SUOMENLINNAN
HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
Tule osallistumaan!

MIKSI TARVITAAN HOITOJA KÄYTTÖSUUNNITELMA?

Suomenlinna on yksi Unescon noin tuhannesta maailmanperintökohteesta. Unesco edellyttää
kohteilta hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa linjataan, miten kohteita suojellaan ja kehitetään.
Suomenlinnan merilinnoitus on esimerkki oman
aikansa sotilasarkkitehtuurista ja kansallinen
ylpeys. Oman erityispiirteensä linnoitukselle
antaa sen merkitys kolmen valtion – Ruotsin,
Venäjän ja Suomen – puolustuksessa.
Linnoitus on paitsi käyntikohde myös elävä asuinalue ja kaupunginosa, jossa asutaan, käydään
töissä ja vieraillaan.

Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma
tähtää siihen, että hyvinvoiva
linnoitus säilyy jälkipolville.
Suunnitelman tärkeä tavoite on jakauttaa hallitusti vastuut ja resurssit Suomenlinnasta vastaavien toimijoiden kesken.
Kaikilla halukkailla osallistujilla on tärkeä rooli
hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelma tehdään ja Suomenlinnaa kehitetään yhdessä.
Osallistu sinäkin yhteisen maailmanperinnön
suojelemiseen!

TULEVAISUUDEN
SUUNTAVIIVAT

HISTORIAN JA
NYKYTILAN
KUVAUS

TOIMENPIDEOHJELMA

SEURANTA,
VAIKUTUSTEN
ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN

MISTÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA MUODOSTUU?
Maailma muuttuu jatkuvasti. Siispä myös Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma pysyy
liikkeessä. Suunnitelma elää yhteiskunnan muutosten mukana, ja sisältöön palataan aina uudelleen. Näin varmistetaan, että suunnitelma on
ajan tasalla.
Suomenlinnan merilinnoitus on pysyvä mutta
elävä, ja sama idea on myös hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana.
Suunnitelmaa ohjaavat resurssien jakamisen
lisäksi kestävä kehitys ja Suomenlinnan arvot.

YK:n kestävän kehityksen teemoista on Suomenlinnassa päätetty keskittyä erityisesti ilmastotekoihin, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä
kestävään matkailuun.
Kaikki linnoituksen eteen tehtävä työ pohjaa
Suomenlinnan arvoihin, joita ovat vahva paikan
henki, kerroksellisuus ja jatkuvuus, elävä ja monipuolinen sekä sopusointu ja erilaisuus. Suomenlinnan merilinnoitus on sekä nykyaikainen
että historiallinen kokonaisuus, mikä toteutuu
moniulotteisissa arvoissa.

Suomenlinnan merilinnoitus on pysyvä
mutta elävä, ja sama idea on myös
hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana.

SUUNNITELMAN
NELJÄ VAIHETTA
TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

TOIMENPIDEOHJELMA

Suunnitelman keskeisessä osassa linjataan suuntaviivat Suomenlinnan seuraaville vuosikymmenille. Nämä ohjaavat sitä, mihin maailmanperintökohteen eteen tehtävä työ painottuu.

Suunnitelma ei hyödytä linnoitusta ilman toimenpiteitä. Tulevaisuuden suuntaviivoihin pohjautuva toimenpideohjelma vie asiat käytäntöön
ja osaksi päivittäistä työtä kaikille Suomenlinnaan liittyville sidosryhmille. Toimenpideohjelmalla varmistetaan, että toimitaan oikeaan suuntaan ja oikeaan aikaan.

Prosessin edetessä myös suuntaviivoihin palataan ja varmistetaan, että suunta on pysynyt
oikeana muuttuvassa maailmassa. Jos aiempia
linjauksia tai niiden määrittelyitä tulee viilata
johonkin suuntaan, näin tehdään.

HISTORIAN JA NYKYTILAN KUVAUS
Hoito- ja käyttösuunnitelman perusta on historian ja nykytilan kartoitus. Sen avulla tiedetään,
mistä tähän päivään on tultu. Nykytilanne on
elävä kokonaisuus, ja siksi sitä kartoitetaan uudelleen aina tarpeen tullen. Laaja kartoitus löytyy verkkosivuilta.

