuoV

x

MPP,MV

x

Edistetään esteettömyyttä.

REST

Osallistutaan maailmanperintökohteiden välisiin verkostoihin, esimerkiksi NFF:n,
ATFORT:n.

REST

SEN, SRK, HKI, Yksit.

SuoV, YP

x

x

x

x

x

x

x

x

Itsearviointi

x

Toteutettu 2014 / ei

x

Toteutettu 2014 / ei
Toteutettu/ei
x

Itsearviointi

x

Hyvien käytäntöjen soveltaminen toteyutettu / ei

x
X

X

Toteutettu / ei
X

* Neuvottelut kesken.
Selitykset:
Kestävän kehityksen päämäärä sisältää seuraavat tavoitteet: kaikkien Suomenlinnan toimijoiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista,
ilmastonmuutokseen on varauduttu ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty, lämmitys‐ ja sähköenergian käyttö on vähentynyt, Suomenlinna on
profiloitunut kestävän matkailun kohteena ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
E‐seura Ehrensvärd‐seura
HKI
Helsingin kaupunki
HkiSLHK Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen yhteistyöryhmä
HRA
Suomenlinnan hoitokunta, hyötyrakennusten asiantuntijaryhmä
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HKR
HLP
Suomenlinnan hoitokunta, hallinto‐ ja lakipalvelut ‐yksikkö
HSL
Helsingin seudun liikenne
Johtok Suomenlinnan hoitokunta, johtokunta
K&M
Suomenlinnan kulttuuri‐ ja matkailutoimijat
KSV
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
LIV
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Matko Helsingin kaupungin matkailu‐ ja kongressitoimisto
Merisk/P Merisotakoulu/Puolustushallinnon rakennuslaitos
MKH
Merenkulkuhallitus
MPP
Suomenlinnan hoitokunta, maailmanperintöyksikkö
MV
Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta, restaurointiyksikkö
REST
RVV
Rakennusvalvontavirasto
SEN
Senaatti‐kiinteistöt
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
SLL
Suomenlinnan Liikenne Oy
SL toimijaSuomenlinnan toimijat
SMus
Suomenlinnan museot
SRK
Helsingin evankelisluterilainen seurakunta
SuoV
Suomenlinnan vankila
Ulkopuoliset urakoitsijat
UR
Yksit.
Yksityiset kiinteistönomistajat Suomenlinnassa
YM
Ympäristöministeriö
YMK
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus
Suomenlinnan hoitokunta, ylläpitoyksikkö
YP

Toimenpideohjelma 2013‐15.Kulttuurimaisema
Hoitosuunnitelma. Suomenlinna

KULTTUURIMAISEMA

Päivitetään ylläpidon laatuvaatimukset ja viheralueiden hoitoluokitukset aluekohtaisten
REST/YP
hoitokorttien laatimisen yhteydessä.

HKR, LIV,
MeriSK/PHRAKL,
SRK

x

Käytettävä maa‐aines on
peräisin Suomenlinnasta

Maisemanhoito on
järjestelmällistä

Henkilöstöllä on riittävä
asiantuntemus ja ammattitaito

Kestävä kehitys *

x

Alkuperäisen kasvillisuuden
siemenpankit ovat säilyneet

Eroosio on vähentynyt

VASTUUTAHO OSALLISET
REST/YP

Glasiisien, ampumatasan‐
teiden ja vallien muodot ja
kasvipeitteet ovat säilyneet

TOIMENPITEET
Laaditaan maisemanhoidolle kokonaisstrategia.

