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1 Johdon vahvistus laaditulle raportille 
Suomenlinnan hoitokunnan perustehtävät, kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen, hoito ja 
ylläpito, edellyttävät hoitokunnan vastuullisuuden ja kädenjäljen vahvaa hallintaa sekä huomioon 
ottamista. Hoito- ja käyttösuunnitelma, hoitokunnan strategia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa sovittu tulossopimus nostavat vastuullisuuden tärkeäksi osaksi hoitokunnan ydintehtäviä. 

Hoitokunta tekee ensimmäisen tämän muotoisen vastuullisuusraporttinsa, jota tulevina vuosina 
edelleen kehitetään. Niinpä vuoden 2021 vastuullisuusraportti on myös historiallinen dokumentti, joka 
tuo lisää kuvaa hoitokunnan moninaisesta tehtävästä tässä ajassa.  

Suomenlinnan hoitokunta ja sen koko johto on vahvasti sitoutunut kestäviin ratkaisuihin, 
ilmastonmuutoksen hillintään ja merellisenä työpaikkana hoitokunta myös huomioi niin Itämeren kuin 
alueellisena toimijana edistää ja kehittää Suomenlinnaa asuin-, työ- ja matkailuympäristöinä kestävin 
periaattein vastuullisesti, avoimesti ja erilaiset ryhmät huomioiden. 

Hiilineutraalien ratkaisujen soveltaminen vaatii Suomenlinnan historiallisessa rakennusympäristössä 
jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on tämän suhteen olla edistyksellinen ja esimerkillinen. 
Linnoitus toimii näin myös alustana tämän alan tutkimus- ja kehitystoiminnalle. 

2 Kuvaus raportoivasta organisaatiosta 
Virasto: Suomenlinnan hoitokunta  

Toimipisteet: Suomenlinna 

Tehtävä 

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten 
suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Tavoitteena on 
Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että 
linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, 
suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden ja kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla 
tasolla. 
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Ohjaus 

Suomenlinnan hoitokunnalla on (Valtioneuvoston asetus 294/2013) opetus- ja kulttuuriministeriön 
nimittämä johtokunta, hoitokuntaa johtaa OKM:n valitsema johtaja. Johtajan tukena toimii johtoryhmä, 
johon kuuluvat hallintojohtaja ja yksiköiden päälliköt sekä mahdolliset muut virkamiehet sen mukaan, 
mitä johtaja päättää. 

Organisaatio 

Suomenlinnan hoitokunnan organisaation muodostavat viraston johtaja sekä johtajan alaiset yksiköt: 
kunnossapitopalvelut, restaurointipalvelut, maailmanperintöpalvelut ja hallintopalvelut.  

Yksiköiden tehtävät 

Kunnossapitopalvelut vastaavat 
- Kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja ympäristönhoidosta 
- Yksikön tehtäväalaan kuuluvien lausuntojen valmistelusta 
- Kiinteistöjen kunnossapidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvista kiinteistöjen 

vikakorjauksista sekä vuosikorjauksista, jotka eivät kuulu restaurointipalveluiden piiriin  
- Kiinteistönhuollon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ennakoiva kiinteistönhuolto, 

vikakorjaukset sekä tekninen isännöinti 
- Ympäristönhoidon tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat ympäristönhoidon koordinointi, 

maiseman vyöhykkeiden hoito ja kunnostus sekä infrastruktuurin ylläpito  
 
Yksikön vetäjänä toimii kunnossapitopäällikkö 

 

Restaurointipalvelut vastaavat 
- Työohjelmaan kirjattujen hankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta 
- Tehtäväalansa lausuntojen valmistelusta 
- Restaurointiin ja korjausrakentamiseen liittyvien menetelmien kehittämisestä ja 

tutkimuksesta  
- Niiden sovittujen vuosikorjausten toteuttamisesta, jotka eivät kuulu kiinteistöjen 

kunnossapidon piiriin  
- Maiseman ja ulkoalueiden suunnittelusta 

Yksikön vetäjänä toimii restaurointipäällikkö 

 

