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2 | Suomenlinnan tunnusten käyttö

Aaltokoro-tunnusta käytetään, 
kun Suomen linnan hoitokunta 
viestii asioista koko Suomenlinna-
käyntikohteen puolesta. Tunnus 
viestii verkoston toiminnasta. 
Kohderyhmiä ovat mm. 
koti- ja ulkomaiset kävijät ja 
matkailutoimijat.

Aaltokoro-tunnuksen on 
suunnitellut Mikko Männistö 
vuonna 1997.

Suomenlinnan hoitokunnan 
holvikaari-tunnusta käytetään, kun 
hoitokunta viestii asioista virastona. 
Tunnusta käytetään viraston 
virallisissa asiakirjoissa ja esityksissä. 
Kohderyhmiä ovat ministeriöt, 
Helsingin kaupunki, Museo virasto, 
Senaatti-kiinteistöt ja Suomenlinnan 
asukkaat sekä muut yhteistyö-
kumppanit ja sidosryhmät.

Suomenlinnan hoitokunnan 
tunnuksen on suunnitellut Milla 
Moilanen vuonna 1993.

2 | 

Suomenlinnan hoitokunnalla on yksinoikeus 
tunnusten käyttöön. Tunnuksia saa käyttää 
vain tässä ohjeistuksessa määritellyillä tavoilla.

VaSemmalla 
Suomenlinnan hoitokunnan 
holvikaaritunnuksen kieli- ja väriversiot. 
Mustapohjaista tunnusta käytetään 
ensisijaisesti ainoastaan mustavalkoisissa 
materiaaleissa. 

logot ovat ladattavissa osoitteesta  
https://www.suomenlinna.fi/logot-ja-tunnukset/
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3 | Maailmanperintötunnus
Maailmanperintö tunnusta käytetään kaikessa viestinnässä holvikaari- 
tai aaltokoro-tunnuksen ohella tukemassa Suomenlinnan asemaa  
merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena.

Tunnuksen käyttöä hallinnoi Unescon Maailmanperintökeskus.  
Suomenlinnan hoitokunta ei voi myöntää maailmanperintö- 
tunnuksen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. 

3 | 

Maailmanperintötunnukselle 
on määritelty turva-alue.
Turva-alueella tarkoitetaan 
vähimmäistilaa,joka tulee 
jättää tunnuksen ympärille. 
Tälle alueelle ei saa asettaa 
tekstiä, kuvia tai muita 
objekteja. 

Tunnuksen 
minimikoon 
määrittämisellä 
pyritään 
varmistamaan
näkyvyys ja 
laatu erilaisissa 
materiaaleissa. 

25 mm

15 mm
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4 | Maailmanperintötunnuksen käyttö

Tunnuksen taustalle voidaan 
laittaa sininen suorakulmio, 
mikäli tunnus ei muuten 
erottuisi taustasta esimerkiksi 
taustan levottomuuden tai 
kontrastien vuoksi. 

Tunnuksesta käytetään 
ensisijaisesti valkoista, 
taustatonta tekstiversiota.

Maailmanperintötunnuksesta 
on tehty myös ruotsin- ja 
englanninkieliset versiot, joita 
käytetään kyseisen kielisissä 
materiaaleissa. 

Mikäli tunnukselle varattu tila 
on hyvin pieni, eikä alaosan 
lisäteksti ole tämän vuoksi 
luettavaa, voidaan tunnuksesta 
käyttää tekstitöntä versiota. 

Myös tekstittömässä 
tunnuksessa taustalle laitetaan 
sininen suorakulmio, mikäli 
tunnus ei erotu tarpeeksi. 

Mustavalkoisissa tulosteissa 
tunnuksesta voidaan käyttää 
joko täysvalkoista versiota tai 
laatikkoversiota, jossa sininen 
on korvattu mustalla. 
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5 | Sijoittelu ja hierarkiaSijoittelu ja hierarkia
Matkailutunnus tai hoitokunnan tunnus 
sijoitetaan kaikissa mahdollisissa 
sovelluksissa juhlavasti isolla ylös ja 
keskelle.