Linnoituksen maisemavyö‐
hykkeet ja arvokkaat kasvil‐
lisuusalueet ovat säilyneet

TAVOITTEET

MITTARIT 2013‐2015

x

x

x

x

x

x

Toteutettu 2014 aikana/ei

Sidosryhmien rooli maisemanhoidon jatkosuunnittelussa; hoitosuunnitelmasta
annetuissa lausunnoissa esille tuodut asiat.

x

x

x

x

Toteutettu 2014 aikana/ei

Huomioitava erityisesti ranta‐alueet, kulutukselle/eroosiolle alttiit kohteet sekä alueet,
joiden ylläpito on muiden kuin SLHK:n vastuulla.

x

x

x

x

Toteutettu/ei; lajilaskennat, inventoinnit, riskikartoitukset, tietopankit

Vesialueiden ja maaperän arkeologiset, biologiset ja pilaantumiseen liittyvät tietokannat.

x

Toteutettu/ei; kävijä‐ ja asukastyytyväisyyskyselyt; korjaushuoltoväli

Kävijähallintaan panostaminen maiseman kantokyky huomioiden.

x

x

Korjaushuoltoväli; itsearviointi

x

x

x

Pinnoitemateriaalien korjaushuoltoväli; itsearviointi

x

x

x

Itsearviointi

x

Toteutettu/ei

x

Itsearviointi

x

Toteutettu 2013 aikana/ei

x

x

Itsearviointi

X

x

Hyvien käytäntöjen soveltaminen toteutettu / ei

Laaditaan tai päivitetään selvitykset ympäristön tilasta, kasvillisuudesta, eliöstöistä,
maaperästä, siemenpankeista sekä arkeologiasta.

REST

HKR, YMK, MV

x

Kehitetään kulunohjausta kulkureittien rajaamisen ja 'pinnoittamisen' keinoin.

REST/YP

MPP

x

x

x

x

Kehitetään eroosiokorjauksen menetelmiä.

REST/YP

SuoV

x

x

x

x

x

x

x

x

Tarkistetaan tai mitoitetaan ylläpidossa käytettävien koneiden ja laitteiden soveltuvuus
YP
linnoitukselle.
Tehostetaan maiseman kunnostussuunnitelman (1987) soveltamista käytännön työssä . REST/YP
Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma puuston saarikohtaisesta uusimisesta .
Tehostetaan maiseman kunnostukseen ja hoitoon osallistuvan henkilöstön ja
sidosryhmien perehdytystä maailmanperintönäkökulmaan ja hoitosuunnitelman
tavoitteisiin.

REST, SuoV,
MeriSK/PHRAKL,
SRK, UR
SuoV,
MeriSK/PHRAKL,
SRK, (UR?)

x

REST/YP

HKR, SRK

x

REST/YP

MPP, SuoV, UR,
HKR?,
MeriSK/PHRAKL,SR
K

x

Uusitaan viljelypalstojen käyttöoikeusjärjestelmä ja laaditaan asukkaille, mukaanlukien
yksityiskiinteistöjen asukkaat, ohjeistukset linnoituskasvillisuudesta ja maisemassa
REST/YP/HLP
toimimisesta.

x

x

Huomioidaan ja arvioidaan maisemanhoidon suunnittelussa ilmastonmuutoksesta
aiheutuvia vaikutuksia sekä kehitetään sopeutumistapoja näille .

REST

YP, HKR, YMK,
MeriSK/PHRAKL,
SRK

Osallistutaan maailmanperintökohteiden välisiin verkostoihin, esimerkiksi NFF:n,
ATFORT:n

REST

MPP,MV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maisemavyöhykkeiden/eri saarten luonteiden ja ominaispiirteiden korostaminen
hoitotyössä; linkittyy suoraan hoitokortistoon.