Maailmanperintöpalvelut vastaavat  
- Suomenlinnan maailmanperintöyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja niiden koordinoinnista  
- Suomenlinnan esittelystä suurelle yleisölle omin toimenpitein ja kumppanien kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä  
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- Suomenlinnan kävijähallinnasta ja kävijäpalveluista koordinoimalla ja kehittämällä tähän 
liittyviä verkostoja sekä valmistelemalla yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa johtajalle 
kävijäpalveluiden käyttöön linjattujen liikehuoneistojen vuokrasopimukset  

Yksikön vetäjänä toimii kehittämispäällikkö 

Hallintopalvelut vastaavat 
- Hoitokunnan strategisten tavoitteiden saavuttamisesta huolehtimalla hoitokunnan 

toiminnan oikeellisuudesta, hyvän hallinnon toteutumisesta, työsuojelusta, 
turvallisuudesta, riskienhallinnasta sekä sopimusten ja hankintojen koordinoinnista  

- Henkilöstö- ja talouspalveluista 
- Tieto- ja viestintäpalveluista  
- Oikeudellisista palveluista  
- Isännöintipalveluista ja hoitokunnan toimiston työhuoneiden jakamisesta 
- Ohjeiden, valvonnan sekä suunnittelu- ja seuranta-asiakirjojen tuottamisesta hyvän 

hallinnon toteuttamiseksi 

Yksikön vetäjänä toimii hallintojohtaja 

Henkilöstömäärä: htv vuositasolla noin 82 

Hankintojen määrä vuositasolla on yli 70 % koko hoitokunnan budjetista 8,851 Me 

 

2.1 Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto 

Vastuullisuus kuuluu hoitokunnan kaikille yksiköille. Johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä 
kysymyksiä eri teemojen alla ja raportoi tulossopimusmittareiden välityksellä ministeriön kanssa sovituista 
osa-alueista. Johtokunta hyväksyy ja esittää tulossopimuksen mittareineen OKM:lle. 

Hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty laajalla osallisten määrällä (450 henkilöä) ja hoitokunta koordinoi 
sekä työn että toteutumisen edistymistä yhteistyössä kaikkien mukana olevien sekä työhön sitoutuneiden 
kesken. Myös hoito- ja käyttösuunnitelmatyössä johtoryhmän ja eri yksiköiden rooli on keskeinen. 
Johtokunta hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat hoitokunnan perustehtävän osa-alueita. Hoitokunta on panostanut 
vahvemmin juuri kestävään kehitykseen ja maailmanperintökohteen hoitamiseen liittyviin mittauksiin ja 
raportointiin. Vastuullisuus on laajentanut hoitokunnan näkökulmaa, jonka vuoksi johtoryhmään on 
nimetty vastuullisuusasioiden vastaava, jona toimii hallintojohtaja. 

  Lisäksi hoitokunnassa on WWF Green Office -ryhmä, joka raportoi työstään johtoryhmälle. 
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2.2 Vastuullisuustavoitteet 

Suomenlinnan hoitokunnan vastuullisuustavoitteiksi on valittu: 

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat 

Hoitokunnan roolina on edistää kaupunginosaa, jonka maa-alueen haltija hoitokunta on 

Tekoina infrastruktuurin kehittäminen kestävästi samalla tukien yhteisöä 

Merkitys: Erittäin tärkeä, omalla alueella suuri   

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys 

Hoitokunnan rooli on huolehtia kahdeksan saaren haltijana niiden infrastruktuurista kestävästi. 

Tekoina ottaa kaikessa omassa toiminnassa huomioon kestävä kehitys ja sitoutetaan kumppaneita 
kestävän kehityksen tavoitteisiin (esim. kestävä matkailu ja sen kehittäminen) 

Merkitys: Erittäin suuri. Omalla alueella merkittävä, maailmanperinnön näkökulmasta merkittävä 

13. Toimii kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan 

Hoitokunnan roolina virastona antaa oman panoksensa tavoitteiden toteuttamiseen. 

Tekoina hiilineutraalit ratkaisut. Korjausrakentamisen ja toiminnan ratkaisut energiatehokkaita. 
Aurinkokennojen käyttöönotto 

Merkitys: Tärkeä. Virastona tärkeä toimija 

14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä 

Virasto toimii merellä ja meren ehdoilla. Merenkäynnin ja meren perintö keskeinen osa toimintaa.  