Maailmanperintötunnuksen 
korkeus on lähtökohtaisesti 50 % 
päätunnuksen korkeudesta. Se 
sijoitetaan oikeaan alareunaan, 
mutta tietyissä erityistapauksissa 
(esimerkiksi erittäin kapeat materiaalit) 
maailmanperintötunnus voidaan sijoittaa 
keskelle alareunaa.

x
x

2x

x
x

x
x

Yllä: Esimerkkejä gridin käytöstä.

gridi
Julisteet ja muut 
sovellukset pyritään 
suunnittelemaan 
gridiin, jossa marginaali 
määrää perusyksikön 
(kuvassa ”x”). 

7 (16)

1 Toimintakertomus 1
1.1 Johdon katsaus 1

1.2 Vaikuttavuus 2
1.3 Toiminnallinen tehokkuus 4
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2 Allekirjoitukset 25

Sisällysluettelo

  
 

Authorised guides 
11/4 € 

 

(free admission with Helsinki Card)
The tours start at Suomenlinna Centre
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6 | VäritVärit

fuksia on 
korosteväri, 

jolla nostetaan 
pääasia esille

harmaa  
on lisäväri

mutta  
säästeliäästi
käytettynä

myös  
otsikoiden 
perusväri 

on sininen

musta musta

Sininen
C100, M60, Y0, K0
Pantone 2935
R17, G96, B166
#1160A6

FukSia
C0, M100, Y20, K15
Pantone Rubine Red
R216, G0, B108
#D8006C

harmaa
C70, M55, Y55, K0
Pantone 7540
R116, G121, B116
#747974

Valokuvat tuovat ilmeeseen lisäväriä, ja 
niitä pyritään käyttämään suuressa roolissa.
Valokuvien päällä valkoista voi käyttää 
myös osittain läpinäkyvänä.

Musta ei ole brändiväri, ja 
sen käyttöä pitää välttää 
aina mikäli mahdollista.

valkoinen on 
brändiväri

sekä tekstiväri 
valokuvien 

päällä

Suomenlinnan  
pääväri on  
merensininen.

suomenlinnan graafinen ohjeistus 2020

Tällä aukeamalla on esitetty sallitut 
viestinnän värit. Asiakirjoissa, esityksissä 
ja muissa kirjallisissa materiaaleissa ei 
saa käyttää muita värejä.

SaaVutettaVuuS
Värejä käytettäessä 
on huomioitava 
saavutettavuuden kannalta 
riittävä kontrasti. 

VÄrit Ja tuloStimet
Huomaa, että värien 
toistuminen printattuna 
riippuu tulostinkohtaisista 
asetuksista: värit eivät 
välttämättä tulostu oikein. 
Tämä pätee myös tämän 
RGB-muotoisen ohjeistuksen 
tulostettuun versioon.
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7 | TypografiaTypografia

theSerif: 
metallitaonta 
ja moderni muoto

Verkkoympäristö:

Bitter
Bitter löytyy myös GoogleFonts-
kokoelmasta. Tekstityyppi toimii 
verkkopalveluissa ilman erillisasennuksia.
 Bitter:in voi ladata omalle koneelle otf-
muodossa (http://www.fontsquirrel.com/
fonts/bitter).

Painotuotteet:

TheSerif
Painotuotteiden tekstityyppi on TheSerif, 
kaikkine eri leikkauksineen. Tekstityyppi 
on ns. ”ostofontti” — sen käyttö vaatii 
voimassaolevan lisenssin.

Toimistokäyttö:

Arial regular
Arialia voi käyttää Officen ohjelmissa  
ja ns. Desktop Publishing -julkaisuissa.

suomenlinnan graafinen ohjeistus 2020
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8 | ValokuvaValokuva
Valokuvalla on suuri 
rooli Suomenlinnan 
ilmeessä. Kuvat ovat 
elämänmakuisia, aitoja 
ja rouheita. Vuodenajat 
ja katsojan läsnäolo 
näkyvät kuvissa.

