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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.

TYÖPAJA 6.2.2019
KLO 16.30-18.30

16:45

TERVETULOA

MERJA LEINONEN
SUOMENLINNAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA

ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO
PIRJO TUJULA
HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSASIAMIES

TOIMENPIDEPAJAN OHJEISTUS
HEINI OIKKONEN-KERMAN
ASIANTUNTIJA

17:00

MIELIKUVAT KIERROSSA (15 MIN)
LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

VALITSE VIISI: RYHMÄTYÖ (45 MIN)
KOLME KRITEERIÄ
ENSIVAIKUTELMIEN KIRJAAMINEN
VALITSE VIISI & MIKSI

PUHEENVUORO
OONA SIMOLIN
ELÄVÄ SUOMENLINNA PODCAST-SARJA

18:00

VIDEO
KAIKKIEN SUOMENLINNA

LOPPUKESKUSTELU
MITÄ SYNTYI & SEURAAVA TYÖPAJA

18:15
04

OSALLISTUJAT
Työpaja oli avoin kaikille
kiinnostuneille ja siitä tiedotettiin
esimerkiksi verkkosivujen ja suorien
kutsujen avulla. Osallistujia oli noin
30 henkilöä. Työpaja järjestettiin
Suomenlinnassa Tenalji von
Fersenin juhlatilassa.
Työpajaa varten oli laadittu
yhteistyössä projektiryhmän kanssa
valmiit toimenpideaihiot, jotka
perustuivat edellisen vuoden
osallistaviin työpajoihin asukkaiden
ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena
oli siirtyä ideointivaiheesta
ehdotusten työstämiseen ja
priorisointiin.
Toimenpide-ehdotusten
työstäminen toteutettiin
ryhmätyönä. Ryhmät oli jaettu
kohderyhmittäin: asukkaat, yrittäjät,
muut sidosryhmät ja kaupungin
palvelut. Osa osallistujista kuului
useaan kohderyhmään, esimerkiksi
sekä asukkaisiin että yrittäjiin.
Ryhmiä toimi yhteensä seitsemän.
Jokaiseen osallistui ryhmänvetäjänä
Suomenlinnan hoitokunnan
työntekijä.

Järvinen Ilari Museokuva
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Pitkäkestoinen
Turvallinen
Yhteensovitettava / Kaikille sopiva
Vertailukelpoinen, toteuttamiskelpoinen, kestävä

Joustava, notkea, ketterä, demokraattinen ja läpinäkyvä
Kestävä ympäristön ja ihmisten kannalta, laadukas, tasa-arvoinen
Perusteltu, järkevä ja arvioitavissa oleva

TÄJÄTTIRY
TAAKKUSA

Kunnianhimoinen ja vaikuttava
Osallistamisen ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta sitouttavat
Sellaiset, joissa sitoudutaan maailmanperintökohteen / Suomenlinnan
pelisääntöihin ja arvoihin
Kestävä
Kaikille avoin
Eteenpäin katsova

TULEVLAP
NIGNUPUAK

Lyhyiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden erojen ymmärtäminen
Kestävä
Mitattavissa oleva
Vuorovaikutteinen
Arvot huomioon ottava
Kaikille ymmärrettävä
Elävä ja toimiva kaupunginosa, turvallinen, koti!
Suomenlinnan sivut täyttävät saavutettavuuden kriteerit viimeistään vuonna
2021
Asukkaille esteettömiä asuntoja peruskorjausten yhteydessä
Turisteja kannustetaan hyvään käytökseen ja kestävän kehityksen mukaiseen
toimintaan (palkkio)

TÄMHYRSODIS

Millainen toimenpide on sopiva?
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kriteereissä oli paljon yhteisiä
piirteitä. Kaikissa ryhmissä
toistuivat kestävyys, kaikkien
kohderyhmien huomiointi ja
arvojenmukaisuus eri tavoin
kuvailtuna.

Kestävä

Kaikille toimiva

Adjektiivilla viitattiin laajasti
toimenpiteiden
ympäristövaikutuksiin ja
vaikuttavuuteen. Osa ryhmistä
viittasi pitkäkestoisuuteen
tarkoittaen vaikutusten
pitkäkestoisuutta toimenpiteen
keston sijaan.

Kaikille ymmärrettävä, sopiva,
demokraattinen, läpinäkyvä,
vuorovaikutteisen toiminnan kautta.
Eri kohderyhmien ja asiakkaiden
huomioiminen koettiin tärkeänä
kaikissa ryhmissä.

Arvolähtöinen
Sitoudutaan Suomenlinnan
pelisääntöihin ja arvoihin –
toimenpiteiden tulee olla
perusteltuja ja ottaa huomioon koko
yhteisön arvot.

Vertailukelpoinen
Osa ryhmistä korosti toimenpiteiden
mitattavuutta. Niiden tulee olla
arvioitavissa, mutta yhdenmukaista
tapaa arvioida toimenpiteitä ei
muodostunut.

Yhteiset kanavat
Jos ongelmia, niin ei salata
Rehellisyys
Tiedon saanti ja tiedon jakaminen
Kaikki mukaan
Kaikille tietoa
Toimintatapa
Yhdessä
Tiedottaminen
Julkisuus viranomaistoiminnassa
Keskustelu
Vilpittömyys
Läpinäkyvyys
Ei salaisuuksia => reilu peli

TULEVLAP NIGNUPUAK

TÄMHYRSODIS

Tieto on vapaasti kaikkien käytettävissä
Palaute on kaikkien luottevissa
Vastavuoroisuus ja palautteeseen saa vastauksen
Tiedotus, tiedottaminen
Hoitokunnan toiminta ja suhde asukkaisiin
Vuorovaikutus: hoitokunta – asukkaat – toimijat –
turistit
Oikea ja oikea-aikainen viestintä
Luottamus
Kaikesta oikein kertominen, peittelemättömyys
Toiminnan johdonmukaisuus: koko ravintoketju
suunnittelusta toteutukseen tietää kaikkien
tavoitteet
Rehellisyys, on saavutettavuus, näkyvää
Vuorovaikutus, saavutettavuus, tieto vapaasti
saavutettavissa
Hyvä hallinto
Tieto kaikkien saataville
Läpinäkyvä päätöksenteko
Hyvä saavutettavuus
Kutsu luokse
Se, että saa olla sellainen kun on, ja se sopii
Kaikille, saavutettavuus, vai jollekin ryhmälle
Viestit kulkevat
Kaikkien saatavilla
Voi olla positiivinen tai myös negatiivinen haaste,
josta ollaan / viestitään avoimesti
Monipuolisuus, jokaiselle jotakin

Uskalletaan kertoa kaikki
Rohkeus
Luottamus
Tasaveroisuus
Ei jemmata
Oikeudenmukaisuus
Luottaminen
Sanomme ääneen mitä ajattelee
Rehellisyys
Luottamus
Kasvot
Läpinäkyvyys
Tasa-arvo
Rehellisyys
Avain totuuteen
Kommunikointi
Vuorovaikutus
Vastaanottaminen
Turvallisuus
Mahdollisuus
Keskustelu

Näkyvä viestintä
Monipuoliset palvelut
Rehellisyys ja luotettavuus
Helppo saavutettavuus
Dialogi
Matala kynnys
Voi olla / on voimavara
Asioiden pitäminen julkisina %
läpinäkyvinä mahdollisuuksien mukaan
Löydettävissä, esillä tieoa, ei maksa, ei
rajoiteta ryhmiä, joita asia/tilaisuus
koskee
Asenteet joustavia
Tilaa muutoksille
Kuunnellaan, osallistutaan
Hyvä hallinto, luottamus,
oikeudenmukaisuus, oikeusturva,
ennakkoluulottomuus, älykkyys,
uteliaisuus
Luottamus, toimivuus, saavutettavuus,
ymmärtäminen, suvaitsevaisuus,
hyväksyminen, kasvu, matriisi

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Avoimuus
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Tulevaisuus, huolenpito
Säilyttäminen, tarpeet, valinnat
Säilytettävä kunnioittaen
Kestävä kehitys
Tulevat sukupolvet
Ihmiskunnan tulevaisuus
"Minäminäminä" asenne pois
Omat lapset ja lapsenlapset
Tulevaisuus
Kestävä kulutus
Vastuullisuus
Historia
Hyvä maailma myös jälkipolville

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Suomenlinna säilyy tulevaisuudessakin
On elävä ja lisääntyvä kaupunginosa
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset
Vastuullinen turismi
Perhe, maailman tulevaisuus
Lapsenlapset
Perinteiden arvostus
Halu jättää heille jotain, mistä olla ylpeä
Lapset, lapsenlapset – kokemusten välittäminen
eteenpäin
Suomenlinnassa nyt työskentelevät tekevät
työtä lapsilleen ja heidän lapsilleen
Historian ymmärtäminen
Vahva perusta, traditiot – perinteet, historia,
myös tulevaisuus
Tulevat ihmisryhmät, seuraavat nykyisiä
ihmisiä ja ovat heihin sidottuna kulttuurisesti
Ne tulevat arvioimaan meidän
aikaansaannoksemme. Niin hyvässä kuin
pahassa.
Kulttuuriperintö, kestävä kehitys, resurssipula
Autenttisena säilyttäminen
Jatkuvuus, huolehtiminen
Viesti lapsille ja lastenlapsille
Ilmastonmuutos
Tulevaisuus, tulevaisuussuuntautunut
2100-luku

Toivo sarastaa
Aika
Kulttuuri
Perintö
Jatkuvus
uudet näkökulmat
Kasvaminen
Paljon?
Sukua tulevaisuudelle
Oppiminen
Tulevaisuus
Juuret
Vastuu menneestä ja ymmärrys
Lapset, lastenlapset
Ilmastonmuutos
Maahanmuuttajat
Eläimet
Kestävyys
Huolenpito
Omasta kulutuksesta tinkiminen

Historia
Meidän lapset
kestävyys
jatkuvuus
Pitkänäköisyys
Muistavat meidät jostain
Tulevat sukupolvet
Ilmastonmuutos, asenteet,
oppiminen, uusi maailmankuva,
kuluttaminen, tuoreus,
saavutettavuus, käyttöliittymä
Oikeudenmukaisuus, tulevaisuus,
transformaatio,
Tulevaisuudessa elävät ihmiset,
erityisesi omat jälkeläiset
Nuoret, lapset
Tulevaisuus
Luonnonkatastrofien estäminen
Järkevämmät sukupolvet
Perintö, muutokset, muistot,
kertomukset

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Jälkipolvet
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Saavutettavuuden helppous
Kartat, palvelut kaikkien
saavutettavissa
Opasteet
Helppoa tavoittaa
Päämäärä
Helsingin piknikpaikka
Avoin kaupunginosa
Helppo matkustaa
Avoin kaupunginosa
Tieto tavoittaa kaikki
Kaikilla mahdollisuus saada tietoa
Sähköiset palvelut, verkkosivut,
virtuaalinen Suomenlinna?
Kulkuyhteydet

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Lautta 24 / 7
Saavutettavat www-sivut, selkeät nettisivut
Eri sosioekonomiset tasot toteutuvat asumisessa
Induktiosilmukat
Kaikille toimivat sähköiset palvelut
Kaikki käyttäjät huomioidaan, helppokäyttöisyys
Tietolähteille pääseminen joko fyysisesti tai
henkisesti
Kohde on saavutettava,oltava ulotettavissa
Etukäteisinformaatio
Saavutetaan erilaisten välineiden, kuten
sosiaalisten medioiden, internetin avulla hyvin ja
luontevasti
Paikan henkisen ja fyysisen sisällön
ymmärtäminen yhtäaikaisesti
Teknisiä ratkaisuja
Monipuolinen internet, fyysisesti
Huolletut tiet
Aidosti kaikille, yhdenvertaisuuden perusta
Osallisuus, esteettömyys
Hieno tavoite, voi jäädä jargoniksi
Yleensä myönteinen asia
Helppous, kaikille, pitää päästä helposti
Maantieteellisesti mahdollista päästä
Se on kaunis tavoite, ja samalla jotain, joka
pakenee kun sitä tavoitellaan. Silti
tavoittelemisen arvoinen
Ainakin pitää nähdä tai kuulla