Toimintana tiedon jakaminen näyttelyin ja osallistumalla tutkimukseen. Vesien suojelu ja hulevesien 
sidonta. 

Merkitys: Mahdollistava.  

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta 

Roolina maailmanperintökohteen globaalien kumppanuuksien kehittäminen ja kannalta edistäminen. 
Maailmaperintökohteen Site Manager -rooli merkittävä alueellisen toiminnan kannalta. 
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Toimitaan aktiivisesti verkoissa ja kansainvälisesti. Järjestetään edelleen kansainvälisiä leirejä ja talkoita. 
Sitoutetaan kumppaneita kestävän kehityksen tavoitteisiin (esim. kestävän matkailun kehittäminen). 

3 Kädenjälki merkittäväksi tunnistettuun YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen 

3.1  Organisaation toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut alatavoitteet 

Suomenlinnan hoitokunta on tunnistanut merkittävimmiksi alatavoitteiksi seuraavat alatavoitteet 

11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi 

12.4 Ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely 

12.5 Vähentää merkittävästi jätteiden syntymistä 

12.7 Edistää julkisia hankintakäytäntöjä 

17.7 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä 
kumppanuuksia 

Vastuullisuustavoitteita sekä kädenjälkeä seurataan sekä tulossopimuksen mittarein että WWF Green 
Office -järjestelmän kautta. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan keskeinen rooli on kestävän kehityksen 
ja tulevaisuuteen suuntautuvan resurssiviisauden välityksellä mahdollistaa 200-vuotiasta kulttuuriperintöä 
ja sen ympäristöä tuleville sukupolville. Hoitokunnan koko toiminnan perustassa on vahva 
vastuullisuuden painostus, jota koko henkilöstö ja virasto ylläpitävät ja kehittävät edelleen. Kaikkea 
toimintaa arvioidaan kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta. 
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3.2 Edistymisen mittarit 
Tavoite/ 
toimenpide 
sekä mittarit 

 

2019 
toteuma 

2020 
tavoite/toteu

ma 

2021 
tavoite 

2022 
tavoite 

2023 
tavoite 

 
Tavoite 1 

Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 (HO). 

Toimenpide: Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään 
kulttuurista ja ekologista kestävyyttä. 

Mittari 1:  

Korjausvelan 
pienentämien 

 

Tavoite  
Asetetaan 
tavoite ja 
mittari 
taloudelliset 
reunaehdot 
huomioiden 
 
Toteuma  
 
Tavoitteeksi 
asetettu PTS:n 
ajantasaisuus 
suhteessa 
korjausvelkaan
, rahoitukseen 
ja tiedossa 
oleviin 
korjaustarpeisii
n.  

Tavoite 
Korjausvelan 
jatkuva 
seuranta ja 
pienentämine
n 
  
Toteuma 
Korjausvelka 
12/2021: 
34,8M€ 
 
Perusparannu
starve 
12/2021: 48,8 
M€ 
 
Kumulatiivine
n 
investointitarv
e (2022–
2043): 147 M€ 
 
Investointitarv
e/ vuosi 
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(2022–2043): 
6,68 M€ 

 

Mittari 2: 

Vallien 
kulumisen 
vähentäminen 

 

Aloitetaan 
vallien 
kulutusmittau
s: 

Toteutunut 

Asetetaan 
tavoite ja 
mittari 

Toteuma  

Tavoitteet 
määritelty 
kestävän 
matkailun 
periaatteiden 
mittareissa 
raja-arvot 
mukaan lukien 
ja aloitettu 
mittaukset. 
Tavoitteeksi 
asetettu 
kunnossapido
n ja 
maisemanhoid
on oikea-
aikaisuus 
suhteessa 
kulumiseen ja 
mittaroinnin 
jatkaminen 
sovitussa 
syklissä. 

Kävijämäärän 
vähentyminen 
koronan 
vuoksi on 
mahdollistanut 
vallien 
kunnossapido

Tavoite 

Kävijät 
pysyvät 
kulunohjatulla 
kulkureitillä, 
vallipolku ei 
levene 
sivuttaissuunn
assa eikä 
syvene 
vuoden 2020 
mittaustilantee
sta. 