Sään ääri‐ilmiöt, merenpinnan nousu, kuivuuden lisääntyminen
X

Selitykset:
Kestävän kehityksen päämäärä sisältää seuraavat tavoitteet: kaikkien Suomenlinnan toimijoiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista,
ilmastonmuutokseen on varauduttu ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty, lämmitys‐ ja sähköenergian käyttö on vähentynyt, Suomenlinna
on profiloitunut kestävän matkailun kohteena ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
E‐seura Ehrensvärd‐seura
HKI
Helsingin kaupunki
HkiSLHK Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen yhteistyöryhmä
HRA
Suomenlinnan hoitokunta, hyötyrakennusten asiantuntijaryhmä
HKR
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HLP
Suomenlinnan hoitokunta, hallinto‐ ja lakipalvelut ‐yksikkö
HSL
Helsingin seudun liikenne
Johtok Suomenlinnan hoitokunta, johtokunta
K & M Suomenlinnan kulttuuri‐ ja matkailutoimijat
KSV
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
LIV
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Matko Helsingin kaupungin matkailu‐ ja kongressitoimisto
Merisk/ Merisotakoulu/Puolustushallinnon rakennuslaitos
MKH
Merenkulkuhallitus
MPP
Suomenlinnan hoitokunta, maailmanperintöyksikkö
MV
Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta, restaurointiyksikkö
REST
RVV
Rakennusvalvontavirasto
SEN
Senaatti‐kiinteistöt
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinnan Liikenne Oy
SLL
SL toimijaSuomenlinnan toimijat
SMus
Suomenlinnan museot
Helsingin evankelisluterilainen seurakunta
SRK
SuoV
Suomenlinnan vankila
UR
Ulkopuoliset urakoitsijat
Yksit.

Yksityiset kiinteistönomistajat Suomenlinnassa

YM

Ympäristöministeriö

YMK

Helsingin kaupunki, ympäristökeskus
Suomenlinnan hoitokunta, ylläpitoyksikkö

YP
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KÄVIJÄHALLINTA JA KULTTUURIMATKAILU

Kestävä kehitys *

MPP

Häiriökäyttäytyminen on
vähentynyt

Esitellään Suomenlinnan kulttuurisia erityispiirteitä monikanavaisesti.

REST, YP, MV, HLP, E‐
seura
REST, HLP, E‐seura,
Matko

Saavutettavuus ja esteettömyys
ovat parantuneet

MPP

Talvisesongin kävijämäärä on
kasvanut

Laaditaan interpretaatiosuunnitelma.

x

Palvelujen käyttö on lisääntynyt

OSALLISET
REST, MV, RVV

Kulttuuri‐ ja matkailija‐
palveluiden tarjonta on
parantunut

VASTUUTAHO
MPP

Kävijäprofiili on painottunut
kulttuurimatkailuun

TOIMENPITEET
Päivitetään opastusjärjestelmä.

Maailmanperintökohteeseen
liittyvät arvot ovat monumentissa
tallella ja esillä kävijöille

TAVOITTEET

MITTARIT 2013‐2015

x

x

x

x

x

x

Toteutettu/ei. Kävijätyytyväisyys ja asukastyytyväisyystutkimus

x

x

x

x

x

x

x
x

Toteutettu/ei
x

Johdantonäyttely, Restaurointinäyttely, mobiilireitit toteutettu, uusittu
nettisivusto
Kosketeltava pienoismallikartta & pyörätuolimobiilireitti toteutettu/ei,
näköalatasanteiden määrä lisätty

Parannetaan esteettömyyttä esittelyssä.

MPP, REST

SMus

x

x

x

x

x

x

Tuetaan kulttuuri‐ ja matkailijapalveluiden kehittämistä ja tuotteistamista ylläpitämällä
yhteistyöfoorumeita.

MPP

K&M

x

x

x

x

x

x

x

Yrityskysely, Matkailijoiden Suomenlinnaan jättämä rahamäärä lisääntynyt

Painotetaan ympärivuotista toimintaa palveluyrittäjien valinnassa.

SLHK

MPP, YP, REST, HLP

x

x

x

x

x

x

x

Ympärivuotisten yleisöpalveluyrittäjien osuus noussut

Vaaditaan ympäristösuunnitelmat toimitilojen vuokralaisilta.