Selvät rajat
Keskittyminen olennaiseen
Jouhevuus
Tasa-arvo
Esteettömyys
Sen mukaan kaikki on
mahdollista
Avoimuus
Internet
Puhelin
Tv
Kieli
Toimiva käyttöliittymä
Kaikki mukaan
Helppo
Selvä
Ymmärrettävä
Miellyttävä
Ei jää mulle nolo olo

Hyvät kulukuyhteydet
helposti lähestyttävä
Tieto kohteen olemassaolosta
Miten sinne päästään
Miten kohde löydettävissä
Tämä on haaste, mutta
mahdollista, jos halutaan
Kohtuuhintainen
Julkinen liikenne ja hyvät
aikataulut
Jotain mihin mahdollisimman
monilla esteetön pääsy
Mentaalinen tai fyysinen este,
oikeusturva, tasa-arvo
Avoimuus, kommunikaatio, kasvu
Aukioloajat
Esteetön, ymmärrettävä
Tietoa on saatavilla
Taloudellisesti saavutettava
Fyysisesti löydettävissä &
kuljettavissa kaikille
Otettu huomioon eri
vuodenaikoina

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Saavutettavuus
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Jokaisesta lähtevä osallisuus
Päätökset selkeitä ja avoimia
Demokratia
Kaikkien mahdollisuus osallstua
Vaikuttamismahdollisuus kaikilla
Kaikille kansalaisille
yhdenvertainen
Kansalaiset saavat vaikuttaa sen
tekemiseen
Koskee kaikkia kansalaisia
tasapuolisesti
Kansalaisten mahdollisuus
vaikuttaa yhteiskuntaan
Demokratia
Tasa-arvo
Ruohonjuuri
Tiedotus

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Vaikuttamisen mahdollisuudet
Läpinäkyvyys
tehdään sovitusti
Vaikuttaminen
osallisuus
Erilaisia kansalaisia
Kaikille yhtälaisesti
Tasa-arvoinen
Moniarvoisuus
Äänestys
Demokraattisesti
Tasapuolisuus
Demokratia
On jotain jolle (viranomaisten?)
pitää luoda tilaa ja
mahdollisuuksia. Se ei synny
pakottamalla vaan
mahdollistamalla.
Valtio

Luottamus
Naapuriapu
Voima
Tasa-arvo
Järjestöt, liikkeet
Koko elämänkaari huomioon
Oikeudenmukaisuus
Pienikin ääni kuuluu
Kansalaiset yhdessä toimivat ja
päättävät
Demokratia
Tasa-arvoinen suunnittelu ja
toiminta
Yhteisö
Me
Yhteisöllisyys
Vaikutusmahdollisuus
Eri tahojen toiminta yhdessä
Me too
Demokratia gallup, keskustelu,
yleisper

Yhteisöllisyys
Vaikutamiskanavat
Vaikuttamismahdollisuus
Avoimuus
Kaikkien näkökulmat huomioiva
Kaikilla kansalaisilla on oikeuksia
ja velvollisuuksia
Vastakohta diktatuurille
Toimintatapa, jossa vapaaehtoiset
yksilöt & järjestöt kantavat
vastuuta yhteisistä asioista
Avoimuus, hyväksyminen,
yhteistyö, demokratia, vallan jako,
kommunikaatio
kaikki ihmiset, yhteisöt, me
Yhteiskunnallinen voimavara
Kumppanuus
Viranomaisyhteistyö
Vaikutusmahdollisuudet

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Kansalaisyhteiskunta
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Asukkaat, matkailijat, toimijat,
hoitokunta, kaupunkilaiset
Kaikki yhdessä
Tehdään yhdessä -yhteistyö
Tekemisen riemu
Toisten kanssa, yhdessä -yhteistyö
Tekemisen riemu
Toisten kanssa, yhdessä, toisia
kuunnellen ja arvostaen
Tiedon ammennus
Yhteydet ulkomaalaisiin
Edellytys hyvälle lopputulokselle
Erilaiset näkökulmat
Eri tahojen yhteistyö
Internet, lehti
Asukkaat – viranomaiset
Jos löytyy kehitysideoita niin niitä
kuunnellaan

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Asukkaiden / turistin / toimijoiden /
hoitokunnan rinnakkaiselo
Toisten huomioiminen
Toisten kuuntelu ja palautteeseen reagointi
Vastavuoroisuus => toimii molempiin suuntiin
Keskustelu, naapurisuhteet, yhteistoiminta
Avoin mieli
Kuuntelevat korvat
Antaminen – saaminen
Avoimuus perustuu vuorovaikutukseen, sis.
viestintä, henkilökohtainen vuorovaikutus
Dialogi, oppiva organisaatio, kehitys, antaa –
saada
Luo uutta, parannus entiseen
Eri osapuolten välistä kommunikointia,
molemminpuolista, ei yksipuolista, pyritään
myös vuorovaikuttamaan kaksi- tai
monisuuntaisesti
Tavaroiden ja palveluiden vaihto
Yllättävät kohtaamiset
Yhdessä
Toivottavasti tasapuolista
Sanallinen tai sanaton
Internet
Tiedokulku, tiedon vaihto, yleisöluennot
Ihmiset & kommunikaatio, sähköiset
mahdollisuudet, asiakaspalvelu

Kohtaaminen
Kuunnellaan tarkasti, saa itsekin
puhua
Olen arvokas
Mielipiteelläni on väliä
tehdään töitä, jotta ymmärretään
Kausi- ja monisuuntainen
viestintä
Kuuntelu
Palaute, keskustelu
Läsnäolo
Toisten huomioiminen
Positiivinen yhdessä tekeminen
Keskustelu
Tasa-arvo
Toisten kunnioittaminen
Kumppani
Ymmärrys
Yhdessä
Ilmaistaan vuorollaan oma
mielipide

Avoimuus
Yhteiset tavoitteet
On erittäin haastavaa, ymmärtäminen
on vaikeaa
Toimijoiden ja hallinnon välinen dialogi
Miten eri toimijat saadaan
työskentelemään yhteen,
ymmärtämään kokonaisuus
Yhteistyö ja yhteiset intressit on
monensuuntaista
Toisiaan tukevat palvelut
kahden tai ueamman välistä
kontaktointia, jossa tasapuolisesti
kaikki osapuolet mukana
Kommunikaatio, kuunteleminen,
avoimuus, luottamus, keskustelu,
hyväksyminen, hiljaisuus
keskustelu, ymmärrys, oppiminen,
rajattomuus, tasa-arvo, synergia
Kehittyminen, kehittäminen,
luonnonlaki, elinympäristö,
ekosysteemi
12

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Vuorovaikutus

Ympäristön ja luonnon ehdoilla
Ympäristö versus turismi
Kestävät, ekologiset valinnat
Roskaton retkeily
Suomenlinnan seuraava lautta
olkoon kuten Nauvon Elektia eli
sähkövetoinen
Reilu tuoton jakautuminen
Ei tuoteta roskaa eikä jätettä
Ei kuluteta ympäristöä
Lento
Vastuullisuus
Ilmastonmuutos
Huomioon ottaminen
Kestävä kehitys

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Hiilijalanjälki, liikkuminen
Eettinen luontomatkailu
Raidekulkuväline
Pitkäjänteinen ja läpinäkyvä
toiminta
Paikallisen ja vierailijan
kohtaaminen
Luonto kestää
Ihmiset kestävät
Rakennukset kestävät
Tasapaino: taloudellinen,
sosiokulttuurinen
Paikallinen yhteisö
Päästöjen rajoittaminen
Reilut työolosuhteet
Taloudellisesti voitollinen
On osin illuusio, kaikki ihmisen
toiminta jättää jälkiä ja kuluttaa

Rautatie
Ns. "New Luxury"
Aikakäsitys
Purjevene
Hitaus
Piknik
Teltta
Ajan uusi merkitys
Elämys
Mikään ei kulu loppuun
Kiireettömyys
Ei muovia
Läsnäolo
Kohtaaminen
Ymmärrys
On aika tutustua kohteeseen
Lähielämys
Kierrätys
Polkupyörä, sähkömoottori
polttomoottorin tilalle
Hyöty?
Henkinen fyysinen tavoite, aika
Paikalliset palvelut

Ympäristön kantokyky
Kohteen säilyminen seuraavalle kävijälle
Eettisyys ja moraalisuus toiminnassa
Ympäristö, tiedotus, tieto, koulutus,
mahdollisuus
Laatu
Pitkäjänteisyys
Turismi, jossa pyritään kuormittamaan
kohdetta (luonto, asukkaat, ym)
mahdollisimman vähän
Määrät & kulkeminen
Arki
Kulttuurinen kestävyys
Paikallisten toiveet huomioitava
Luonnon kunnioitus
Ilmastonmuutos, avoimuus, saavutetavuus,
asenteet, digitaalisuus, sähkö, kuluminen,
muutos
Matkailu ei lähtökohtaisesti ole ympäristön
kantokyvyn kannalta "kestävää"
Vastuullisuus
Laatu
Lähimatkailu

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Kestävä matkailu

13

Ideointi
Yhteistyö
Tehdään yhdessä
Lupa toteuttaa
Positiivinen kehitys
Osaaminen
Resurssi
Mahdollisuus
Vahvuus
Elinvoima
Tulevaisuus
Historia
Yhdessä
Historiasta ammentaminen

TULEVLAP NIGNUPUAK
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Koulutus, sivistys
Aito kulttuurikohde
Ihmiset & yhteisöt (henkilöstö,
asukkaat)
Historia & kulttuuriperintö
Taloudellinen kestävyys
Luonto
Voimavara tai voimanlähde,
virkistymisen paikka
Erilaisuus
On jaettavissa tai on yhteisesti
käytettävissä
Kantaa tulevaisuuteen
Positiivinen vie asioita eteenpäin
Ihmiset

Lyhyiden ja pitkän aikavälin
tavoitteiden erojen
ymmärtäminen
Kestävä
Mitattavissa oleva
Vuorovaikutteinen
Arvot huomioon ottava
Kaikille ymmärrettävä
Elävä ja toimiva kaupunginosa,
turvallinen, koti!
Suomenlinnan sivut täyttävät
saavutettavuuden kriteerit
viimeistään vuonna 2021
Asukkaille esteettömiä asuntoja
peruskorjausten yhteydessä
Turisteja kannustetaan hyvään
käytökseen ja kestävän
kehityksen mukaiseen toimintaan
(palkkio)

Historia
Abstrakti asia joka on
konkreettinen
Monipuolisuus
varavoima
Yhteinen ilo ja hyöty
resurssi: käytettävissä olevat varat,
henkilöt yms. tietyn tavoitteen
saavuttamiseksi
Potentiaali, panos, buzzword,
workshop
Ihmiset, yhdessä ajattelu,
rentoutuminen, metsä & meri,
kokemukset
Kasvu, ilmastonmuutos, energia,
avoimuus, hyväksyminen

TÄJÄTTIRY

TAAKKUSA

Voimavara
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VALITUT TOIMENPITEET

Logistiikka.
Suomenlinnassa kuljetaan yhä jalan,
pyörällä, traktorilla ja kuorma-autolla.
Traktorit ja kuorma-autot kasvavat,
ihmiset lisääntyvät. Huono yhtälö ja
katsottaessa tulevaisuuteen
ratkaistavissa. Vaikutus kaikkiin
kolmeen arvoon, check. Meidän
kriteeri, check.