Toteuma 
10/2021 

Kunnostettu ja 
kulunohjausai
dattu 
vallipolku on 
leveyden 
osalta 
parhaassa 
kuntoluokassa
, syvyyden 
muutos -5-6 
cm.  

Vuonna 2019 
uusittu polun 
osa on 
leventynyt 
korjauksen 
jälkeen +190 
cm 
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n hoitamista 
paremmin. 

 

Seuraava 
mittaus 2022 
lopussa. 

 
Toimenpide: 
Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä. 
 

Mittari 1:  

Suomenlinna
n 
kävijänhallinn
an 
kehittäminen 

(1–5) 

Asukastyytyv
äisyys 
(matkailun 
asumisviihtyv
yyteen 
liittyvät 
kysymykset): 
2,8 
 

Tavoite 

3 

Toteuma 

3,25  1 

Tavoite 

3,1 

Toteuma 

3,38 

3,3 3,4 

Tavoite 3 
Yhteinen vastuu, osallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät (OKM strategia) sekä 

osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat 
(Kulttuuripolitiikan strategia). 

Toimenpide: Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, 
kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta. 

Mittari 1:  

Matkailuyrittäj
ien 
palautekysely 
(1–5) 

 

>3,0 

Tavoite 

>3,0 

Toteuma 

Tavoite 

>3,0 

 Toteuma  

4,3 

>3,0 >3,0 

 

 
1 Tulosta tulkitessa on huomattava, että matkailun vaikutus asumiseen oli kertomusvuonna täysin 
poikkeuksellinen, koska COVID-19-epidemia vähensi kävijämäärää alle puoleen edellisestä vuodesta. 
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4,2 2  

Mittari 2:  

Viranomaiste
n väliset 
yhteistyösopi
mukset  

 

Tavoite 

Solmitaan 
yhteistyösopim
ukset kaikkien 
viranomaisten 
välille 

Toteuma  

RISEN kanssa 
valmisteltiin 
yhteistyösopim
uksen 
päivitystä. 
Sopimuksen 
allekirjoitus 
sovittu vuoden 
2021 puolelle. 
Museoviraston 
kanssa 
valmisteltu 
yhteistyösopim
us joka 
allekirjoitus 
tapahtuu 
18.1.2021.  

 

Tavoite 

Kaikki 
yhteistyösopi
mukset on 
päivitetty. 
Niiden 
toteutumisen 
seuranta 
alkaa.  

Toteuma  

Sopimusten 
neuvotteluja 
käytiin 
Metsähallituks
en ja 
Helsingin 
kaupungin 
kanssa. 
Sopimuksia 
tehtiin tullin, 
poliisin ja 
rajavartiolaitok
sen kanssa ja 
päivitettiin 
RISEn ja 
hoitokunnan 

Tavoite 

Päivitetään 
sopimukset 
vastaamaan 
toimintaympärist
ön muutoksia. 

Tavoite 

Toiminta on 
vakiinnutettu 
osaksi 
normaalia 
toimintaa. 

 

 
2 Tulosta tulkitessa on huomattava, että COVID-19-epidemia vähensi matkailuyrittäjien asiakasvirran eli 
kohteen kävijämäärän alle puoleen edellisestä vuodesta. Kohderyhmässä tapahtui myös rakenteellinen 
muutos, kun ulkomaiset kävijät jäivät pois käytännössä kokonaan. Aikaisempina vuosina ulkomaalaiset 
ovat muodostaneet 2/3 kävijämäärästä ja hiljaisemmalla kesän ulkopuolisena kautena ulkomaalaisten 
osuus on ollut vielä suurempi.  
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välinen 
yhteistyösopi
mus, joka 
allekirjoitettiin 
18.1.2021. 

 

Mittari 3: 

Asukastyytyv
äisyys (1–5) 

 

3,6 

Tavoite 

3,6 

Toteuma  

3,99 

Tavoite  

3,8 

Toteuma 

3,73 

3,8 3,8 

Tavoite 4 

Maailmanperintökohteiden erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, 
riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää kehitystä (Kansallinen 

maailmanperintöstrategia) sekä kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen 
(Kulttuuripolitiikan strategia). 