HLP

YP, REST, MPP

x

Matko, E‐seura

x

Osallistutaan pilottikohteena pohjoismaiden ja Baltian maiden maailmanperintökohteiden
MPP
kestävän matkailun hankkeeseen.
Kehitetään mediaviestintää ja sen työkaluja Suomenlinnan tapahtumien ja toiminnan
HLP
tueksi
Osallistutaan Merellinen Helsinki ‐ ja muihin pääkaupunkiseudun matkailun
MPP
yhteistyöfoorumeihin.

MPP

x

x

KSV, LIV, Matko,
HSL, REST

x

x

Selvitetään Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus Helsingin matkailuelinkeinoon.

MPP

REST

Selvitetään Suomenlinnan kantokyky kävijähallinnan näkökulmasta.

MPP

REST

x

Kävijäturvallisuutta parannetaan laatimalla suunnitelma ja tekemällä sen mukaiset
toimenpiteet.

HLP

MPP, YP, REST

x

Osallistutaan maailmanperintökohteiden välisiin verkostoihin, esimerkiksi NFF:n, ATFORT:n MPP

x

x

x

x

x

Toteutettu/ei

x

Hankkeen analyysi‐ ja kehitystyökalujen toteuttaminen ja käyttöönotto
Suomenlinnassa

x

Toteutettu/ei

x

Toteutettu/ei

x

REST

Toteutettu/ei

x

x

X

X

x

Toteutettu/ei

x

Hyvien käytäntöjen soveltaminen toteutettu / ei

Toteutettu/ei

Selitykset:
Kestävän kehityksen päämäärä sisältää seuraavat tavoitteet: kaikkien Suomenlinnan toimijoiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista,
ilmastonmuutokseen on varauduttu ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty, lämmitys‐ ja sähköenergian käyttö on vähentynyt, Suomenlinna on
profiloitunut kestävän matkailun kohteena ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
E‐seura Ehrensvärd‐seura
HKI
Helsingin kaupunki
HkiSLHK Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen yhteistyöryhmä
HRA
Suomenlinnan hoitokunta, hyötyrakennusten asiantuntijaryhmä
HKR
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HLP
Suomenlinnan hoitokunta, hallinto‐ ja lakipalvelut ‐yksikkö
HSL
Helsingin seudun liikenne
Johtok Suomenlinnan hoitokunta, johtokunta
K&M
Suomenlinnan kulttuuri‐ ja matkailutoimijat
KSV
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
LIV
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Matko Helsingin kaupungin matkailu‐ ja kongressitoimisto
Merisk/P Merisotakoulu/Puolustushallinnon rakennuslaitos
MKH
Merenkulkuhallitus
MPP
Suomenlinnan hoitokunta, maailmanperintöyksikkö
MV
Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta, restaurointiyksikkö
REST
RVV
Rakennusvalvontavirasto
SEN
Senaatti‐kiinteistöt
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
SLL
Suomenlinnan Liikenne Oy
SL toimijaSuomenlinnan toimijat
SMus
Suomenlinnan museot
Helsingin evankelisluterilainen seurakunta
SRK
SuoV
Suomenlinnan vankila
UR
Ulkopuoliset urakoitsijat
Yksit.
Yksityiset kiinteistönomistajat Suomenlinnassa
YM

Ympäristöministeriö

YMK

Helsingin kaupunki, ympäristökeskus

YP

Suomenlinnan hoitokunta, ylläpitoyksikkö
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YHTEISÖN ELINVOIMA

Täydennetaan asukasopasta ja yrittäjien ohjeita maailmanperintöstatuksen
näkökulmasta.

HLP

REST, YP, MPP

Varmistetaan asemakaavassa tilat yhteisölle riittäville palveluille.

SLHK, KSV*

MV

x

x

x

x

REST, YP, Helsinki

x

x

Päivitetään Suomenlinnan turvallisuussuunnitelma ja tehdään sen mukaiset toimenpiteet HLP

SL toimijat

x

x

Käynnistetään Länsi‐Mustasaaren uudisrakennushanke.