Valokuvien teemat 
voi karkeasti jakaa 
kolmeen kategoriaan: 
historia, maisema 
ja luonto sekä elävä 
asuinalue. Yhdessä 
kokonaisuus piirtää 
kuvan Suomenlinnasta 
elävänä ja viihtyisänä 
historiallisena 
kaupunginosana.

1. Historia 2. Maisema ja luonto 3. Elävä asuinalue
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9 | InfografiikkaInfografiikka

kuVakkeet
Tarvittavat kuvakkeet suunnitellaan tarpeen mukaan huolellisesti 
samaan linjaan jo tehtyjen kanssa.

Pääkaupunkiseudultalähtömaista 
suurimmat 
yhdysvallat, 
saksa, venäjä,
ranska,  
iso-britannia

13 %

suomenlinna

30
matkailupalveluiden 
tuottajaa, mm.
· 15 ravitsemuspalvelua
· 6 museota
· 1 majoituspalvelu

800
asukasta

kävijää/vuosi
858 000

78 % kesällä 
22 % talvella

89 % lautalla 
10 % vesibussilla 
1 % omalla veneellä

keskimääräinen  
viipymä 2–5 h
käyttää 
keskimäärin 10–25 €

kausityöpaikkaa400
työpaikkaa

100

suurimmat työllistäjät:
· merisotakoulu
· suomenlinnan hoitokunta
· suomenlinnan vankila

30 %

Ulkomaalaisia

57 %

Muualta 
Suomesta

graaFit Ja muu tiedon 
ViSualiSointi
Kaikessa visuaalisuudessa 
pyritään pitäytymään 
Suomenlinnan 
väripaletissa. Sovelluksia 
voi tarvittaessa elävöittää 
piktogrammityylillä 
tehdyillä patterneilla 
(esimerkki oikealla)
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10 | TekstipatterniTekstipatterni

Joissain tilanteissa 
ilmettä voidaan luoda 
myös graafisella 
tekstipatternilla.

8 (16)

1.1 Johdon katsaus
Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän 
Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen 
perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Vuonna 2013 Suomenlinnan hoitokunnassa on keskitytty vahvasti organisaation kehittämiseen. Vuosi 
aloitettiin uudella työjärjestyksellä sekä uudella, prosessimuotoisella organisaatiolla, joka on tehostanut 
maailmanperintökohteen kehittämistyötä ja selkiyttänyt hoitokunnan sisäisiä vastuita. 

Osana kehittämistä on keskitytty strategiatyöhön. Uudistimme johtamisen strategiamme, 
henkilöstöstrategiamme, riskienhallintastrategiamme sekä viestintästrategiamme, jotka on sidottu 
vahvasti kokonaisstrategiaamme. Henkilöstöstrategia valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. 
Lisäksi luotiin henkilöstön koulutusohjelma. Hoitokunnan henkilöstömäärä on laskenut hieman.

Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämisen ohella on kiinnitetty huomiota henkilöstön 
työhyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen. Syksyn VMBaro-kyselyssä voitiin todeta, että 
työtyytyväisyys on hoitokunnassa parantunut oleellisesti. Johtamisen osalta olemme määritelleet 
johtamistamme ohjaavat asiat sekä sen miten johdamme ja mihin pyrimme johtamisella. Lähtökohtana 
on, että johtamisen tulee hoitokunnassa olla tavoite- ja tuloskeskeistä. Avainlinjauksina harjoitamme 
valmentavaa henkilöstöjohtamista, vuorovaikutteista verkostojohtamista sekä ammattimaista prosessi- ja 
projektijohtamista.

Hoitokunnan toiminnassa ovat painottuneet sekä hallitusohjelman että opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettamat kehittämistavoitteet. Suomenlinnassa korostuu verkostomainen, poikkihallinnollinen 
työskentely erilaisten sidosryhmien, niin yritysten kuin kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. 
Kulttuurin perustan vahvistaminen, luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen sekä 
kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen ovat keskeisiä 
toiminnan tavoitteita.

Suomenlinnan hoitokuntaa koskeva asetus uudistettiin keväällä (18.4.2013), ja sen mukaisesti uusi 
johtokunta nimitettiin kaudelle 1.5.2013−30.4.2016. Johtokunta on aktiivisesti seurannut hoitokunnan 
strategiatyötä, kävijäpalveluiden kehittämistä ja muuta toimintaa.