Toteutetaan kuukausittain
osallistamista esimerkiksi
järjestämällä verkkoäänestyksiä,
ideointikampanjoita tai
verkkokeskusteluja
Suomenlinnan verkkosivuilla tai
muulla avoimella alustalla ja
sovitaan vastuut (14)
Perustetaan avoimen yhteistyön
pyöreä pöytä, jossa
Suomenlinnan asukkaat ja
toimijat kohtaavat vähintään
neljännesvuosittain ja
suunnittelevat yhteistä
toimintaa (12)
Osallistava, demokraattinen prosessi.
Yhteiset avoimet pelisäännöt (näistäkin
voi keskustella yhdessä).
Sitoutuminen asiaan X, sillä taustalla
vuorovaikutteinen prosessi.

Kehitetään Suomenlinnan
monikanavaista esittelyä (6)
Kehitetään ja lisätään sisä- ja
ulkotilojen opasteita (2)
Toteutetaan digitaalinen
ratkaisu, esimerkiksi
paikannusta hyödyntävä
sovellus, joka tarjoaa kävijöille
lisää tietoa
maailmanperintökohteesta, luo
kokemuksellisuutta ja ohjaa
palveluiden käyttöön (3)
Monikanavaisuus, mahdollistaa
moniäänisyyden &
vuorovaikutuksellisuuden (asukkaat,
toimijat, yhteisöt), määrittelyvalta
avoin.

TÄJÄTTIRY

Parannamme mahdollisuuksia
käyttää vaihtoehtoisia
kulkuvälineitä Suomenlinnan
alueella (23)
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VALITUT TOIMENPITEET

Jos toiminta lisää suomenlinnalaisten
asukkaiden ja toimijoiden
yhteisöllisyyttä, kannatan
Kaikkien yhteisöllinen toiminta
kaupunginosatapahtumahengessä
hyvä juttu
Luovia, autenttisia ja Suomenlinnalle
omaperäisiä ratkaisuja
Osallistavat asukkaita
Elävä kaupunginosa edistää myös
yritysten toimintaedellytyksiä

Aloitetaan ympärivuotisten
tapahtumien suunnittelu ja
toteutus yhteistyössä asukkaiden,
kaupunginosan toimijoiden ja
kaupungin kanssa (11)
Koska se tukee elävää, kaikille avointa
Suomenlinnaa
Koska on kestävää sekä taloudellisesti
että ekologisesti tuoda kävijöitä tänne
sesongin ulkopuolella
Ympärivuotisuus elävöittää koko
aluetta

Kehitetään ja lisätään sisä- ja
ulkotilojen opasteita (2)
Palvelee yrityksiä ja matkailijoita
Kestävä: ohjaa oikeille raiteille,
parantaa palveluiden löydettävyyttä
Kaikille avoin: huomioi ja tarjoaa
sisältöä eri kohderyhmille
Eteenpäin katsova: voi olla
digitaalinen, esim. vessan
löydettävyys helposti

Toteutetaan digitaalinen
ratkaisu, esimerkiksi
paikannusta hyödyntävä
sovellus, joka tarjoaa kävijöille
lisää tietoa
maailmanperintökohteesta, luo
kokemuksellisuutta ja ohjaa
palveluiden käyttöön (3)
Tämä tehostaa turismia ja auttaa heitä
löytämään itseä kiinnostavat kohteet.
On tätä päivää ja auttaa palveluiden
löytämisessä
Suomenlinna on ajan hermolla
Palvelee yrittäjiä ja matkailijoita
Palvelee maailmanperintökohteen
historiallista luonnetta

Parannamme mahdollisuuksia
käyttää vaihtoehtoisia
kulkuvälineitä Suomenlinnan
alueella (23)
Koska se tukee avoimuutta kaikille,
myös esteellisille
Vaatii hyvää hallintaa ja suunnittelua
kaduilla, mutta toteutettavissa hyvällä
suunnitteluilla
Eläkeläisten osuus kasvava
Huonokulkuisten huomioiminen

TÄJÄTTIRY

Tarjotaan tukea
vapaaehtoisvoimin järjestetyille
tapahtumille auttamalla
järjestelyissä ja markkinoinnissa
vastikkeetta (16)
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VALITUT TOIMENPITEET

Perustetaan avoimen yhteistyön
pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan
asukkaat ja toimijat kohtaavat
vähintään neljännesvuosittain ja
suunnittelevat yhteistä toimintaa (12)
Järjestetään kaikille asukkaille ja
kävijöille avoin, vapaamuotoinen
tilaisuus vähintään kaksi kertaa
vuodessa, jossa keskustellaan tulevista
suunnitelmista. Tapahtuma voi olla
muodoltaan esimerkiksi jouluglögit
tai kesäurheilutapahtuma. (15)
Kaikki voivat olla mukana myös
jatkossa, että on rakenteita, jotka
tukevat
Seuranta, kuinka tavoitteet toteutuvat
Vuorovaikutteisuus
Tieto kulkee
Ei liian raskaita rakenteita

Huolehditaan Suomenlinnan
turvallisuuden vastuunjaon
selkeydestä ja
turvallisuusviestinnästä (8)
Eri viranomaisten yhteistyö ja
vastuunjako
Turvallisuussuunnitelma
Kohdekortit
Yhteisiä toimintamalleja

Kehitetään näköalapaikkoja, jotka
ovat kävijöille turvallisia ja
vähentävät maaston kulumista (21)
Ei rasita luontoa ja kulttuuriperintöä
On turvallinen, ennen kaikkea Vallisaati

Kehitetään kulkureittejä ja
kulunohjausta rajaamalla ja
pinnoittamalla reittejä
maailmaperintökohteeseen
soveltuvalla tavalla (1)
Säilyttää tuleville
Huomio turvallisuuden
Helpottaa viestintää

Parannamme mahdollisuuksia
käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä
Suomenlinnan alueella (23)
Parannamme viestintää olemassa
olevista kulkumuodoista,
Esimerkiksi polkupyörätaksi, joka nyt
on jo, mutta ei tiedetä

Kehitetään ja lisätään sisä- ja
ulkotilojen opasteita (2)
Kehitetään löydettävyyttä
Tuodaan esille historia

TULEVLAP NIGNUPUAK

Aloitetaan/mahdollistetaan
ympärivuotisten tapahtumien
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä
asukkaiden, kaupunginosan
toimijoiden ja kaupungin kanssa (11)

Kehitetään Suomenlinnan eri
toimijoiden yhteistä mdiaviestintää ja
sen työkaluja Suomenlinnan
tapahtumien ja toiminnan tueksi (7)
Turvallisuus
Rakenteet laitetaan kuntoon
Taustalle toimintamalli, jota viestitään
ryhmien välillä (tiedotus poliisille
tapahtumasta)
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VALITUT TOIMENPITEET
Suunnitellaan Suomenlinnan
sisäinen liikenne ja
Suomenlinnasta tuleva ja
lähtevä liikenne (uusi ehdotus)

TAAKKUSA

Tarvitaan turismin hallitsemiseksi,
asumisen ja liiketoiminnan
kehittämiseksi
Toimenpide on prosessi, sillä on
päämäärä
Tarvitaan ikäihmisten, lapsiperheiden,
eri sosiaaliluokkiin kuuluvien,
sairaiden huomioimiseksi
Arviointi itsearviointina
Perusteluna tasa-arvoisuus,
lainmukaisuus
Liikennejärjestelyissä on oltava
kestävän kehityksen mukainen
tilanne
Suomenlinna sopii pilottikohteeksi
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VALITUT TOIMENPITEET

Tarjotaan tukea vapaaehtoisvoimin
järjestetyille tapahtumille auttamalla
järjestelyissä ja markkinoinnissa
vastikkeetta (16)
Perustetaan avoimen yhteistyön
pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan
asukkaat ja toimijat kohtaavat
vähintään neljännesvuosittain ja
suunnittelevat yhteistä toimintaa (12)
Vastaa kestävyyden tavoitteisiin
Voi vahvistaa yhteistyötä ja
kommunikointia
Yhteisöä vahvistavia tapahtumia, sekä
vain asukkaille että avoimia kaikille
Tärkeä ottaa asukkaat mukaan
järjestelmällisesti ja ennaltaarvattavasti

Laaditaan esteettömyyssuunnitelma
ja valitaan esteettömyys vuoden 2020
teemaksi (4)
Esteettömyys on keskeinen teema
myös asukkaille (lastenrattaat yms.)

Parannetaan Suomenlinnan vuokraasuntojen ja julkisten tilojen
esteettömyyttä (5)
Otetaan huomioon Suomenlinnan
ikääntyvä väestö ja huolehditaan, että
he voivat asua Suomenlinnassa
mahdollisimman pitkään. Tämä
voidaan toteuttaa, kun
peruskorjauksissa alakerrosten asunnot
tehdään esteettömiksi ja annetaan
ikäihmisille vaihdossa.

Toteutetaan digitaalinen ratkaisu,
esimerkiksi paikannusta hyödyntävä
sovellus, joka tarjoaa kävijöille lisää
tietoa maailmanperintökohteesta, luo
kokemuksellisuutta ja ohjaa
palveluiden käyttöön (3)
Ajankohtainen, on helposti
toteutettavissa, ei tarvitse kajota
ympäristöön
Mahdollistaa eri tasoja, jotka voivat
kiinnostaa
Mahdollisuus päivittää reaaliajassa
(myös turvallisuustiedotteet)
Voidaan ohjata palveluihin
Taloudellisen ja ympäristönäkökulman
voi toteuttaa
Julkinen wifi mahdollistaisi
Keino ilmoittaa reittien esteellisyydestä
/ esteettömyydestä
Tärkeä avustamaan ympärivuotisuutta
Kestävä kehitys
Lisää ymmärrystä

Arvioimme kävijämäärän kasvun
vaikutuksia säännöllisesti (20)
Turismin kasvua ja sen vaikutuksia
tulee seurata jatkuvasti. Tulee reagoida,
jos on ongelmia. Huomioitava myös
asukasnäkökulma.

Parannamme mahdollisuuksia
käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä
Suomenlinnan alueella (23)

TÄMHYRSODIS

Mahdollistetaan ympärivuotisten
tapahtumien suunnittelu ja toteutus
yhteistyössä asukkaiden,
kaupunginosan toimijoiden ja
kaupungin kanssa (11)

Invataksi
Pyörätuolien ja polkupyörien vuokraus
Mahdollistaisi erilaista liikkumista
Saavutettavuus paranisi
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UUDET EHDOTUKSET
Suunnitellaan Suomenlinnan
sisäinen liikenne ja
Suomenlinnasta tuleva ja
lähtevä liikenne (uusi ehdotus)
Järjestetään ympärivuotinen
ambulanssi ja palokunta
Suomenlinnaan (uusi ehdotus)
Rakennetaan silta
Suomenlinnaan (uusi ehdotus)

Rakennetaan raideliikenneväylä
Suomenlinnaan (uusi ehdotus)
Järjestetään ilmainen kuljetus
asukkaille ja työskenteleville
Suomenlinnaan, ja myöhemmin
kaikille. Sillasta pilottihanke
maksuttomalle
joukkoliikenteelle. (uusi ehdotus)
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Perustetaan avoimen yhteistyön
pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan
asukkaat ja toimijat kohtaavat
vähintään neljännesvuosittain ja
suunnittelevat yhteistä toimintaa (12)
Aloitetaan/mahdollistetaan
ympärivuotisten tapahtumien
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä
asukkaiden, kaupunginosan
toimijoiden ja kaupungin kanssa (11)

Osallistujat valitsivat kuusi
toimenpidettä sopiviksi selvästi
muita useammin. Etenkin
ympärivuotiset tapahtumat ja
yhteistyön pyöreä pöytä saivat lähes
kaikkien kohderyhmien
kannatuksen.
Kehitetään ja lisätään sisä- ja
ulkotilojen opasteita (2)

Toteutetaan digitaalinen ratkaisu,
esimerkiksi paikannusta hyödyntävä
sovellus, joka tarjoaa kävijöille lisää
tietoa maailmanperintökohteesta, luo
kokemuksellisuutta ja ohjaa
palveluiden käyttöön (3)

Tarjotaan tukea vapaaehtoisvoimin
järjestetyille tapahtumille auttamalla
järjestelyissä ja markkinoinnissa
vastikkeetta (16)

Parannamme mahdollisuuksia
käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä
Suomenlinnan alueella (23)

Ryhmien tehtävänä oli valita enintään
viisi sopivaa ehdotusta yhteistyössä
ryhmänsä kanssa ja laatia kirjallinen
perustelu valinnalle. Ryhmät sovelsivat
tehtävää oman toimintansa mukaan,
mihin työpajassa kannustettiin.