REST

KSV, MV

x

Osallistutaan maailmanperintökohteiden välisiin verkostoihin, esimerkiksi NFF:n,
ATFORT:n.

REST,HLP

MPP, MV

Selvitetään sisäilmaongelmien syitä ja tehostetaan korjaamista.

REST

YP

x

Kehitetään asukasviestinnän foorumeita.

HLP

YP, REST, MP

x

Parannetaan asuntojen esteettömyyttä

REST; YP

Selvitetään huoltotunnelin korjausvaihtoehdot ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

HLP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kestävä kehitys *

x

Asumisen laatu on parantunut

Ympärivuotisten työpaikkojen
määrä on lisääntynyt

x

Päiväkoti ja koulu ovat
säilyneet Suomenlinnassa

x

Ikäjakauma ja asukasrakenne
ovat tasapainoisia

x

Asukasmäärä on riittävä

Johtok

Palvelutaso on mahdollisimman
hyvä

VASTUUTAHO OSALLISET
SLHK

Identiteetti on vahvistunut

TOIMENPITEET
Tuetaan asukasvalinnoilla päiväkodin ja koulun säilymistä.

Kaupunginosa on säilynyt
elinvoimaisena

TAVOITTEET

MITTARIT 2013‐2015

x

Toteutunut/ei

x
x
x

x

Toteutettu/ei; asukastyytyväisyystutkimus
Toteutettu/ei

x

Toteutettu/ei
x

x
x

Toteutettu/ei

x

Toteutettu/ei

x

Hyvien käytäntöjen soveltaminen toteutettu/ei
x

x

Toteutettu/ei

x

x

x

Toteutuneiden hankkeiden määrä 2015
Asukastyytyväisyystutkimus

* Neuvottelut kesken.
Selitykset:
Kestävän kehityksen päämäärä sisältää seuraavat tavoitteet: kaikkien Suomenlinnan toimijoiden toiminta on kestävän kehityksen mukaista,
ilmastonmuutokseen on varauduttu ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty, lämmitys‐ ja sähköenergian käyttö on vähentynyt, Suomenlinna on
profiloitunut kestävän matkailun kohteena ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
E‐seura Ehrensvärd‐seura
HKI
Helsingin kaupunki
HkiSLHK Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen yhteistyöryhmä
HRA
Suomenlinnan hoitokunta, hyötyrakennusten asiantuntijaryhmä
HKR
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HLP
Suomenlinnan hoitokunta, hallinto‐ ja lakipalvelut ‐yksikkö
HSL
Helsingin seudun liikenne
Johtok Suomenlinnan hoitokunta, johtokunta
K & M Suomenlinnan kulttuuri‐ ja matkailutoimijat
KSV
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
LIV
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Matko Helsingin kaupungin matkailu‐ ja kongressitoimisto
Merisk/ Merisotakoulu/Puolustushallinnon rakennuslaitos
MKH
Merenkulkuhallitus
MPP
Suomenlinnan hoitokunta, maailmanperintöyksikkö
MV
Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta, restaurointiyksikkö
REST
RVV
Rakennusvalvontavirasto
SEN
Senaatti‐kiinteistöt
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
SLL
Suomenlinnan Liikenne Oy
SL toimijaSuomenlinnan toimijat
SMus
Suomenlinnan museot
Helsingin evankelisluterilainen seurakunta
SRK
SuoV
Suomenlinnan vankila
UR
Ulkopuoliset urakoitsijat
Yksit.
Yksityiset kiinteistönomistajat Suomenlinnassa
YM
Ympäristöministeriö
YMK
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus
Suomenlinnan hoitokunta, ylläpitoyksikkö
YP
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LIIKENNE

x
x

x

x

x

x

Asukastyytyväisyyskysely, Asiakastyytyväisyyskysely

x

x

Asiakastyytyväisyyskysely

Laaditaan parkkipaikkaohjeistus.