Unescon edellyttämä Suomenlinnan hoitosuunnitelma (Management Plan) toimenpideohjelmineen 
valmistui. Hoitosuunnitelmassa määritellään tuleviksi vuosiksi maailmanperintöperintökomitean 
edellyttämä Periodic Reporting -asiakirja tuli valmiiksi maaliskuussa 2013. Lisäksi Suomenlinna lupautui 
pilottikohteeksi Unescon maailmanperintökeskuksen teettämää kestävän matkailun ohjeistusta varten. 
Maailmanperintöstrategian laatiminen siirtyi ministeriössä vuodelle 2014. 

1 Toimintakertomus

merilinnoitus,  
linnoitus

en sjöbefästning 
maritime 

fortress 
founded in 1748

Tekstipatternia on käytetty esimerkiksi 
Word-pohjan etusivussa.
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11 | Kartat
Suomenlinnan 
karttojen ja 
karttaopasteiden 
tyyli on graafisen 
ohjeistuksen 
linjausten 
mukainen 
(muotokieli, 
värit, typografia, 
piktogrammit).
Kaikki käytössä 
olevat kartat on 
piirrettävä samalla 
tyylillä.

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

Suomenlinnakeskus
Sveaborgscentret
Suomenlinna Centre

Kuninkaanportti
Kungsporten
King’s Gate

ISO MUSTASAARI
STORA ÖSTER SVARTÖC

KUSTAANMIEKKA
GUSTAVSSVÄRDA

SUSISAARI
VARGÖNB

LONNA
LONNANH

VALLISAARI
SKANSLANDET

LÄNSI-MUSTASAARI
VÄSTER SVARTÖE

SÄRKKÄ
LÅNGÖRENF

Huoltolautta
Servicefärjan
Service ferry

PIPERIN PUISTO
PIPERS PARK
PIPER’S PARK

Vierassatama
Gästhamnen
Guest marina

PIKKU MUSTASAARI
LILLA ÖSTER SVARTÖD

Päälaituri
Huvudbryggan
Main quay

KAUPPATORILLE
TILL SALUTORGET
TO THE MARKET 
SQUARE

Ferry (HSL), main quay
Vesibussi, Suomenlinnakeskuksen laituri · Vattenbuss, 
Sveaborgscentrets brygga · Waterbus, Suomenlinna Centre quay
Vesibussi,  Kuninkaanportin laituri · Vattenbuss, 
Kungsportens brygga · Waterbus,  King’s Gate quay
Vesibussi, Lonnan laituri · Vattenbuss, Lonnans brygga ·
Waterbus, Lonna quay

Manège of the Military Museum

Sukellusvene/Ubåten/Submarine Vesikko 

RAVINTOLAT JA KAHVILAT · RESTAURANGER OCH CAFÉER · 
RESTAURANTS AND CAFÉS

Viaporin Deli & Café
Kerhoravintola/Klubbrestaurang/Restaurant  Klubi 20
Café Vanille

Lelumuseon Café Samovarbar · Leksaksmuseets
Café Samovarbar · Café Samovarbar at the Toy Museum
Suomenlinnakeskuksen kahvila · Sveaborgscentrets café · 
Suomenlinna Centre Café
Café Bar Valimo
Ravintola/Restaurang/Restaurant Café Chapman
Kahvila/Café Piper
Ravintola/Restaurang/Restaurant Walhalla, 
Aurinkoterassi & Bar · Solterrass & Bar · Sun View Terrace & Bar
Pizzeria Nikolai
Lonnan ravintola · Lonnans restaurang · Lonna restaurant

Suomenlinnakeskuksen kauppa · Sveaborgscentrets butik · 
Suomenlinna Centre shop

Artillery Bay summer kiosk

Viaporin taidekäsityöläisten kauppa · Sveaborgs 

TAIDETTA · KONST · ARTS AND CRAFTS

Jetty Barracks Gallery
HIAP Galleria Augusta · HIAP Galleri Augusta · HIAP Gallery Augusta
Keramiikkatyöhuone / Keramikverkstaden / 
Ceramic Studio Pot Viapori
Lasistudio / Glasstudion / Glass Studio Hytti
Japanilainen teehuone Tokuyûan · Det japanska 
terummet Tokuyûan · Tokuyûan Japanese Tea Room