Työpajan menetelmä oli melko
haastava ja edellytti kohtalaista syyseuraussuhteisiin ja erilaisten
näkemysten yhdistämiseen liittyvää
osaamista. Ryhmät toteuttivat
tehtävät kiitettävästi.

Asukkaiden rooli työpajan tuloksissa
on melko vähäinen johtuen ryhmän
dynamiikasta ja tarpeesta käsitellä
liikenneratkaisuihin liittyviä
näkökulmia. Asukasryhmä valitsi
muista poiketen yhden ehdotuksen ja
tuotti useita uusia toimenpideehdotuksia.

Työpajan tuloksista voidaan todeta,
että ne antavat tietoa kolmen eri
kohderyhmän prioriteeteista ja
lisäsivät kohderyhmien ja hoitokunnan
toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Toimenpide-ehdotuksia oli yhteensä
23, joista 17 valittiin vähintään kerran
sopivaksi. Esimerkiksi
sisäilmaongelmien ehkäisyä tai
someryhmää ei koettu eteenpäin
vieviksi toimenpiteiksi.

Uusien toimenpide-ehdotusten määrä
oli vähäinen, mikä osoittaa, että
luonnostellut toimenpiteet ovat
riittäviä sidosryhmien, yrittäjien ja
kaupungin palveluiden näkökulmasta.
Asukkaiden tarpeiden huomioiminen
edellyttää lisää yhteistä keskustelua.
Perustelut antavat aineksia
ehdotusten työstämiseen kevään
22
aikana.

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

TYÖPAJA 27.2.2019
KLO 16.30-18.30
TERVETULOA
ASIANTUNTIJA HEINI OIKKONEN-KERMAN

16:45

ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO
STEFAN WESSMAN

TOIMENPIDEPAJAN OHJEISTUS
HEINI OIKKONEN-KERMAN
ASIANTUNTIJA

17:00

PAIKKA AURINGOSSA (30 MIN)
LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

17:30

KESTÄVÄ KENTTÄ: RYHMÄTYÖ (55
MIN)
NELIKENTTÄ
TARROITTAMINEN

KIITOKSET JA PALAUTE
MITÄ SYNTYI & SEURAAVA TYÖPAJA

18:25
24

OSALLISTUJAT
Työpaja oli avoin kaikille
kiinnostuneille ja siitä tiedotettiin
edellisessä työpajassa, verkkosivujen
ja suorien kutsujen avulla. Osallistujia
oli noin 30 henkilöä, lähes saman
verran kuin edellisessä työpajassa.
Työpaja järjestettiin Suomenlinnassa
Tenalji von Fersenin juhlatilassa.
Työpajaa varten oli laadittu
yhteistyössä projektiryhmän kanssa
valmiit toimenpideaihiot, jotka
perustuivat edellisen vuoden
osallistaviin työpajoihin asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa. Perintöön ja
historiaan liittyviä ehdotuksia lisättiin,
koska niitä oli aiemmin saatu hyvin
vähän. Tavoitteena oli siirtyä
ideointivaiheesta ehdotusten
työstämiseen ja priorisointiin.
Toimenpide-ehdotusten työstäminen
toteutettiin ryhmätyönä. Ryhmät oli
jaettu siten, että asukkaat
työskentelivät pääosin omissa
ryhmissään ja muut toimijat ja
sidosryhmät sekaryhmissä.
Ryhmiä toimi yhteensä kuusi.
Jokaiseen osallistui ryhmänvetäjänä
Suomenlinnan hoitokunnan
työntekijä.

Volker von Bonin, Museokuva
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TEHTÄVÄT

Kuvakollaasi muodostui osallistujien
valitsemista kuvista, jotka kuvasivat
parhaiten kunkin lempipaikkaa
Suomenlinnassa, ja lyhyistä
teksteistä, joissa osallistujat
kertoivat, miksi juuri tämä paikka oli
heille tärkeä.
Tehtävän tarkoituksena oli auttaa
keskittymään työpajan teemaan ja
omaan rooliin osana Suomenlinnan
yhteisöä.

Toimenpide-ehdotukset jaettiin
rymissä nelikenttään (laaja-alainen –
paikallinen, helppo – vaikea). Ryhmät
saivat vapaasti kommentoida tai
muuttaa ehdotuksia, lisätä uusia ja
tulkita nelikenttää haluamallaan
tavalla.
Tehtävän tarkoituksena oli helpottaa
toimenpide-ehdotusten läpikäyntiä ja
niistä keskustelua. Ryhmätyönä
toteutettuna menetelmä on melko
epätarkka ja tulkinnanvarainen, ja siksi
tuloksia kannattaa tarkastella vain
pääpiirteissään.
Keskeistä on, tulkitsivatko ryhmät
ehdotuksia samantyyppisistä
näkökulmista, millaisia huomioita he
itse tuottivat ehdotuksiin liittyen ja
miten ryhmät ratkaisivat
menetelmään liittyvät haasteet,
esimerkiksi mielestään huonot
ehdotukset.

Työpajassa toteutettiin kaksi tehtävää:
kuvakollaasi "Paikka auringossa" ja
ryhmätyö, jossa ryhmät jaottelivat ja
kommentoivat toimenpide-ehdotuksia
ja merkitsivät, millaisiin ehdotuksiin he
olisivat valmiita käyttämään omaa
aikaansa.

Jotkut osallistujat kokivat tehtävän
rajoittavana, koska kuvat oli valittu
etukäteen (noin 20 vaihtoehtoa).
Suurin osa suhtautui tehtävään
neutraalisti.
Kuvakollaasin pohjalta käytiin koko
osallistujajoukon yhteistä
keskustelua teemasta, joka tuki
yhdessä toimimisen ja jakamisen
kokemusta. Työpajan tunnelma oli
kokonaisuudessaan keskittynyt.

Nelikentän lisäksi osallistujat
merkitsivät enintään viidellä tarralla,
mihin ehdotuksiin he olisivat itse
valmiita käyttämään aikaansa 15
minuuttia joka viikkoa. Tuloksena on
suuntaa-antavaa tietoa siitä, millaisiin
toimenpiteisiin näiden ryhmien on
helppo tulla mukaan. Tulos ei kerro,
kuinka tärkeänä osallistujat kutakin
toimenpidettä pitävät.
Kokonaisuudessaan ryhmätehtävä
herätti keskustelua siitä, millaiset
toimenpiteet ovat hyviä – mitä
ylipäätään on toimenpide? Juuri
tällainen pohdinta on tervetullutta
osana toimenpide-ohjelman prosessia
ja auttaa ratkaisemaan siihen liittyviä
osallisuuden ja viestittävyyden
haasteita.
Ryhmät kehittivät kukin oman
metodinsa kertoa, mitkä toimenpiteet
olivat heidän suosikkejaan, esimerkiksi
plusmerkin tai tärkeä-sanan avulla.
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TOIMENPITEET
TARKASTELUSSA

Työpajassa käytiin useita yhteisiä
keskusteluja kaikkien osallistujien
kesken. Niissä korostui toive lisätä
kokonaisuuteen arvoihin, perintöön
ja historiaan liittyviä toimenpiteitä.
Työpajassa tällaisia ehdotuksia oli
verrattain vähän tarjolla, koska
ehdotukset oli koostettu aiempien
työpajojen ideoista. Työpajaa varten
laadittiin uusia historiaan ja
suojeluun liittyviä ehdotuksia, mutta
niiden osuus jäi silti melko
vähäiseksi suhteessa
ilmastonmuutoksen teemaan.
Osa osallistujista koki perinneteeman vähäisyyden
henkilökohtaisena tappionaan.
Reaktio osoittaa, että lopullisen
toimenpideohjelman tasapainoisuus
eri teemojen välillä on tärkeä tapa
luoda luottamusta eri
kohderyhmien ja osallisten välillä.
Itselle tärkeiden teemojen
näkyminen ja yhtäläinen asema
osana kokonaisuutta vahvistaa
osallisten kokemusta
omistajuudesta ja luo
paikallisylpeyttä positiivisella tavalla.

Osallistujat olivat aktiivisia ja omaaloitteisia työpajan aikana. He
sovelsivat tehtäviä itselleen sopivalla
tavalla. Työpajan aikana
keskusteltiin toimenpiteiden
sisällöstä ja perinteen roolista
kokonaisuudessa.

Erityiseksi keskustelunaiheeksi
nousi, tulisiko toimenpiteet
kirjoittaa passiivi- vai me-muodossa.
Me-muoto todettiin ongelmalliseksi,
jos se viittaa enimmäkseen
hoitokuntaan, mutta melko
toimivaksi, jos selvästi puhutaan
koko Suomenlinnasta paikkana tai
yhteisönä.
Passiivimuotoon ei liittynyt
vastaavaa poissulkemisen tai
toiseuden tulkintamahdollisuutta,
mutta myös siihen liitettiin
negatiivisia tulkintatapoja, kuten
vastuuttomuus. Työpajassa ei saatu
ratkaistua, kumpi muodoista olisi
parempi.
Osa ryhmistä kiinnitti huomiota
myös siihen, että osa toimenpiteistä
oli muodoltaan melko
yleisluontoisia tai kuvasivat nykyisiä
tehtäviä. Toimenpiteiden toivottiin
olevan selkeämpiä, tarkempia ja
"aikaansaavia": esimerkiksi verbejä
pohtia tai tehostaa vierastettiin.
Tulokset on kirjattu tarkasti
erilliseen excel-tiedostoon.
Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi
tuloksiin liittyviä huomioita.
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YHTÄLÄISYYDET
Kaikki ryhmät kommentoivat
ehdotuksia runsaasti. Kommentit
koskivat erityisesti ehdotusten
tärkeyttä tai suosiota, toimenpiteen
nykytilaa (jos asia oli jo hoidossa),
sanavalintoja tai huolia tai
painopistealueita asiaan liittyen.

Lähes kaikki ryhmät sijoittivat eniten
ehdotuksia kategoriaan helppo –
paikallinen.

EROT
Monet ryhmät kommentoivat myös
sellaisia ehdotuksia, joiden kokivat
jo toteutuvan. Näkemys siitä, mitkä
tai miten ne toteutuivat, vaihteli.