Toimenpide: Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman 
avulla. 

Mittari 1:  

Hoito- ja 
käyttösuunnit
elman 
toimenpideohj
elman 
toteutus 

Toimenpide-
ohjelma on 
valmis 

Tavoite 

Toimenpideohj
elma ja 
SLHK:n TTS 
on 
synkronoitu, 
kumppanit 
alkaneet 
toteuttaa 
ohjelmaa. 

Toteuma  

Toimenpideohj
elma ja 

Tavoite 

SLHK ja 
kumppanit 
toteuttavat 
toimenpideohj
elmaa, 10 % 
suunnitelluista 
toimenpiteistä 
toteutettu.  

Toteuma 

Vuosille 2020 
ja 2021 
aikataulutetuis

SLHK ja 
kumppanit 
toteuttavat 
toimenpideohjel
maa, 15 % 
suunnitelluista 
toimenpiteistä 
toteutettu. 

SLHK ja 
kumppanit 
toteuttavat 
toimenpideohje
lmaa, 20 % 
suunnitelluista 
toimenpiteistä 
toteutettu. 
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SLHK:n TTS 
on 
synkronoitu, 
HKS-
verkostotilaisu
udessa 
todettu, että 
kumppanit 
toteuttavat 
ohjelmaa, 
mutta joitakin 
koronaepidemi
asta johtuvia 
viivästyksiä on 
ilmennyt. 

ta 73 
toimenpiteest
ä 14 
toteutettu, 47 
toistuvaa 
toimenpidettä 
on 
toteutuksessa 
ja 12 
toimenpidettä 
on jäänyt 
toteuttamatta 
lähinnä 
koronapande
mian takia. 
Vuosille 2022 
ja 2023 oli 
määritelty 12 
uutta 
toimenpidettä. 

Mittari 2: 

Hoito- ja 
käyttösuunnit
elman 
kokonaisarvio
inti 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioidaan 
hoito ja 
käyttösuunnitel
ma ja 
määritellään 
kehittämistoime
npiteet. 

Toteutetaan 
kehittämistoime
npiteet. 
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Mittari 
2019 

toteuma 
2020 

toteuma 
2021 

tavoite 
2022 

tavoite 

2023 

tavoite 

 

Mittari 8: 

Yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa koskeva 
mittari (onko laadittu 
yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmat 
sekä konkreettiset 
toimet)  

 

Päivitetään suunnitelma: 

Toteutunut 

 

Tavoite 

Suunnitelma käydään läpi 
yksiköissä ja käsitellään 
esille nousevat asiat 

Toteuma  

Yhdenvertaisuuskysely 
toteutettiin syksyllä 2020 

 

Tavoite 

 Päivitetään 
suunnitelma 

Toteuma 

Suunnitelmaa 
päivitettiin 

Tavoite Arvioidaan 
yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon 
toteutuminen 

Käsitellään esille 
nousseet asiat ja 
päivitetään 
toimintamallit 

Mittari 9: 

Kestävää kehitystä 
koskeva mittari 
(konkreettiset toimet) 

 

Tehdään 
toimintasuunnitelma 
kaluston ja työkoneiden 
vaihdosta kestäviin 
ratkaisuihin: Toteutunut 

 

Tavoite:  

Aikataulutetaan 
vaihtosuunnitelma ja 
aloitetaan toteutus 

Toteuma  

Taloudellisten resurssien 
mahdollistaessa uusitaan 
suunnitelman mukaisesti 
koneita ja laitteita. 

Osallistuttiin TAIKE ja 
Museoviraston kanssa 
yhteisenkestävän kehityksen 
KAIKU- hankkeen 
valmisteluun.  