MUUT PALVELUT · ÖVRIGA TJÄNSTER · OTHER SERVICES

Hostel Suomenlinna
Suomenlinnan kirjasto · Sveaborgs bibliotek · Suomenlinna Library

Suomenlinnakeskus, opastetut  kävelykierrokset ·
Sveaborgscentret, guidade rundvandringar ·
Suomenlinna Centre, guided walking tours

krigsfångelägret 1918 · 1918 prisoner-of-war camp memorial

Dry dock observation deck

Ehrensvärds grav · Great Courtyard, Ehrensvärd’s tomb

CONFERENCE AND BANQUET FACILITIES

Pirunkirkko banquet hall
Pajasali & Tynnyrintekijän huone · Smedjesalen & 
Tunnbindarrummet · Pajasali & Tynnyrintekijä meeting room

Tenaille von Fersen 
Myllysali · Kvarnsalen · Myllysali hall

Kurtiini/Kurtinen/Curtain Hamilton-Polhem

 

   
 

TERVETULOA UNESCON 
MAAILMANPERINTÖKOHTEESEEN
Suomenlinnan merilinnoitus on kansallinen monumentti ja yksi 
Suomen suosituimmista nähtävyyksistä. Se on valittu Unescon 
maailmanperintöluetteloon kertomaan jälkipolville oman aikansa 
eurooppalaisesta linnoitusarkkitehtuurista. 1700- ja 1800-luvuilla 
rakennettu linnoitus on tänään elinvoimainen kaupunginosa, jossa 
asuu noin 800 helsinkiläistä.

Suomenlinna kuuluu muinaismuistolain piiriin. Alueen rakennuksiin, 
linnoitusrakenteisiin tai luontoon kohdistuva ilkivalta katsotaan teoksi, 
josta seuraa lain edellyttämä rangaistus. Suomenlinnassa on kielletty:
• avotulen teko ja grillaaminen
• roskaaminen
• asuinrakennusten pihoilla oleskelu
• rakennustyömaille pääsy
• leiriytyminen
• pyöräily valleilla

Kävijät liikkuvat Suomenlinnassa omalla vastuullaan. Suomenlinnassa 
on vaarallisia, pääosin aitaamattomia jyrkänteitä. Lapsia ei tule päästää 
kulkemaan itsekseen tai kiipeilemään muureille. Putoamisvaara voi 
piillä yllättävissäkin paikoissa.

VÄLKOMMEN TILL UNESCOS 
VÄRLDSARVSOBJEKT
Sveaborgs sjöfästning är ett nationellt monument och en av 
Finlands populäraste sevärdheter. Fästningen har valts till Unescos 
världsarvslista för att berätta för kommande generationer om sin 
tids europeiska fästningsarkitektur. Fästningen som byggdes under 
1700- och 1800-talen är i dag en livskraftig stadsdel med cirka 800 
helsingforsare.

Sveaborg omfattas av lagen om fornminnen. Skadegörelse mot 
områdets byggnader, befästningar eller naturen är en gärning som 

• göra upp eld och grilla
• skräpa ned
• vistas på bostadshusens gårdstomter
• tillträda byggplatser
• slå läger
• cykla på vallarna

stup och branter, huvudsakligen utan skyddsräcke. Låt inte barn gå på 

oväntade ställen.

WELCOME TO A UNESCO 
WORLD HERITAGE SITE
Suomenlinna sea fortress is a national monument and one of the 
most popular tourist attractions in Finland. It was admitted to the 

World Heritage List to represent the European fortress 
architecture of its time for future generations. The fortress, built in the 
18th and 19th centuries, is today a vibrant part of Helsinki and home to 
about 800 people.