Jotkut ehdotukset jakoivat
osallistujien mielipiteitä, erityisesti
vapaaehtoistyön rooli ja
energiasäästöön liittyvät tavoitteet.
Yksi ryhmä piti enemmistöä
ehdotuksista niin itsestäänselvinä,
ettei ottanut niitä lainkaan mukaan
omaan työskentelyynsä.
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YHTÄLÄISYYDET
Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja
pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää
paikan henki (2)

Pohditaan uusia logistiikkaratkaisuja
huoltoliikenteen osalta (7)

Tätä ehdotusta kommentoivat ja
täydensivät kaikki ryhmät ja se
selvästi koettiin tärkeäksi. Paikan
henki koettiin osin asukaslähtöiseksi.
Suurin osa ryhmistä piti ehdotusta
erityisen tärkeänä, mutta vaikeana
toteuttaa.

Käytetään korjauksissa perinteisiä
materiaaleja, jotka tukevat historian
jatkuvuutta (8)

Osalle ryhmistä tärkeä asia.
Materiaalien toimivuus herätti huolta
(liittyy myös toimenpideehdotukseen nro 9).

Pidetään rakennusten ulkopinnat
(katto, julkisivut, ikkunat) kunnossa
(10)

Useimmat ryhmät kommentoivat tai
täydensivät ehdotusta.

Rakennukset ovat ominaisuuksiinsa
sovitetussa käytössä (12)

Useimmat ryhmät tarkensivat tai
muuttivat muotoilua

Valitaan mittarit kestävän kehityksen
tavoitteiden seurantaan
Suomenlinnassa (14)

Mittareiden tarve oli ilmeinen kaikille
ryhmille

Sitoudutaan lisäämään pyörällä
tehtävien kuljetusten määrää ja
käyttämään auto vain tilanteen
vaatiessa (18)

Useimmat ryhmät kannattivat
selvästi.

Tehdään yhteistyötä kaupungin ja
hoitokunnan kesken
asemakaavoituksen edistämiseksi (27)

Herätti kommentteja useimmilta
ryhmiltä.
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EROT
Pohditaan ja suunnitellaan
vierailijoille näköalapaikkoja, joissa
he voivat tutustua saareen
turvallisesti sekä maisemaa
kuluttamatta (6)

Annetaan historian merkityksen
ohjata toimintaamme, ja kasvatetaan
ymmärrystä sen merkityksestä (11)

Tämä ehdotus jakoi mielipiteitä. Osa
koki vierailijat ja heidän
palveluidensa kehittämisen uhkana,
osa koki, että toimenpide oli jo
toteutettu, ja osa piti toimenpidettä
erityisen hyvänä.
Tärkeä, mutta tulkinnoille avoin ja
mahdollisesti vaikea muotoilu.

Pyritään yhdessä siihen, että
ympäristössä näkyy historia ja se on
koettavissa (13)

Ryhmät tulkinneet tämän eri tavoin,
osa ei ymmärtänyt lainkaan

Järjestetään yhdessä mahdollisuuksia
vapaaehtois- ja talkootyölle (15)

Jakoi selvästi mielipiteitä. Osa piti
toimenpidettä turhana, osa
potentiaalisesti vaarallisena, osa
todella hyvänä.

Säilytetään Suomenlinna kaikille
avoimena maailmanperintökohteena (16)

Suhtautuminen pääsymaksuun
vaihteli ryhmien välillä

Tehostetaan sidosryhmien,
asukkaiden ja kävijöiden perehdytystä
Suomenlinnan arvoihin ja
hoitosuunnitelman tavoitteisiin (19)

Ehdotus herätti tunteita. Eri
kohderyhmille tarpeen erilainen
viestintä ja perehdytys.

Pyritään pitkällä aikavälillä
kehittämään vaihtoehtoisia
energiamuotoja (23)

Osa ryhmistä koki, ettei kehittäminen
kuulu lainkaan Suomenlinnalle
(hyödyntäminen kylläkin).

Tarjotaan ilmastolounasta
Suomenlinnan ravintoloissa (25)

Osalle ilmastolounas oli vieras sana ja
osa koki, että toimenpide kuuluu
ravintoloiden oman toiminnan piiriin.

Toimitaan yhdessä ja puhalletaan
yhteen hiileen, koska kukaan ei pysty
yksin ylläpitämään Suomenlinnaa
(26)

Moni ryhmä koki ehdotuksen hyväksi,
mutta osa epäselväksi ja eikonkreettikeksi
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UUDET EHDOTUKSET
Tunnistamme kulttuurisen
kestävyyden merkityksen kaiken
muun kestävän kehityksen
alustana (uusi ehdotus)
Järjestetään ympärivuotinen
ambulanssi ja palokunta
Suomenlinnaan (uusi ehdotus)
Ea-kurssi asukaille (uusi
ehdotus)
Paloasema puuttuu edelleen
talviaikaan!(uusi ehdotus)
Turismin ja maisemasuojelun
yhteensovittaminen (uusi
ehdotus)

Suomenlinnan matkailun ja
asumisen historiallinen suhde
mereen: meriystävällinen
ympäristö, kaupunginosa ja
kulttuuriperintökohde
(monialainen
toimenpideohjelma). (uusi
ehdotus)

"Jalankulkijoille" Tunneli
Suomenlinnan ja Vallisaaren
välille, pystykuilut molempiin
saariin, hissit ja kierreportaat,
vaakatunneli (uusi ehdotus)

Ylläpidetään aktiivisten
kulttuuri-instituutioiden
toiminta Suomenlinnassa (uusi
ehdotus)

Yritystoiminnan ympäri vuoden
mahdollistaminen (uusi ehdotus)
Huolehditaan, että Viaporin
kaikki historialliset aikakaudet
säilyvät yhtä tärkeinä (uusi
ehdotus)

Asukastyytyväisyyden
nostaminen (uusi ehdotus)
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OMA AIKA

Näihin ehdotuksiin osallistujat
halusivat käyttää eniten omaa
aikaansa. Ero muihin ehdotuksiin oli
selkeä ja kertoo siitä, että aihe on
tärkeä tai siihen on helppo tulla
mukaan.
Tehdään yhteistyötä kaupungin ja
hoitokunnan kesken
asemakaavoituksen edistämiseksi (27)

Mihin ehdotuksiin osallistujat olivat
valmiita käyttämään omaa
aikaansa?

Vähennetään energian kulutusta (22)
Annetaan historian merkityksen
ohjata toimintaamme, ja kasvatetaan
ymmärrystä sen merkityksestä (11)
Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja
pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää
paikan henki (2)

Toimitaan yhdessä ja puhalletaan
yhteen hiileen, koska kukaan ei pysty
yksin ylläpitämään Suomenlinnaa
(26)

Näihin ehdotuksiin kukaan
osallistuja ei halunnut käyttää
aikaansa. Syynä voi olla moni asia,
esimerkiksi omat kiinnostuksen
kohteet tai toimenpiteen
kuuluminen jollekin tietylle
toimijalle.

Kerrotaan uusille tulokkaille, missä
he asuvat ja miten huomioida
Suomenlinnan rakennusten
korjaushistoria omassa asunnossaan
(17)

Hoitokunta lisää sähköisten
työvälineiden käyttöä (5)

Pohditaan ja suunnitellaan
vierailijoille näköalapaikkoja, joissa
he voivat tutustua saareen
turvallisesti sekä maisemaa
kuluttamatta (6)
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SUOMENLINNA
HELSINGIN
KAUPUNGINOSANA
Maailmanperintökohde
Suomenlinnassa asutaan, eletään,
tehdään työtä ja vieraillaan
Suomenlinnaan saavutaan
vesiteitse
Suomenlinnaan kohdennettavat
taloudelliset ja henkilöresurssit
sovitaan säännöllisesti kaupungin ja
valtion kesken

TYÖPAJA 20.3.2019
KLO 16.30-18.30

16:45

TERVETULOA
ASIANTUNTIJA HEINI OIKKONEN-KERMAN

ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO
PIRKKO PAAVOLA-HÄGGBLOM

TOIMENPIDEPAJAN OHJEISTUS
HEINI OIKKONEN-KERMAN
ASIANTUNTIJA

17:00

UUDET IDEAT (30 MIN)
TOIMENPIDE-EHDOTUKSIIN
TUTUSTUMINEN JA UUDET IDEAT

17:30

YHTEISPELI: RYHMÄTYÖ (55 MIN)
TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN PRIORISOINTI PELIN
AVULLA

KIITOKSET JA PALAUTE
MITÄ SYNTYI & SEURAAVA TYÖPAJA

18:25
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OSALLISTUJAT
Työpaja oli avoin kaikille
kiinnostuneille ja siitä tiedotettiin
edellisessä työpajassa, verkkosivujen
ja suorien kutsujen avulla. Osallistujia
oli noin 20 henkilöä. Työpaja
järjestettiin Suomenlinnassa Tenalji
von Fersenin juhlatilassa.
Työpajaa varten oli laadittu
yhteistyössä projektiryhmän kanssa
valmiit toimenpideaihiot, jotka
perustuivat edellisen vuoden
osallistaviin työpajoihin asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa. Ehdotuksissa oli
jonkin verran päällekkäisyyttä
suhteessa aiempiin työpajoihin, mutta
tämä ei haitannut osallistujia lainkaan
ja tuntui lähinnä helpottavan
työskentelyä. Tavoitteena oli siirtyä
ideointivaiheesta ehdotusten
työstämiseen ja priorisointiin.
Toimenpide-ehdotusten työstäminen
toteutettiin ryhmätyönä. Ryhmät oli
jaettu siten, että asukkaat
työskentelivät pääosin omissa
ryhmissään ja muut toimijat ja
sidosryhmät sekaryhmissä.
Ryhmiä toimi yhteensä viisi. Jokaiseen
osallistui ryhmänvetäjänä
Suomenlinnan hoitokunnan
työntekijä.

Grünberg Constantin, Museokuva
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YHDESSÄ
TEKEMÄLLÄ

Osallistujat pitivät työpajaa kevään
parhaana. Palaute kertoo yhdessä
työskentelyn ja siihen liittyvän
ryhmäytymisen edistymisestä
toivotulla tavalla.
Osallistujista vähintään 50 % käy
useammassa kuin yhdessä
työpajassa ja muut osallistujat ja
työtavat käyvät tutuiksi.
Ryhmäytymiselle tyypillinen
kuohuntavaihe on takana ja ollaan
siirrytty keskittyneen työskentelyn
vaiheeseen.

Myös tässä työpajassa osallistujat
kiinnittivät huomiota toimenpideehdotusten liian abstraktiin muotoon,
kuten sanoihin pohditaan tai pyritään,
Monia ehdotuksia kommentoitiin
kysymällä, kuka, missä ja miten
toimenpide toteutetaan. Myös
päällekkäisyydestä tuli paljon
kommentteja.
Toimenpiteiden tulisi osallistujien
mukaan olla konkreettisia ja koskea
sellaista toimintaa, joka ei sisälly jo
nykyiseen hoitokunnan toimintaan tai
ydintehtäviin. Laajuudeltaan niiden
tulee olla riittävän haastavia, mutta
kuitenkin selkeitä, eriteltäviä
kokonaisuuksia.

Työpajassa oli aluksi varattu aikaa
uusien ideoiden keksimiselle.
Toimenpide-ehdotuksia käsiteltiin
ryhmässä pelin avulla. Yhteispelin
ideana oli karsia pelistä toimenpideehdotukset huonoimmasta alkaen.
Lopuksi parhaat ideat jäävät pöydälle.

Onnistumisen taustalla oli myös
erikseen varattu aika vapaalle
ideoinnille ja onnistunut
aikataulutus, jossa pelitehtävälle oli
riittävästi aikaa. Osallistujat kokivat,
että heitä ja heidän näkökulmaansa
kuunneltiin aidosti.
Peli oli työskentelytapana toimiva,
koska lautapelien periaatteet ovat
useimmille tuttuja ja pelissä
pelaajilla on huomattava valta
siihen, miten sääntöjä sovelletaan.
Edellisten työpajojen menetelmät
tulkittiin tiukemmin rajoittaviksi,
vaikka niitä ryhmät sovelsivat
tosiasiassa vapaammin.