Tavoite  

Jatketaan 
uudistamista 
resurssien 
puitteissa 

Toteuma 

Otettiin käyttöön 
sähköistä 
kalustoa 
resurssien 
mukaan. 
Isommat 
hankinnat jäivät 
tuleville vuosille 

Tavoite  

Jatketaan uudistamista 
resurssien puitteissa 

Jatketaan 
uudistamista 
resurssien puitteissa 

Mittari 10: 

Asukkaiden extranetin 
käyttö (Vianet, 
istuntojen määrä) 

Vianet on otettu käyttöön: 
istuntoja ensimmäisenä 
vuonna ollut 3657 

 

Tavoite  

Määritellään lähtöarvot ja 
tavoitteet vuoden 2019 
tulosten perusteella 

 

Tavoite  

Seurataan 
istuntojen 
määrää  

Toteuma 

10 114 

Tavoite  

Seurataan istuntojen 
määrää 

Seurataan istuntojen 
määrää 
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Toteuma:  

9445 istuntoa 

Kasvua vuodesta 2019 158 
% 

 

 

3.3 Vastuullisuuden käytännön toimia vuonna 2021 

Suomenlinnan hoitokunta osallistui vuoden aikana neljän viraston (SLHK, TAIKE, museovirasto ja 
kansallisarkisto) Kestävät virastot hankkeeseen, johon saatiin tukea valtiokonttorista. Hankkeen avulla 
valmistauduttiin vastuullisuusraportointiin ja etsittiin yhdessä vastauksia kulttuurisektorin rooliin kestävän 
kehityksen edistäjinä.  

Hoitokunta määritteli vastuullisuustavoitteet kevään 2021 aikana ja valmistautui omalta osaltaan 
vastuullisuusraportointiin vuoden 2021 toiminnasta.  

WWF Green Office -ryhmä toimi aktiivisesti vuoden aikana.  

3.3.1 WWF Green Office Suomenlinnan hoitokunnassa  

Teemme Green Office -alustalle joka vuosi ympäristöohjelman, joka on hyvin käytännönläheinen. Moni 
tehtävistämme on jatkuva vuodesta toiseen, mutta tavoitteena on pitää järjestelmä helposti hallittavana.  

Tämän lisäksi raportoimme jätteen määrän, energiankulutuksen rakennuksissa C40 ja C62 sekä omana 
vapaaehtoisena lisämittarinamme paperinkulutuksen ja joitain hankintoja (mm. toimistolaitteet). Näissä 
luvuissa on kuitenkin hyvin vähän vuosivaihtelua, sillä syntynyt jäte lasketaan roskisten tyhjennyskertojen 
mukaan ja kulutettu energia puolestaan Granlund Manager -raporttipalvelussa.  

Henkilöstön ympäristötietoisuutta mitataan Kulutustapamittar-kyselyllä. Valitettavasti siitä emme ole vielä 
saaneet WWFltä vuoden 2021 tuloksia, mutta yleensä meillä on ollut oikein hyvät tulokset verrattuna 
koko Suomen Green Office -toimistoihin.  
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3.4 Tapausesimerkit 

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat 

Teot, joilla tavoitetta pyritään edistämään: Infrastruktuurin kehittäminen kestävästi ja yhteisön tukeminen. 

Tapausesimerkki: Suomenlinnassa on tehty turvallisuusselvitys, jolla kartoitetaan ulkoalueilla olevia riski- 
ja vaaranpaikkoja. Selvityksessä listataan paikat ja hahmotellaan ratkaisuja, joilla riskit saadaan 
pienennettyä tai kokonaan poistettua. Selvitys sekä sen yksittäiset osat toimivat työkaluina paitsi riskien 
poistamisessa myös esimerkiksi kunnossapidon sekä korjaushankkeiden suunnittelussa ja 
budjetoinnissa. 

Tavoite 11.4: Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi 

Teot, joilla tavoitetta pyritään edistämään: Sitoutetaan kumppaneita maailmanperintökohteen hoito- ja 
käyttösuunnitelman toteuttamiseen. 

Tapausesimerkki: Verkostotilaisuuden järjestäminen kaikille Suomenlinnan kehittämisestä kiinnostuneille. 
16.12.2021 järjestetyssä tilaisuudessa käsiteltiin Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumista 
ja kehittämistä. Esillä olivat mm. Suomenlinnan asemakaavoitus, Suomenlinnan suoja-alueen 
vyöhykkeistäminen, vedenalainen kulttuuriperintö sekä Suomenlinnan esittelyn monipuolistaminen (Case 
Tähtitaivas). 