Suomenlinna comes under the Protection of Antiquities Act. Any act of 
vandalism targeting the buildings, fortress structures or nature in the 
area is punishable in accordance with the Act’s provisions. The 
following are prohibited on Suomenlinna:

• littering
• entering yards of residential buildings
• entering building sites
• camping
• cycling on ramparts

Please note that you are moving on Suomenlinna at your own risk. 
Suomenlinna has dangerous, mostly unfenced precipices. Children 
should not be allowed to walk around unsupervised or to climb the 
walls. Many locations that seem safe can hide a risk of falling.

Lisätietoa 
saavutetta-
vuudesta:

Mer information 
om tillgänglig-
heten:

More information 
about 
accessibility:

Avotulen teko kielletty
Öppen eld förbjuden 

Putoamisvaara
Fallrisk
Danger – risk of falling

Älä roskaa
Nedskräpning förbjuden
No littering

Grillaaminen kielletty
Grillning förbjuden 
No barbecues

Waterbus, Lonna quay
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RAVINTOLAT JA KAHVILAT · RESTAURANGER OCH CAFÉER · 
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Café Samovarbar · Café Samovarbar at the Toy Museum
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Suomenlinna Centre, guided walking tours
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Dry dock observation deck
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Suomenlinnassa kaduilla ei ole nimiä. 
Postiosoitteet muodostuvat saaren 
kirjaimesta ja talon numerosta, esim. C . 

Postadresserna består av bokstaven 
för ön och ett husnummer, till exempel C .

In Suomenlinna the streets have no names. 
Postal addresses consist of the letter of the 
island and the number of the house, e.g. C .
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12 | Kuvitukset ja sosiaalinen mediaKuvitukset ja sosiaalinen media
kuVitukSet  
(VaSemmalla)
Suomenlinnalle on 
suunniteltu kuvituksia, 
joita käytetään esimerkiksi 
kangaskassissa sekä GIF-
animaatioina Instagramissa. 
Animoituja kuvituksia voi 
lisätä Instagram Stories 
-tarinoihin hakusanalla 
Suomenlinna, Suokki 
ja Sveaborg. Kuvitukset 
kuvaavat jokapäiväistä 
elämää Suomenlinnassa.

SomepohJat (oikealla)
GIF-animaatioiden lisäksi 
Suomenlinnan hoitokunnan 
käyttöön on suunniteltu 
omat Instagram Stories 
-pohjat, jotka yhdistelevät 
tekstiä, valokuvia sekä 
piktogrammeissakin 
käytettyjä viivapiirroksia.
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13 | Esimerkkejä sovelluksistaEsimerkkejä sovelluksista

Juliste

lehti-ilmoituS

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön 
alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi 

Suomenlinnaa. | Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt 
ämbetsverk som restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar 

Sveaborg. | The Governing Body of Suomenlinna under the Ministry of 
Education and Culture is responsible for the restoration, maintenance, 

presentation and administration of Suomenlinna.

 Lonnan rakennuksia kunnos- 
tetaan matkailu- ja tapahtuma- 
palvelujen käyttöön. Saaren itäran-
nalle rakennetaan kesäkäyttöön 
tarkoitettu yleinen sauna. 
Suunnitelmaan sisältyy vanhan 
huonokuntoisen saunan purka-
minen. Perinteisin materiaalein 
toteutettava moderni uudisrakennus 
on osa saaren itärannan julkisivua. 
Sauna valmistuu syksyllä 2016.

 Byggnaderna på Lonnan 
restaureras för turist- och evene-
mangstjänster. På den östra stranden 
av ön byggs en ny sommarbastu. 
Den gamla bastun som är i dåligt 
skick rivs ner. Den moderna nybygg-
naden byggs med traditionella 
material och den kommer att  
utgöra en del av fasaden den östra 
stranden av ön. Bastun ska stå färdig 
hösten 2016. 

 Buildings on Lonna are being 
restored to serve tourism and events. 
A new summer sauna is going to 
be built on the eastern side of the 
island. The old, badly damaged 
sauna will be demolished.
Traditional materials will be used 
in the modern new building that 
will be part of the eastern facade of 
the island. The new sauna will be 
completed in the autumn 2016.