Osallistujat hahmottivat hoito- ja
käyttösuunnitelman roolin koko
Suomenlinnaa koskevana ja
kiinnittivät siksi kriittistä huomiota
ehdotuksiin, jotka kohdistuivat vain
hoitokunnan sisäisen työskentelyn
tapoihin.
Työpajassa ei vielä syntynyt selkeää
näkemystä, miten suomenlinnalaiset
ja Suomenlinnan sidosryhmät, toimijat
ja viranomaistahot osallistuvat hoitoja käyttösuunnitelman
toteuttamiseen, mutta tällainen jaettu
vastuu koettiin tärkeäksi ja keskustelu
aiheesta vaikutti ratkaisuhakuiselta.
Vaikka yhteisen vastuun tapa ei vielä
ole selvillä, sen löytyminen tuntui
kaikista tärkeältä.
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HYLÄTYT IDEAT

Ryhmät karsivat pelistä huonot
toimenpide-ehdotukset. Eniten
mielipide-eroja oli yhteisöllisyyteen
liittyvissä ehdotuksissa, jotka
herättivät sekä voimakasta
kannatusta että vastustusta.

Keskustelen siitä, miten
Suomenlinnan arvot vaikuttavat
kaupunginosan luonteeseen (22)

Tämä ehdotus pärjäsi kaikkein
huonoiten pelissä ja sitä
kommentoitiin liian abstraktiksi.

Pyritään yhtenäiseen maksutapaan ja
taksaan eri liikennöitsijöillä (12)

Ehdotusta ei pidetty realistisena mm.
kilpailulainsäädännön takia.

Olen aktiivinen kaupunkilainen (19)

Ehdotus oli liian yleinen ja vaikeasti
mitattava tai arvioitava ja jakoi
mielipiteitä.

Kokeillaan asukasmentoreita uusien
asukkaiden perehdyttäjinä (25)

Ehdotus koettiin päällekkäiseksi nro
17 kanssa.

Kehitetään vuorovaikuttteiselle
viestinnälle digitaalisia alustoja ja
fyysisiä tapaamismahdollisuuksia (5)

Tämä ehdotus jakoi mielipiteitä.
Monien mielestä nykyiset kanavat
ovat monimuotoisia ja jo nykyisellään
kehittyviä.

Tutustun muihin asukkaisiin,
toimijoihin ja viranomaisiin (18)

Ehdotus jakoi mielipiteitä.
Kommentit liittyivät siihen, millä
tavalla ja kuka tutustumista tukee.
Päällekkäinen nro 17 kanssa.

Asukkaat pyrkivät omalla
toiminnallaan lisäämään
yhteisöllisyyttä (17)

Ehdotus jakoi mielipiteitä ja osa koki,
ettei yhteisöllisyyttä voi pakottaa.

Pohditaan ympäristöjärjestöjen
kanssa, mitä ovat tehokkampia
ilmastotekoja Suomenlinnassa (27)

Ehdotus jakoi mielipiteitä. Pohditaanverbiä pidettiin liian epämääräisenä.

Varaan elämässäni ja työssäni aikaa
Suomenlinnalle (21)

Myös tämä ehdotus jakoi mielipiteitä.
Osa piti ehdotusta liian
henkilökohtaisena.
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HYVÄNÄ PIDETYT

Nämä ideat jäivät monilla ryhmillä
jäljelle karsimisen jälkeen. Tässä
hajonta oli kuitenkin suurta: yksikään
toimenpide-ehdotus ei selvinnyt
kaikissa ryhmissä loppuun asti.

Osallistutaan Merellinen Helsinki ja
muihin pääkaupunkiseudun
yhteistyöfoorumeihin (1)

Tottakai! Myös asukkaita toivottiin
mukaan verkostoihin ja lisää
viestintää.

Osallistutaan vesiliikenteen
kehittämiseen ja kilpailuttamiseen
osana kaupungin liikenneverkkoa (10)

Ehdotusta pidettiin tärkeänä, mutta
toivottiin tarkennusta siihen, kuka tai
miten osallistuu.

Käytän Suomenlinnan palveluita
(20)

Jos palvelut toimivat, niitä käytetään.
Ehdotukseen kaivattiin tarkennusta.

Mahdollistetaan yritystoiminta
Suomenlinnassa (levittämällä tietoa
jo toimivista yrityksistä,
vuokrattavista tiloista ja
verkostoitumisesta) (23)

Yritystoiminta koettiin erittäin
tärkeäksi teemaksi, mutta ehdotus
kaipasi edelleen konkretiaa ja
parempaa muotoilua.

Etsitään ja otetaan käyttöön mittarit
Suomenlinnan kestävän kehityksen
mittaamiseen (16)

Hyvien mittareiden muodostaminen
koettiin haastavaksi.

Tuetaan kaupungin
asemakaavavalmistelua (2)

Ryhmät pohtivat sopivaa verbiä
tuetaan-sanan tilalle.

Tehdään säännöllisesti
kyselytutkimukset asukkaille,
yrittäjille, Suomenlinnassa
työskenteleville ja kävijöille sekä
hyödynnetään tuloksia (4)

Ehdotus jakoi mielipiteitä, mutta
pääsääntöisesti sitä pidettiin erittäin
kannatettavana.

Pohditaan näköalapaikkoja, eli
kävijähallintaa kohdistamalla
vierailijoille paikkoja, missä he voivat
tutustua saareen turvallisesti sekä
maisemaa kuluttamatta (15)
Sovitaan vastuista ja resursseista
säännöllisesti kokoontuvassa valtion
ja kaupungin yhteistyöryhmässä (28)

Ehdotus jakoi mielipiteitä. Pohditaanverbiä pidettiin liian abstraktina.

Kuinka saada suomenlinnan
asukkaiden ääni kuuluviin siinä?
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PARHAAT IDEAT

Ryhmät valitsivat työpajan lopuksi
parhaana pitämänsä toimenpideehdotuksen. Lähes kaikki valituista
olivat osallistujien tuottamia uusia tai
muokattuja ideoita. Näiden ideoiden
lisäksi citypyöriä toivottiin useissa
kommenteissa.

Pelastuslain uudistaminen kulttuuriarvot huomioon ottavaksi (uusi
idea)
Keskustellaan logistiikkayritysten kanssa Suomenlinnan tavara- ja
henkilöliikenteen kestävistä ratkaisuista (11)

Käytän Suomenlinnan palveluita (20)

Logistiikan monipuolistaminen, esim. kaupunkipyörät, pyörien
kuljetus lautalla, huoltolautan aikataulut, vesiliikennettä myös
muualta kuin kauppatorilta (uusi idea)

Asukkaat pyrkivät omalla toiminnallaan lisäämään yhteisöllisyyttä,
jota tuetaan (17 muokattuna)

Turvallisuus. Varashälytys, kukaan ei kaupungista tule.
Onnettomuus, minne talvella ohjautuu? Viranomaiskampusten
yhteistyö ja viestintä kehitettävä (uusi idea)

Jaetaan tietoa Suomenlinnan korjausvelasta kaupungin ja valtion
investointien perustaksi. Pyritään varmistamaan riittävät resurssit
Suomenlinnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.(3 muokattuna)
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UUDET EHDOTUKSET (1/3)
Kauppa-auto ajaksi, jolloin Kkauppa on kiinni ja
muulloinkin. (uusi ehdotus)
Kaikile oppaille olisi syytä
kertoa, että heidän pitää koota
porukoita tunneleiden
suuaukoille muun liikenteen
tulpaksi. (uusi ehdotus)
Hyödynnetään ja tehostetaan
nykyisiä yhteistyö- ja
viestintäfoorumeita (uusi
ehdotus)
Tiloja vuokraaville on
sanottava suusanallisesti, että
rakennusten seinustoille ei saa
parkkeerata autoja
paloturvallisuuden takia.
Kuolleen kaupungin
kulkureittejä ei saa tukia. Paloja pelastustie (mm. Ambulanssi)
(uusi ehdotus)
Lauttojen aikataulut
porrastetaan! (uusi ehdotus)
Nopeusrajoitukset lauttojen
lippuihin ja lautan seiniin ja
ramppiin (uusi ehdotus)
Pelastuslain uudistaminen
kulttuuriarvot huomioon
ottavaksi(uusi ehdotus)

Kaupunkipyörät
Suomenlinnaan (uusi ehdotus)
Vesiliikennettä myös muualta
kuin kauppatorilta, esim.
Hakaniemi, josta hyvät julkisen
liikenteen yhteydet (uusi
ehdotus)
Asukkaiden ja työntekijöiden
pyöräkortti lauttaan
edullisemmaksi(uusi ehdotus)
Huoltolautan aikataulut
vastaamaan kysyntää (uusi
ehdotus)
Yrittämisen infrastruktuuri
(uusi ehdotus)
Tehdään yrittäjien elämä
helpoksi asiakaspalvelulla
(huoltoliikenne, erityisoikeudet
lautalle, rajattu auto-optio,
autopaikkamahdollisuus
rajatusti (kauppatorille tai
katajanokalle), saarten palvelun
kokonaissuunnitelma (uusi
ehdotus)
Tuetaan yrittäjyyttä, opastus
(esim. virkailija löytää
palvelut), logistiikka, huolto,
tilat(uusi ehdotus)
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UUDET EHDOTUKSET (2/3)
Asukkaille mantereelta
parkkipaikkoja (täällä asuu
myös autoilijoita) (uusi ehdotus)
Opasteet asuinalueista, mikä on
yksityisaluetta ja mikä ei (uusi
ehdotus)
Voisiko ala-asteen tiloja käyttää
jotenkin erilaisissa yhteyksissä
tukevissa tapahtumissa
(jumppaa)? (uusi ehdotus)
Kaupunginosaa tukevia
tapahtumia (puistojumppaa)
(uusi ehdotus)
Järjestetään asukkaille
tapaamisen tila (uusi ehdotus)
Kaikki Helsingin kaupunginosat
tasa-arvoisia (tämä on
kaupungin toimenpidepolitiikka,
esim. palvelut) (uusi ehdotus)
Vähennetään roskaantumista
(uusi ehdotus)
Varataan vain asukkaille
varattuja alueita ilman turisteja
(uusi ehdotus)

Pormestarin asukasilta
Suomenlinnaan
(kaupunginosayhdistys kutsuu
pormestarin. Kaupungin valmis
konsepti) uusi ehdotus)
Yhteisöllinen
työkalu/tarvikeliiteri (uusi
ehdotus)
Ulotetaan kotisairaalan
toiminta Suomenlinnaan,
samoin kuin muissa
kaupunginosissa(uusi ehdotus)
Laajennetaan
kouluterveydenhoitajan
palvelua koskemaan muitakin
kuin koululaisia (mm.
Influenssarokote)(uusi ehdotus)
Kaupunki (HSL) selvittävät
liikenteen maksuttomuutta
vakituisille asukkaille ja
työntekijöille (maksutonta
muuallakin saaristossa) (uusi
ehdotus)
Lisätään vierasvenepaikkoja
(uusi ehdotus)
Varmistetaan kaupungin
uimarannan (B-saari)
esteettömyys, ja turvalliset
uimalaiturit (uusi ehdotus)
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UUDET EHDOTUKSET (3/3)
Perustetaan hotelli, joka tarjoaa
tasokkaampaa majoitusta kuin
hostel (esim. kolhoosi) (uusi
ehdotus)
Palautetaan maneesi
liikuntakäyttöön(uusi ehdotus)
Kohdellaan asukkaita ja
Suomenlinnassa työskenteleviä
tasa-arvoisesti kuljetusmaksujen
suhteen (polkupyörän kuljetus
lautalla)(uusi ehdotus)
Suunnitellaan ensimmäisen
kerroksen asunnoista
mahdollisimman esteettömiä
(uusi ehdotus)
Järjestetään merellisen
Helsingin foorumeita koko
Suomenlinnan verkostolle,
sisältyy myös tp 1:iin (uusi
ehdotus)
Pystytetään pakettiautomaatti
Suomenlinnaan (esim. CI
odotusaula tai k-market).
Paketit saa jo noutaa kmarketista. (uusi ehdotus)
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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

TYÖPAJA 24.4.2019
KLO 16.30-18.30
TERVETULOA

16:45

ILARI KURRI, JOHTAJA, SUOMENLINNAN HOITOKUNTA

ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO
HENRI KÄHÖNEN, HELSINGIN KAUPUNKI

TOIMENPIDEPAJAN OHJEISTUS
HEINI OIKKONEN-KERMAN
ASIANTUNTIJA

17:00

UUDET IDEAT (30 MIN)
PÄIVÄN TEEMAAN LIITTYEN

ÄÄNESTYS (40 MIN)

17:30

UUDET IDEAT LIITETÄÄN MUIDEN PARHAIDEN
TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN JOUKKOON. RYHMÄT
ÄÄNESTÄVÄT KAIKISTA EHDOTUKSISTA.

