
FÖRVALTNINGSPLAN  
FÖR SVEABORG

Kom med!



Sveaborg är ett av Unescos ungefär tusen 
världsarvsobjekt. Unesco förutsätter att objekten 
har en förvaltningsplan med riktlinjer för skydd 
och utveckling av objekten.

Sveaborgs sjöfästning är ett exempel på sin tids 
militärarkitektur och en nationell stolthet. Ett eget 
särdrag för fästningen kommer av dess betydelse 
för försvaret i tre stater – Sverige, Ryssland och 
Finland. 

Fästningen är förutom ett besöksobjekt även ett 
levande bostadsområde och en stadsdel där man 
bor, arbetar och hälsar på hos varandra. 

Den nya förvaltningsplanen syftar till 
att den välmående fästningen bevaras 
för kommande generationer. 

Ett viktigt mål i planen är att kontrollerat dela 
ansvar och resurser mellan aktörer som svarar för 
Sveaborg.

Alla frivilliga deltagare har en viktig roll i 
förvaltningsplanen. Planen utarbetas och 
Sveaborg utvecklas gemensamt. 

Delta du också i skyddet av ett gemensamt 
världsarvsobjekt!

VARFÖR BEHÖVS EN 
FÖRVALTNINGSPLAN? 



FYRA FASER I PLANEN

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDEN

I den centrala delen av planen läggs riktlinjerna 
upp för Sveaborgs kommande årtionden. 
Dessa styr fokus på arbetet som görs för 
världsarvsobjektet. 

Under processen återkommer man även till 
riktlinjerna och försäkrar sig om att kursen är rätt 
i en föränderlig värld. Om tidigare riktlinjer eller 
definitionerna av dem behöver filas åt något håll, 
då gör man så. 

ÅTGÄRDSPROGRAM

Planen gynnar inte fästningen utan åtgärder. 
Åtgärdsprogrammet som grundas på framtidens 
riktlinjer tar frågorna till en praktisk nivå och till 
en del av det dagliga arbetet för alla Sveaborgs 
intressenter. Genom åtgärdsprogrammet säker-
ställer man att verksamheten går i rätt riktning 
och i rätt tid.

Världen förändras hela tiden. Därför lever även 
förvaltningsplanen för Sveaborg. Planen lever 
med förändringarna i samhället och innehållet 
finns i fokus hela tiden. På så sätt säkrar vi att 
planen hålls uppdaterad. 

Sveaborgs sjöfästning är stabil men levande, och 
samma tanke finns även bakom förvaltnings-
planen. 

Planen styrs förutom av fördelningen av resur- 
serna även av hållbar utveckling och värderingar 
för Sveaborg. Av FN:s teman för hållbar 

utveckling har man i Sveaborg beslutat att 
fokusera speciellt på klimathandlingar, sam-
arbete och partnerskap samt på hållbar turism.

Allt arbete som görs för fästningen grundas på 
värderingarna för Sveaborg, vilka är platsens 
starka anda, skiktning och kontinuitet, levande 
och mångsidig samt harmoni och mångfald. 
Sveaborgs sjöfästning är en mångsidig, modern 
och historisk helhet vilket förverkligas i 
flerdimensionella värderingar.

VAD BESTÅR 
FÖRVALTNINGSPLANEN AV? 

Sveaborgs sjöfästning är stabil men 
levande, och samma tanke finns även 
bakom förvaltningsplanen. 

BESKRIVNING AV HISTORIEN OCH 
NULÄGET

Grunden för förvaltningsplanen är en 
kartläggning av historien och nuläget. Med 
hjälp av den vet man varifrån vägen har gått till 
denna dag. Nuläget är en levande helhet, och 
därför kartläggs den alltid på nytt vid behov. En 
omfattande kartläggning finns på webbplatsen.

UPPFÖLJNING, 
KONSEKVENSBEDÖMNING OCH 
UTVECKLING

Lika viktiga för framsteg i förvaltningsplanen är 
uppföljning och utveckling. Med hjälp av dem 
bedöms om planen fungerar som avsikten var. 