REST

YP

Lisätään pyörätelineitä.

REST,YP

Toteutetaan lauttaterminaalin uudelleenjärjestelyt.

HSL*

SLHK

x

Edistetään monipuolisten vesiliikennereittien kehittämistä.

LIV*

SLHK

x

Keskitetään rakentamisen ja ylläpidon toiminnat liikenteen kannalta tehokkaasti.

REST,YP

Pidetään vesiliikenteen nopeusrajoitukset alhaisina.

YMK*

x

x

Mahdollisuudet selvitetty

x

SL toimijat

x

MITTARIT 2013‐2015

x

x

Toteutetaan tiedotuskanava liikennöitsijöille Suomenlinnan tapahtumien kävijämääristä ja
MPP
huoltoliikennetarpeista.

x

Kestävä kehitys *

YP, HLP, KSV

Ruuhkatilanteet ovat
vähentyneet

REST

Ympärivuotinen saavutettavuus
pn parantunut

Laaditaan ohjeistus linnoituksen sisäiseen liikenteeseen.

Huoltoliikenne on minimoitu

OSALLISET
HSL, HkiSLHK

Liikkuminen on painottunut
kävelyyn ja pyöräilyyn

VASTUUTAHO
SLHK

Hiljaisuus ja rauha ovat
säilyneet

TOIMENPITEET
Pyritään talvisesongin lauttaliikenteen parantamiseen.

Suomenlinna on kehittynyt
autottomana alueena

TAVOITTEET

x

x

Toteutettu/ei

x

x

x

Toteutettu/ei

x

x

x

Toteutettu/ei
x

Mahdollisuudet selvitetty

x

Toteutettu/ei

x

Toteutettu/ei

* Neuvottelut kesken.
Selitykset:
Kestävän kehityksen päämäärä sisältää seuraavat tavoitteet: kaikkien Suomenlinnan toimijoiden toiminta on kestävän kehityksen mukais
ilmastonmuutokseen on varauduttu ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty, lämmitys‐ ja sähköenergian käyttö on vähentynyt, Suomenlin
on profiloitunut kestävän matkailun kohteena ja ympäristötietoisuus on lisääntynyt.
E‐seura Ehrensvärd‐seura
Helsingin kaupunki
HKI
HkiSLHK Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan hoitokunnan välinen yhteistyöryhmä
HRA
Suomenlinnan hoitokunta, hyötyrakennusten asiantuntijaryhmä
HKR
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HLP
Suomenlinnan hoitokunta, hallinto‐ ja lakipalvelut ‐yksikkö
HSL
Helsingin seudun liikenne
Johtok Suomenlinnan hoitokunta, johtokunta
K & M Suomenlinnan kulttuuri‐ ja matkailutoimijat
KSV
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
LIV
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Matko Helsingin kaupungin matkailu‐ ja kongressitoimisto
Merisk/P Merisotakoulu/Puolustushallinnon rakennuslaitos
MKH
Merenkulkuhallitus
MPP
Suomenlinnan hoitokunta, maailmanperintöyksikkö
MV
Museovirasto
Suomenlinnan hoitokunta, restaurointiyksikkö
REST
RVV
Rakennusvalvontavirasto
SEN
Senaatti‐kiinteistöt
SLHK
Suomenlinnan hoitokunta
SLL
Suomenlinnan Liikenne Oy
SL toimijaSuomenlinnan toimijat
SMus
Suomenlinnan museot
Helsingin evankelisluterilainen seurakunta
SRK
SuoV
Suomenlinnan vankila
UR
Ulkopuoliset urakoitsijat
Yksit.

Yksityiset kiinteistönomistajat Suomenlinnassa

YM

Ympäristöministeriö

YMK

Helsingin kaupunki, ympäristökeskus

YP

Suomenlinnan hoitokunta, ylläpitoyksikkö