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta 

Teot, joilla tavoitetta pyritään edistämään: Toimitaan aktiivisesti verkostoissa ja kansainvälisesti. 

Tapausesimerkki: Hoitokunta oli aktiivisesti mukana toteuttamassa Suomen Maailmanperintökohteiden 
yhdistyksen järjestämää maailmanperintöwebinaaria, joka järjestettiin 9.12.2021. Tilaisuudessa kuultiin 
rautaisannos maailmanperintötietoutta: mikä on kohteen tie maailmanperintölistalle, millä kriteereillä 
kohteita valitaan, mitkä syyt voivat uhata jopa kohteen poistoon listalta jne. Webinaari järjestettiin osana 
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen interpretaatiohanketta, joka on jatkoa vuosina 2020–
2021 aloitetulle kohteiden esittelyn ja viestinnän kehittämiselle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tiivistää 
kohteiden esittely- ja opastahojen yhteistyötä sekä lisätä kohteiden osaamista maailmanperinnöstä.  

Tavoite 17.7: Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisen ja yksityisen sektorin sekä 
kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia 

Teot, joilla tavoitetta pyritään edistämään: Asukas- ja kumppanuustilaisuudet. Verkon 
kohderyhmäkanavat Extranet ja Vianet. 
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Tapausesimerkki 1: Hoitokunnan ylläpitämiä Suomenlinnan asukkaille ja toimijoille suunnattuja intranet-
tyyppisiä verkkosivustoja kehitetään edelleen viestintäkanavina. Lisäksi kanavia markkinoidaan 
kohderyhmille, jotta ne saavuttavat yleisönsä yhä laajemmin ja tehokkaammin.  

Tapausesimerkki 2: Hoitokunta jatkaa vuokralaisilleen suunnatun kyselyn teettämistä. Kyselyllä 
selvitetään mm. Suomenlinnan vuokra-asukkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä asumiseen sekä 
Suomenlinnan hoitokunnan palveluihin liittyen. Kysely toimii näin parantamalla julkisen sektorin toimijan 
ja sen kiinteän kumppaniryhmän välisen ymmärryksen lisääjänä. Viimeisin kysely tehtiin loka-
marraskuussa 2021. Yleisarvosana asumiselle on lähes erittäin hyvällä tasolla, keskiarvo asteikolla 1–5 
asumiselle on 3,73. Vastanneista asukkaista lähes puolet antaa arvosanan hyvä (4), 16 prosenttia 
erinomaisen (5) ja vain kuusi prosenttia antaa arvosanaksi huono. 

4 Kädenjälki merkittäväksi tunnistettuun YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen 

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat 

Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Kansalaisilla on yhteinen oikeus kulttuuriperintöön ja maailmanperintöön. Tämä on ollut lähtökohtana 
myös Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tekemisessä. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet 
taottiin vuonna 2019 yli 30 työpajan lämmössä verkostossa, johon kuuluu noin 450 jäsentä. Näin on saatu 
aikaan yksi ensimmäisistä osallistavin keinoin tuotetuista maailmanperintökohteiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmista. Tuloksena on koko yhteisön kesken sovittuja toimenpiteitä, joihin kaikki voivat 
sitoutua. Suomenlinnan merilinnoitus on pysyvä mutta elävä, ja sama idea on myös hoito- ja 
käyttösuunnitelman pohjana. Lopullisena tavoitteena on hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttäminen 
jälkipolville. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla on toimintaohjelma, jota vuosittain arvioidaan ja edelleen kehitetään. Kaikki 
mukaan sitoutuneet toimijat raportoivat vuosittain omista toimenpiteistään. 
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5 Kädenjälki merkittäväksi tunnistettuun YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen 