SEURANTA, VAIKUTUSTEN
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Yhtä lailla olennaista hoito- ja käyttösuunnitelman onnistumiselle on seuranta ja kehittäminen. Niiden perusteella arvioidaan, toimiiko
suunnitelma kuten on tarkoitettu.
Seurannan tavoitteena on vaikuttaa ja reagoida
ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin, jotta isot
tavoitteet säilyvät kirkkaina näköpiirissä. Arviointityö kiepsauttaa taas prosessia eteenpäin pohtimaan nykytilaa, suuntaviivoja ja toimenpiteitä.

Kaikilla linnoituksessa elävillä
ja vierailevilla on tärkeä rooli
Suomenlinnan säilyttämisessä.

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
TEHDÄÄN YHDESSÄ
Suomenlinnasta pitävät huolta monenlaiset toimijat valtionhallinnosta muihin viranomaisiin,
yrityksiin ja yhdistyksin. Kaikilla linnoituksessa
elävillä ja vierailevilla on tärkeä rooli Suomenlinnan säilyttämisessä. Oma toiminta on tärkeää, ja
osallistua voi myös esimerkiksi kaupungin puistokummitoiminnan kautta.

Kaikki osalliset tekevät hoito- ja käyttösuunnitelmaa yhdessä. Projektiryhmä muodostuu
Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston
työntekijöistä. Suunnitelma toimenpiteineen laaditaan työpajoissa, suunnittelutapaamisissa ja
kommentoiden. Työpajoihin kutsutaan osallistumaan kaikki halukkaat.

Linnoitusta hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, Suomenlinnan
hoitokunta. Tärkeä rooli linnoituksen hoidossa,
liikenneyhteyksissä ja palveluissa on Helsingin
kaupungilla. Suomenlinnan suojelu ja valvonta
kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä puolestaan kuuluu Museovirastolle.

Verkkosivuilla www.suomenlinnanhoitokunta.fi
on lisää tietoa työpajoista ja osallistumisen tavoista. Suunnitelmaa voi myös kommentoida netissä
lomakkeella. Kommentteja hyödynnetään prosessin eri vaiheissa.

TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

KAIKKIEN
SUOMENLINNA
•

Kehitämme Suomenlinnaa avoimena
ja saavutettavana voimavarana.

•

Säilytämme Suomenlinnan jälkipolvien
koettavaksi, ja siksi sitoudumme kestävän
matkailun keinoihin.

•

Suomenlinnan päätöksenteko perustuu avoimeen vuorovaikutukseen. Valtio, kaupunki,
yksityinen sektori ja kansalaisyhteiskunta
osallistuvat kukin oman roolinsa puitteissa.

HISTORIAN MERKITYS
JA PAIKAN HENKI
•

Erityisten yleismaailmallisten arvojen
sekä paikkalähtöisten arvojen mukainen
suojelu ja hoito ovat perustana kaikelle
käytölle ja kehittämiselle.

•

Mahdollistamme historian ja
luonnon kokemisen.

•

Hidastamme ilmastonmuutosta
suojelemalla, kehittämällä ja käyttämällä
Suomenlinnaa tasapainoisesti.

TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

SUOMENLINNA
HELSINGIN
KAUPUNGINOSANA
•

Maailmanperintökohde Suomenlinnassa
asutaan, eletään, tehdään työtä ja vieraillaan.

•

Suomenlinnaan saavutaan vesitse.

•

Suomenlinnaan kohdennettavat taloudelliset
ja henkilöresurssit sovitaan säännöllisesti
kaupungin ja valtion kesken.

PALVELUT
SUOMENLINNASSA
•

Suomenlinnan palvelut tukevat paikallisyhteisön elinvoimaa ja ovat kaikkia varten.

•

Palveluiden perustana on ymmärrys
maailmanperintökohteen merkityksestä
ja kokonaisuudesta.

•

Suomenlinnan palveluiden menestys perustuu
niiden laatuun ja ympärivuotisuuteen.

KULTTUURIPERINTÖ
KUULUU KAIKILLE
Keskustele
#suomenlinna
#suomenlinnanhks
Ota yhteyttä
www.suomenlinnanhoitokunta.fi/hks
viestinta@suomenlinna.fi