Rakennuttaja 
ByggheRRe  
Building OwneR  
Suomenlinnan hoitokunta 
Förvaltningsnämden för Sveaborg 
Governing Body of Suomenlinna

antikvaaRinen valvOnta 
antikvaRisk öveRvakning 
antiquaRian supeRvisiOn
Museovirasto, 
Kulttuuriympäristön suojelu
Museiverket, Kulturmiljöskydd
National Board of Antiquities, 
Cultural Environment Protection

aRkkitehtisuunnittelu 
aRkitekt 
aRchitect
OOPEAA Oy Office for Peripheral 
Architecture, Anssi Lassila

Rakennesuunnittelu 
ByggnadskOnstRuktiOn 
stRuctuRal engineeRing
Ideastructura Oy, Jukka Reinikainen

lvi-suunnittelu 
vvs-planeRing 
hvac engineeRing
Akvedukti Oy
Markku Kallio, Pauli Kekkonen

sähkösuunnittelu 
elplaneRing 
electRical engineeRing
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy,  
Merja Lapila

pääuRakOitsija 
huvudentRepRenöR  
pRime cOntRactOR
Suomenlinnan hoitokunta
Förvaltningsnämden för Sveaborg
Governing Body of Suomenlinna
Heikki Malinen, vastaava työnjohtaja

Rakennustekniset työt 
Byggnadstekniska aRBeten 
Building cOntRactOR
Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy,
Merja Lapila

lvi-uRakOitsija 
vvs-entRepRenöR 
hvac cOntRactOR
Suomenlinnan hoitokunta
Förvaltningsnämden för Sveaborg
Governing Body of Suomenlinna
Heikki Malinen, vastaava työnjohtaja

sähköuRakOitsija 
elentRepRenöR 
electRical cOntRactOR
Suomenlinnan hoitokunta
Förvaltningsnämden för Sveaborg
Governing Body of Suomenlinna
Heikki Malinen, vastaava työnjohtaja

Lonnan sauna
Bastun på Lonnan | Lonna’s sauna

työmaataulu 
Lonna ei kuuluu maailmaperintöalueeseen, joten tästä 
työmaataulusta maailmanperintötunnus on jätetty 
pois. Muut Suomenlinnan saaret kuuluvat maailman-
perintöalueeseen ja niitä kuvaavissa työmaa tauluissa 
maailmanperintö tunnusta käytetään.
Työmaataulujen tekstit kirjoitetaan suomeksi,  
ruotsiksi ja englanniksi.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle asettamat tulostavoitteet on saavutettu. 
Kunnostusohjelman (2013–2017) mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustyöt 
ovat edenneet määrärahojen puitteissa suunnitellusti. Tosin sisäilmaongelmista kärsivien asuntojen 
kunnostaminen muodostaa edelleen suuren haasteen Suomenlinnassa. Kohtuuttoman monta asuntoa 
on tyhjänä odottaen korjausta. Vuoden aikana saatiin kaksi lisätalousarviomäärärahaa. Tilojen 
kosteusongelmien korjaamiseen osoitetut varat käytettiin päiväkodin kosteusvaurioiden korjaamiseen, 
ja pilaantuneiden maiden hoitoon osoitetulla määrärahalla edistettiin maamassojen lajittelua 
huoltorannassa. Merkittävimmät rakennushankkeet ovat olleet vankila-alueen uudisrakennukset ja 
vanhojen majoitusrakennusten kunnostus. 

Lonnan saaren käyttöön oton edistäminen on ollut yksi opetus- ja kulttuuriministeriön hoitokunnalle 
antama keskeinen tulostavoite, ja määrärahoista huomattava osa on kohdennettu saaren rakennusten 
kunnostukseen. Lonnan rakennusten ja ympäristön kunnostustyöt etenivät aikataulussa. Lonnan 
päävuokralaisen kanssa solmittiin esisopimus, ja saari avataan suurelle yleisölle alkukesällä 2014, mikä 
merkitsee paljon sekä helsinkiläisille että kansainvälisille matkailijoille. Pääkaupungin edustalla Lonna 
muodostaa yli neljään vuosikymmeneen ensimmäistä todella suurta harppausta puolustusvoimilta 
vapautuneiden suljettujen saarten avautumisessa suuren yleisön käyttöön.