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys 

Kestävä matkailu  

Suomenlinna on muuttunut sotilasalueesta vetovoimaiseksi matkailukohteeksi. Kasvanut suosio on 
haastanut Suomenlinnan hoitokuntaa ja sen yhteistyökumppaneita. Matkailijoiden laadukkaan 
kävijäkokemuksen, asukkaiden sosiaalisesti kestävän arjen ja yrittäjien ympärivuotisesti kannattavan 
liiketoiminnan yhteensovittaminen vaatii tasapainottelua. Kestävässä matkailussa pyritään minimoimaan 
matkailun kielteiset ja maksimoimaan myönteiset vaikutukset. Aitouteen ja paikallisuuteen nojaava 
liiketoiminta tukee linnoituksen arvoja. Matkailukohderoolia ei haluta korostaa muiden ominaisuuksien 
kustannuksella. Koska Suomenlinna on avoin kaupunginosa, linjattiin asiantuntijaselvitysten perusteella 
vuonna 2018, että pääsymaksun sijasta Suomenlinnaa kehitetään kestävän matkailun keinoin. Kestävän 
matkailun strategian mukaan Suomenlinna on kansainvälisesti arvostettu merilinnoitus ja kestävän 
matkailun mallikohde. Yrittäjät menestyvät tarjoamalla laadukkaita palveluita, asukkaat viihtyvät ja kävijät 
kokevat elämyksiä. Kaikki tämä saavutetaan jatkamalla yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa sekä tekemällä tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä. 

Kestävän matkailun edistymistä seurataan yllä kuvatuilla mittareilla sekä jatkuvalla kehitystyöllä. 

6 Kädenjälki merkittäväksi tunnistettuun YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen 

17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta 

Vapaaehtoistoiminta 

Suomenlinnassa tehdään vapaaehtoistyötä eri tavoin. Puistokummitoiminnan avulla kerätään roskia, 
haravoidaan sekä kitketään rikkaruohoja ja vieraslajeja. 

Linnoituksessa järjestetään vuosittain Unescon vapaaehtoisohjelmaan kuuluva kansainvälinen työleiri. 
Leiri on järjestetty Suomenlinnassa vuodesta 2015 alkaen ja siihen osallistuu noin 15 kulttuuriperinnön 
suojelusta kiinnostunutta nuorta aikuista. 

Suomenlinnassa järjestetään myös talkoita. 
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7 Kädenjälki merkittäväksi tunnistettuun YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteeseen  

11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi 

Suomenlinnan restaurointi, kunnossapito ja korjaaminen ovat aina perustuneet kestävyyteen ja 
vastuullisuuteen, esimerkkejä: 

• Historiallisen rakennuskantaan ja maisemaan kohdistuvien muutosten suunnittelu ja toteutus 
niiden arvot tunnistaen. 

• Korjaamisessa perinteiset materiaalit ja menetelmät – filosofia ”tee niin vähän kuin mahdollista” 
edistää rakennusten ja rakennusosien ylläpitoa ja korjaamista 

• Perinteen vaaliminen myös liittyen käyttötarkoituksiin: telakka-alueen ja siellä toimivien yhteisöjen 
(mm. veneveistämö) toiminnan jatkumisen turvaaminen.  

Maiseman hoidon ja ympäristötyön linjauksiin, ohjeisiin ja suunnitelmiin on sisällytetty ekologista 
kestävyyttä edistävät periaatteet, joilla varmistetaan Suomenlinnan biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemin toimivuuden säilyminen 

Ympäristötyöhön sisältyvät mm. jätehuolto, pilaantuneet maat, kemikaalien varastointi ja hävittäminen 

Vuosittain työtä seurataan yllä olevilla tulosmittareilla. 

8 Jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset 
toimintaympäristöön 

Hiilijalanjälki on kuvattu kohdassa 3.3.1 WW Green Office taulukossa. 

9 Raportin laadintatapa 
Tämä vastuullisuusraportti perustuu Suomenlinnan hoitokunnan tekemään arkiseen työhön, jonka 
tavoitteet on asetettu tulossopimuksessa, hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä hoitokunnan strategiassa.  
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Mittarit on koottu jo olemassa olevista mittareista, joita tulevaisuudessa kehitetään edelleen ja 
määritellään myös vastuullisuusraportille omia erikseen tarpeelliseksi arvioitavia uusia mittareita. 
Pohjana ovat tulossopimusmittarit sekä WWF Green Office -mittarit. 
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