PARHAITEN ÄÄNESTETYT
JULKISTETAAN (10 MIN) + VIDEO
KIITOKSET JA PALAUTE
MITÄ SYNTYI & SEURAAVA TYÖPAJA

18:25
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OSALLISTUJAT
Työpaja oli avoin kaikille
kiinnostuneille ja siitä tiedotettiin
edellisessä työpajassa, verkkosivujen
ja suorien kutsujen avulla. Osallistujia
oli noin 25 henkilöä. Työpaja
järjestettiin Suomenlinnassa Tenalji
von Fersenin juhlatilassa.
Viimeisessä työpajassa ideoitiin uusia
teemaan (palvelut Suomenlinnassa)
liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja
käsiteltiin koko kevään aikana
syntyneitä ehdotuksia ja painopisteitä.
Toimenpide-ehdotusten ideoiminen
ja äänestys toteutettiin ryhmissä.
Ryhmät oli jaettu siten, että asukkaat
työskentelivät pääosin omissa
ryhmissään ja muut toimijat ja
sidosryhmät sekaryhmissä.
Ryhmiä toimi yhteensä neljä.
Jokaiseen osallistui ryhmänvetäjänä
Suomenlinnan hoitokunnan
työntekijä.

Järvinen Ilari Museokuva
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PARHAAT
EHDOTUKSET
(6 ÄÄNTÄ TAI
ENEMMÄN)

Ryhmät äänestivät (30 ääntä / ryhmä)
parhaista toimenpide-ehdotuksista.
Mukana ehdotuksissa olivat
edellisten työpajojen parhaiksi
valittujen lisäksi kevään aikana
syntyneet uudet ideat, jotka olivat
uniikkeja ja toteuttamiskelpoisia eli
yhdenmukaisia tulevaisuuden
suuntaviivojen kanssa.
Teemoista eniten ääniä saivat
palvelut, kestävä kehitys ja logistiikka
ja liikenne.

Osallistutaan vesiliikenteen tavara- ja henkilökuljetusten
kehittämiseen ja kilpailuttamiseen osana kaupungin
liikenneverkkoa, julkisina ja yksityisinä palveluina
Kaupunki (HSL) selvittävät liikenteen maksuttomuutta
vakituisille asukkaille ja työntekijöille (maksutonta
muuallakin saaristossa)
Järjestetään ympärivuotinen ambulanssi ja palokunta
Suomenlinnaan
Pelastuslain uudistaminen kulttuuriarvot huomioon
ottavaksi
Merelliseen yrittäjyyteen soveltuvien toimitilojen ja
paikkojen kartoitus ja avoin markkinointi
Sisäinen tavarankuljetuspalvelu (lihasvoimalla tai sähköllä
toimiva)
Asukkaiden ekstranettiin palveluhakemisto (mukaan myös
esim. koirien ulkoiluttajat, lastenvahdit, ompelijat yms.
halukkaat)
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KANNATETUT
EHDOTUKSET
(1-5 ÄÄNTÄ)
1/2

Nämä ehdotukset saivat maltillista
kannatusta tai jakoivat mielipiteitä.

Logistiikan monipuolistaminen, esim. kaupunkipyörät, pyörien
kuljetus lautalla, huoltolautan aikataulut, vesiliikennettä myös
muualta kuin Kauppatorilta (esim. Hakaniemestä.)
Perustetaan avoimen yhteistyön pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan
asukkaat ja toimijat kohtaavat vähintään neljännesvuosittain ja
suunnittelevat yhteistä toimintaa
Yhteisöllinen työkalu/tarvikeliiteri
Kehitetään ja lisätään sisä- ja ulkotilojen opasteita
Toteutetaan digitaalinen ratkaisu, esimerkiksi paikannusta
hyödyntävä sovellus, joka tarjoaa kävijöille lisää tietoa
maailmanperintökohteesta, luo kokemuksellisuutta ja ohjaa
palveluiden käyttöön
Voisiko ala-asteen tiloja käyttää jotenkin erilaisissa yhteyksissä
tukevissa tapahtumissa (jumppaa)?
Ylläpidetään aktiivisten kulttuuri-instituutioiden toiminta
Suomenlinnassa
Annetaan historian merkityksen ohjata toimintaamme, ja kasvatetaan
ymmärrystä sen merkityksestä
Osallistutaan Merellinen Helsinki ja muihin pääkaupunkiseudun
yhteistyöfoorumeihin
Käyntikohteen ja maisemasuojelun yhteensovittaminen
Suomenlinnan matkailun ja asumisen historiallinen suhde mereen:
meriystävällinen ympäristö, kaupunginosa ja kulttuuriperintökohde
(monialainen toimenpideohjelma).
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KANNATETUT
EHDOTUKSET
(1-5 ÄÄNTÄ)
2/2

Monia uusia palveluideoita
kannatettiin. Osallistujat pyrkivät
nostamaan palveluteeman roolia
toimenpideohjelmassa
äänestysvalinnoillaan.

Ulotetaan kotisairaalan toiminta Suomenlinnaan, samoin kuin muissa
kaupunginosissa
Laajennetaan kouluterveydenhoitajan palvelua koskemaan muitakin
kuin koululaisia (mm. Influenssarokote)
Varmistetaan kaupungin uimarannan (B-saari) esteettömyys, ja
turvalliset uimalaiturit
Palautetaan maneesi liikuntakäyttöön
Suunnitellaan ensimmäisen kerroksen asunnoista mahdollisimman
esteettömiä
Pakettiautomaatti Suomenlinnaan
Valitaan mittarit kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan
Suomenlinnassa
Tunnistamme kulttuurisen kestävyyden merkityksen kaiken muun
kestävän kehityksen alustana
Vähennetään roskaantumista
Tilaresurssit monipuoliseen hyötykäyttöön (koulun, kirjaston, yms.
tilat)
Suomenlinnan historian ja merkitysten avaaminen kaupallisten
palveluiden avulla
Digitaalisten palveluiden lisääminen historian esittelyssä (esim. AR)
Asiointi/käyntilaiturit esim. kaupassa käyntiin
Terveys- ja EA-palvelut turistiaikaan (esim. hiihtokeskukset)
Vahvistetaan kaupungin peruspalveluiden, ml. kotihoidon, säilyminen
Suomenlinnassa
Ylijäämäruoan myyminen nimellisellä hinnalla (koulu, päiväkoti,
vankila, merisotakoulu + ravintolat)
Venetaksi
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HUONOITEN
PÄRJÄNNEET
EHDOTUKSET
(0 ÄÄNTÄ)
1/2

Huomattava osa ehdotuksista ei
saanut lainkaan ääniä. Tulos oli
odotettu, koska äänestystavalla
pyrittiin erottelemaan suosituimmat
ehdotukset joukosta.
Eniten ei lainkaan ääniä saaneita
ehdotuksia oli teemoissa osallisuus,
työnteko ja työtavat sekä
Suomenlinna maailmanperintö- ja
matkailukohteena.

Sitoudutaan lisäämään pyörällä tehtävien kuljetusten määrää ja käyttämään autoa vain
tilanteen vaatiessa.
Nopeusrajoitukset lauttojen lippuihin ja lautan seiniin ja ramppiin
Asukkaille mantereelta parkkipaikkoja (täällä asuu myös autoilijoita)
Lisätään vierasvenepaikkoja
Kohdellaan asukkaita ja Suomenlinnassa työskenteleviä tasa-arvoisesti kuljetusmaksujen
suhteen (polkupyörän kuljetus lautalla)
Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa tukea vapaaehtoisvoimin järjestetyille tapahtumille
auttamalla järjestelyissä ja markkinoinnissa vastikkeetta
Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää paikan henki
Asukkaat pyrkivät omalla toiminnallaan lisäämään yhteisöllisyyttä, jota tuetaan
Tapaamisen tila asukkaille
Kutsutaan suomenlinnalaiset pormestarin asukasiltaan.
Hyödynnetään ja tehostetaan nykyisiä yhteistyö- ja viestintäfoorumeita
Ympärivuotisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asukkaiden,
kaupunginosan toimijoiden ja kaupungin kanssa
Kaupunginosaa tukevia tapahtumia (puistojumppaa)
Tehdään yhteistyötä kaupungin ja hoitokunnan kesken asemakaavoituksen
edistämiseksi
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HUONOITEN
PÄRJÄNNEET
EHDOTUKSET
(0 ÄÄNTÄ)
2/2

Äänestysvalinnat perustuivat
toimenpide-ehdotuksen
haasteellisuuteen, selkeyteen ja
kattavuuteen. Esimerkiksi jo
toteutuneita asioita ei haluttu valita
toimenpideohjelmaan. Sellaisia
ehdotuksia, joita pidettiin helppoina
toteuttaa tai osana hoitokunnan tai
Suomenlinnan muiden toimijoiden
arjen työtä, ei äänestetty.

Yritystoiminnan ympäri vuoden mahdollistaminen
Tehdään säännöllisesti kyselytutkimukset asukkaille, yrittäjille, Suomenlinnassa
työskenteleville ja kävijöille sekä hyödynnetään tuloksia
Viranomaiskampusten yhteistyö ja viestintä kehitettävä
Suomenlinnan hoitokunta jakaa tietoa Suomenlinnan korjausvelasta kaupungin ja
valtion investointien perustaksi. Pyritään varmistamaan riittävät resurssit
Suomenlinnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
Yrittämisen infrastruktuuri. Tehdään yrittäjien elämä helpoksi ja tuetaan sitä
asiakaspalvelulla (huoltoliikenne, erityisoikeudet lautalle, rajattu auto-optio,
autopaikkamahdollisuus rajatusti (kauppatorille tai katajanokalle), saarten
palvelun kokonaissuunnitelma.
Järjestetään merellisen Helsingin foorumeita koko Suomenlinnan verkostolle
Käytetään korjauksissa perinteisiä materiaaleja, jotka tukevat historian jatkuvuutta
Pidetään rakennusten ulkopinnat (katto, julkisivut, ikkunat) kunnossa
Huolehditaan, että Viaporin kaikki historialliset aikakaudet säilyvät yhtä tärkeinä
Opasteet asuinalueista, mikä on yksityisaluetta ja mikä ei
Perustetaan hotelli, joka tarjoaa tasokkaampaa majoitusta kuin hostel
Järjestetään turvallisuuskoulutusta (esim. ea-kurssi) asukkaille ja toimijoille
Käytän Suomenlinnan palveluita
Vähennetään energian kulutusta
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KESKUSTELUSTA
POIMITTUA 1/2

Viimeisen työpajan äänestämisen
aikana käydyt ryhmäkeskustelut
nauhoitettiin.