Valtion talousarvion nojalla Suomenlinnan kunnostukseen ja kehittämiseen osoitetaan määrärahoja 
opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta sekä toimintamäärärahoina seen käytettävistä varoista 
kertyy tulorahoituksena, pääosin saaren tiloista saaduista vuokratuloista. Ne kattavat noin 60 % 
viraston toimintamäärärahoista. Suomenlinnan vankilan toiminta tukee saaren kunnostusta; määrärahat 
ohjautuvat oikeusministeriön pääluokasta (Rikosseuraamusvirasto). Suomenlinnan vankilan kanssa 
solmittu yhteistyösopimus päivitettiin, ja näin turvattiin jatkuvuus tälle molempia osapuolia hyödyntävälle 
yhteistyölle.

Word-pohJa

0295 338 301

Suomenlinna C 40
00190 Helsinki

Ilari Kurri

ilari.kurri@

KäyntiKortti poWerpoint-pohJa

Otsikko tähän, enintään 
kahdelle riville
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§ Exerum facerovit que nossit odiscit
§ Aut dolorem quae que voloriae
§ Pro inctas dolum dolum repelen digenet
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Ensimmäinen aihe
Toinen aihe
Kolmas aihe
Neljäs aihe

Kirjoita esityksen
sisältö tähän

14 / #

Esityksen Pitäjän Nimi
puh. 0295 338 XXX

etunimi.sukunimi@suomenlinna.fi

Kiitos!
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Sovelluksissa 
saa käyttää vain 
määriteltyjä 
värejä. 
Tunnuksia ei saa 
poistaa. Katso 
värit sivulta 6.
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14 | Lasten ilmeLasten ilme

laSten eSite
Lasten esitteessä on piirroskuva saarista sekä 
tärkeimpien maamerkkien pelkistykset.

Lasten ilme rakentuu värikkäiden, 
pelkistettyjen piirroshahmojen varaan. 
Kaikki lasten ilmeen osat ovat piirrettyjä, 
paitsi Suomenlinnan tunnus ja 
maailmanperintötunnus.

Rakennukset pelkistetään niin, 
että tunnettuus säilyy mutta 
turhat yksityiskohdat karsitaan.

LOREM IPSUM DOLOR 
consectetur adisciping elitr 
Pudam voluptatis ut laut el iunt, 
ulpa verferum sunt.

LOREM IPSUM DOLOR 
consectetur adisciping elitr 
Ut demporepudam et, secestis 
dit, odi rehendam asit alite 
dolorro ditatur remquam rest 
fugiten totatium
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LASTEN 
KIERROS  

Children's Tour

Tunnusten asettelu ja hierarkia  
on sama kuin aikuisten ilmeessä 
(ks. sivu  5).

suomenlinnan graafinen ohjeistus 2020

Lasten
ilmeessä
käytetään
Sketchy-fonttia, 
joka on 
”käsintehty” 
versio  
The Serifistä.
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15 | Suomenlinna 365Suomenlinna 365
Tapahtumamarkkinoinnin 
tarpeisiin on tehty 
Suomenlinna 365 
-tunniste, jolla viestitään 
Suomenlinnasta 
ympärivuotisena 
vierailukohteena.

Tunnisteesta on kolme eri 
versiota, joista käytetään 
kulloinkin parhaiten 
tilanteeseen sopivaa.

peruSmuoto
(Tiedostonimi:  
Suomenlinna365)

nettioSoitteen kanSSa
(Tiedostonimi: 
Suomenlinna365-nettiosoite)

SaatetekStillÄ
(Tiedostonimi: 
Suomenlinna365-saateteksti
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Yhteystiedot

Jos tarvitset Suomenlinnan 
tunnusoriginaaleja tai 
muuta materiaalia, ota 
yhteyttä Suomenlinnan 
viestintään.

Vaihteen puhelinnumero  
0295 338 300

SÄhköpoStilla 
info@suomenlinna.fi 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@suomenlinna.fi.
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