Målet med uppföljning är att påverka och reagera 
på förändringar i miljön och samhället så att de 
stora målen hålls tydliga. Bedömningsarbetet 
snurrar processen framåt igen mot funderingar 
om nuläget, riktlinjer och åtgärder.

RIKTLINJER FÖR 
FRAMTIDEN

BESKRIVNING AV 
HISTORIEN OCH 

NULÄGET

ÅTGÄRDSPROGRAM

UPPFÖLJNING, 
KONSEKVENS-

BEDÖMNING OCH 
UTVECKLING

Ansvaret och 
resurserna delas på 
ett kontrollerat sätt



FÖRVALTNINGSPLANEN GÖRS 
TILLSAMMANS
Sveaborg tas om hand av många olika aktörer 
från statsförvaltning till andra myndigheter, 
företag och föreningar. Alla som bor och besöker 
fästningen har en viktig roll i bevarandet av 
Sveaborg. Egna handlingar är viktiga, och man 
kan också delta exempelvis genom stadens 
parkfadderverksamhet.

Fästningen förvaltas av ett statligt ämbetsverk 
som lyder under undervisnings- och kultur-
ministeriet, förvaltningsnämnden för Sveaborg. 
Helsingfors stad har en viktig roll i underhåll 
av fästningen, trafikförbindelser och service.  
Skyddet och övervakningen av Sveaborg som ett 
kulturhistoriskt minnesmärke hör för sin del till 
Museiverket. 

Alla som bor och besöker 
fästningen har en viktig roll  
i bevarandet av Sveaborg.

Alla delaktiga utformar förvaltningsplanen 
tillsammans. Projektgruppen bildas av anställda 
i förvaltningsnämnden för Sveaborg och Musei- 
verket. Planen inklusive åtgärder görs i arbets- 
grupper, planeringsmöten och med kommentarer. 
Alla frivilliga kallas att delta i arbetsgrupperna.  

På webbplatsen www.slhk.fi finns ytterligare 
information om arbetsgrupper och sätt att 
delta. Planen kan även kommenteras på en 
webblankett. Kommentarerna utnyttjas i olika 
faser av processen.



RIKTLINJER FÖR FRAMTIDEN

• Skydd och vård i enlighet med specifika 
universella värden och platsbaserade 
värden är grunden för all användning och 
utveckling.

• Vi möjliggör upplevelse av historia och 
natur. 

• Utgångspunkten för Sveaborgs utveckling 
är att balansera skydd och användning.

HISTORIENS BETYDELSE  
OCH PLATSENS ANDA 

•  Vi utvecklar Sveaborg som en öppen och  
lättillgänglig resurs.

• Vi bevarar Sveaborg för att upplevas av 
kommande generationer, och därför förbinder 
vi oss till metoder för hållbar turism. 

• Beslutsfattandet om Sveaborg bygger på öppen 
samverkan. Staten, staden, den privata sektorn 
och det civila samhället deltar var och en inom 
ramen för sin roll.

ALLAS SVEABORG



• Världsarvet Sveaborg är en plats för boende, 
liv, arbete och besök.

• Sveaborg nås vattenvägen.

• De ekonomiska och personella resurser som 
riktas till Sveaborg avtalas regelbundet mellan 
staden och staten.

SVEABORG SOM 
STADSDEL I 
HELSINGFORS • Servicen på Sveaborg stödjer lokalsamhällets 

livskraft och är till för alla.

• Servicen bygger på kunskapen om 
världsarvet som en helhet.

• Framgången för servicen på Sveaborg  
bygger på att servicen håller hög kvalitet  
och är tillgänglig året runt.

SERVICEN  
PÅ SVEABORG

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDEN



KULTURARVET  
TILLHÖR ALLA
Diskutera   
#suomenlinna
#suomenlinnanhks

Ta kontakt
www.suomenlinnanhoitokunta.fi/hks
viestinta@suomenlinna.fi

Utgivare: Förvaltnings- 
nämnden för Sveaborg
Fotografier: Aino Heininen, Arttu 
Kokkonen, Susanna Kekkonen, 
Dorit Salutskij, Super Otus