Suomenlinnan kehittämiseen toivottiin aktiivista otetta. Esimerkiksi hotellin
avaaminen edellyttäisi osallistumista ja vaikuttamista alan keskeisillä messuilla.
Projektien ja hankkeiden tuloksille odotettiin jatkuvuutta ja nykyistä laajempaa
markkinointia.
Käytännön huomio. Paikalliset voivat vinkata kaupungille yritystoimintaan sopivista
tiloista, eivät nykyisellään tiedossa. Suomenlinna on mielletty valmiiksi
kokonaisuudeksi, mistä syystä kaupunki ei ole pyrkinyt aktiivisesti lisäämään
yritystoimintaa.
Toimenpideohjelman rakentamisessa ja toteuttamisessa toivottiin huomiota myös
yksityiskohtiin, miten tavoitteet toteutetaan.
Käytännön huomio. Kesän lauttojen ruuhka vaikuttaa kohteen saavutettavuuteen.
Käynti saatetaan jättää väliin, koska liikenneyhteyksiä ei voida taata.
Jos palveluita ja Suomenlinnaa markkinoidaan nykyistä enemmän, kävijämäärät
kasvavat. Tämä lisää myös peruspalvelujen, kuten lauttavuorojen, tarvetta.
Suomenlinnan turvallisuus ja rauha halutaan säilyttää. Maailmanperintökohteen
vierailijoiden määrän hallitsematon kasvu nähtiin uhkana. Uhasta keskusteltiin
useissa ryhmissä.
Suomenlinnan mereltä käsin. Esimerkiksi kajakkiyrittäjä saarelle.
Kannatusmaksut mahdollisena tulolähteenä.
Keskustelussa tuli esille vaille jäämisen tunne. Osallistujien mukaan
Suomenlinnasta puuttuu joitain perusoikeuksina pidettyjä palveluita, kuten
käteisautomaatti ja laajat postipalvelut. Vastuu näiden palveluiden puuttumisesta
koettiin kuuluvaksi "Suomenlinnalle".
Koettiin vaillinaiseksi mantereelta tulevien reitit ja niiden markkinointi
(vierasvenesatama yms.)
"Että porukka tietäis mitä täällä on": löydettävyyden parantaminen tarpeen
(maastossa olevat opasteet)
Asukasportit koettiin erittäin positiivisesti
Osa keskustelijoista koki, että toimenpideohjelma koskee hoitokunnan roolia ja
toimintaa. Käsitettä "koko Suomenlinna" ei osattu selkeästi määritellä.
Toimenpide-ehdotukset eivät innostaneet kaikkia ryhmiä.
Yhdessä äänestäminen koettiin paikoin epämukavaksi, äänet haluttiin jakaa kunkin
yksilön käyttöön.
Aiemmat kokemukset palveluista tai yhteistyöstä painavat paljon sen arvioinnissa,
mitkä toimenpiteet ovat realistisia.
Äänestettävien ehdotusten määrää pidettiin liian suurena, joka vaikutti yhteisen
työskentelyn tunnelmaan. Kuitenkin kaikki ryhmät päättivät äänten käytöstä
helposti, useimmat ennen määräaikaa.
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KESKUSTELUSTA
POIMITTUA 2/2
Palveluista puhuttaessa korostuvat sekä osallistujien omat tarpeet ja
palveluiden puutteet suhteessa näihin tarpeisiin että vähäosaisiksi tai muulla
tavoin resursseiltaan puutteellisiksi määritellyt kohderyhmät, joiden koettiin
olevan palveluiden kohteena vailla omaa kykyä vaikuttaa palveluiden
saavutettavuuteen (kuten iäkkäät, lapsiperheet, liikuntarajoitteiset)
Onko yhteisöllisyys yhden hallitsevan yrittäjän tukemista (joka toimii saarella)
vai useiden yrittäjien tukemista (laajat palvelut, avoin kilpailu)?
Uusi käytäntö lukita rappujen ovet on laajentanut kodin ilmapiirin rappuun
(positiivinen muutos)
Osassa ryhmissä ideointi ei lähtenyt käyntiin helposti, koska idean esittäjältä
edellytettiin saman tien suunnittelutason tietoa idean hinnasta tai
toteuttamistavasta. Toimintatapa esti ideoita kehittymästä eteenpäin
ryhmäkeskustelussa.
Ryhmissä esiintyi uskomuksena, etteivät iäkkäät osaa lainkaan käyttää
mobiililaitteita tai nettiä.
Ryhmät ideoivat hyviä käytännön ratkaisuja esimerkiksi pakettiautomaatin
sijainnille.
Viestintäkanavien eriytyminen oli johtanut tilanteeseen, että monista
palveluista sai parhaiten tietoa huhupuheina. Tätä pidettiin loukkaavana.
Maksullisuutta pidettiin helposti esteenä toiminnan kehittämiselle sekä
osallistujien että suomenlinnan hoitokunnan edustajien puolelta. "Se maksaa"
oli riittävä peruste, miksi joku idea hylättiin.
Osallistujat eivät tienneet, miksi esim. kaupunki ei kustanna aiemmin saatavilla
olleita palveluita, kuten bänditreenitiloja tai liikuntatiloja. Tilojen sulkemisen
syistä liikkui erilaisia, ristiriitaisia huhuja.
Suomenlinnan palvelutasoa pidettiin huonona ja syynä tähän pidettiin
Suomenlinnan asemaa saarena, vaikka palvelutaso vastasi muiden Helsingin
kaupunginosien tasoa.
Toimenpideohjelman "tasoksi" toivottiin tarpeeksi laajamittaista, sellaisia
asioita, joita ei yhdellä päätöksellä pysty toteuttamaan.
Käsitys siitä, mikä on jo mahdollista tai osa palveluita, vaihteli huomattavasti
eri osallistujien ja työpajakertojen välillä. Paljon ehdotuksia jätettiin
äänestämättä, koska niitä tehdään jo tai ne ovat jo toteutuneet (esim. koulun
tilojen vuokraaminen ulkopuolisille on mahdollista, joskin vaikeaa).
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ODOTUKSET
Toimenpideohjelmaan kohdistuvat odotukset ovat
melko yhdenmukaisia eri asiakas- ja sidosryhmissä.
Kestävyys (vaikuttavuus, ympäristömyönteisyys) ja
kaikkien kohderyhmien huomiointi ovat keskeisiä
kokonaisuuden indikaattoreita.
Toimenpiteiden tulee seurata Suomenlinnan arvoja.
Yksilöille on tärkeää, että heille tutut tai tärkeäksi
koetut teemat, paikat tai palvelut ovat osa
ohjelmakokonaisuutta.
Toimenpideohjelman suhde vuosittaisiin
toimintasuunnitelmiin, toimijoiden ydintehtäviin,
hoitokunnan strategiaan tai jo laadittuihin muihin
ohjelmiin (kuten kestävän matkailun strategia)
koettiin vaihtelevasti. Pääosin toimenpideohjelma
miellettiin osaksi tulevaisuustyötä, mutta toisaalta
strategisesti tärkeät teemat kuten suojelutyö
haluttiin nostaa keskeiseksi osaksi
toimenpideohjelmaa, vaikka siihen ei kohdistuisi
muutoksia tulevaisuudessa.
Toimenpideohjelman tasapainoisuus eri teemojen
(palvelut, perintö, asuinpaikka, yhteistyö) välillä
koettiin tärkeäksi. Osallistujat omaksuivat
ajatuksen "yhteisestä Suomenlinnasta" ja asettivat
sen toimenpideohjelman tavoitteeksi.
Toimenpiteiden tulee olla konkreettisia, laajaalaisia, selkeästi ilmaistuja ja arvojen mukaisia.

NÄKÖKULMAT
Useimpia toimenpide-ehdotuksia pidettiin
vaikutuksiltaan melko paikallisina ja helppoina
toteuttaa. Ohjelmaan toivottiin mukaan myös
haastavia toimenpiteitä, sellaisia, joita "yksi henkilö
ei voi päättää".
Eri kohderyhmillä (asukkaat, kumppanit, toimijat,
viranomaistahot) on erilaisia toimenpiteisiin
liittyviä tarpeita ja toiveita. Kaikki osallistujat
kokivat roolinsa osana kokonaisuutta tärkeäksi ja
yhteistyön keskeiseksi tavaksi lisätä Suomenlinnan
arvoa ja merkityksellisyyttä.
Yhteisöllisyyteen liittyvät ideat jakoivat mielipiteitä.
Myös uudet logistiikkaan ja liikenteeseen liittyvät
ideat, kuten citypyörät tai laivaliikenne eri
satamista suoraan Suomenlinnaan, jakoivat
mielipiteitä, vaikka näiden ratkaisujen
kehittäminen koettiin kollektiivisesti tärkeäksi.
Suhtautuminen yrittämiseen liittyviin ideoihin
vaihteli. Alun työpajoissa yrittämisen
toimintaedellytysten ja tuen parantaminen koettiin
tärkeäksi teemaksi. Nämä ideat kuitenkin
karsiutuivat viimeisen työpajan
äänestyskierroksella. Todennäköisesti työpajojen
myötä yrittäjille suunnatut palvelut tulivat aiempaa
tutuimmiksi ja toisaalta yrittäjyyttä ei koettu
palvelut-teeman kannalta olennaiseksi. Osallistujat
painottivat valintojaan suhteessa kunkin työpajan
teemaan.

TYÖPAJAT
MENETELMÄNÄ &
VIESTINTÄ
Työpajojen osallistujat toivat pöytään uusia ideoita
huomattavan määrän. Ensimmäisessä työpajassa
ideoita ei vielä juurikaan syntynyt, mutta niiden
määrä lisääntyi työpajasta toiseen. Todennäköisesti
ideointi mahdollistui ryhmädynamiikan takia:
osallistujat tottuivat työskentelemään toistensa
kanssa ja hyväksyivät työpajan yhdessä tekemisen
alustaksi. Useimmat osallistujat olivat mukana
kahdessa tai useammassa työpajassa.
Osallistujat halusivat jakaa, millaiset toimenpiteet
olivat heille tärkeitä tai osallistua valintaan, mitkä
toimenpiteet pitäisi valita toimenpideohjelmaan.
He jopa kehittivät omia menetelmiään
tallentaakseen nämä mielipiteet työpajojen
tuloksiin ja pystyivät perustelemaan näkemyksensä
hyvin.
Nykyiset palvelut eivät ole tuttuja asukkaille. Monet
olettavat, että Suomenlinnan palvelutaso on
huonompi kuin mantereella.
Nykyiset viestintäkanavat ovat riittäviä asukkaille ja
niitä pidettiin vuorovaikutteisina. Tästä huolimatta
tarvittava tieto (palveluista) ei tavoittanut kaikkia
asukkaita. Uusien kanavien sijaan toivottiin
nykyisten kehittämistä ja lisää sisältöä asukkaita
koskevista aiheista.

LIITTEET
Yhteispeli, työpajaa varten kehitetyn lautapelin säännöt
Työpaja 2, tulokset, excel-tiedosto
Työpaja 3, tulokset, excel-tiedosto
Toimenpide-ehdotukset, työpajat 1-4
Työpaja 4, tulokset, Google sheet -tiedosto

