Porvoon kansallinen kaupunkipuisto
Vuosikertomus 23.10.2018
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1 Johdanto
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston vuosikertomuksessa tuodaan esille, miten Porvoon kaupunki on
kehittänyt kansallista kaupunkipuistoa viimeisen vuoden aikana. Kertomus on laadittu lokakuussa
2018. Kehittämiseen kuuluvat alueen tunnetuksi tekeminen, julkinen keskustelu ajankohtaisista rakentamisen ja hoidon kohteista sekä alueella tapahtuva viheralueiden ja puistojen rakentaminen, kunnostus ja hoitotyö.
Vuosikertomuksessa esitellään aluksi koko aluetta koskeva suunnittelu ja tutkimus. Niiden jälkeen esitellään alueella tehty viherrakentaminen ja maisemanhoito. Sen jälkeen kuvataan yleisötyöhön liittyvät
toiminnat: kuntalaisten osallistaminen, vuosipäivien vietto, viestintä, matkailu ja markkinointi. Lopuksi
kerrotaan, miten Suomen kansallisten kaupunkipuistojen verkosto on yhdessä alkanut rakentaa näkyvyyttä alueilleen.
Kaupungin lisäksi monet yksityiset toimijat ja järjestöt järjestävät kansallisen kaupunkipuiston alueella
palveluita, toimintaa ja tapahtumia. Tässä vuosikertomuksessa esitellään kuitenkin vain kaupungin
toimenpiteitä alueella ja sitä, miten kaupunki luo puitteita alueen käytölle.
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2 Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Tärkein koko aluetta koskeva suunnitelma on lakisääteinen hoito- ja käyttösuunnitelma. Porvoon kaupungin valmistelema hoito- ja käyttösuunnitelma lähetettiin ympäristöministeriöön tarkastettavaksi joulukuussa 2017. Ympäristöministeriöstä odotetaan edelleen hyväksyntää, että suunnitelmaan on kirjattu oikein muotoseikat ja lakiteksti.
Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa vuoden 2018 loppuun mennessä ja esittää
ympäristöministeriölle hyväksyttäväksi vuoden 2019 alussa.
Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta alkoi kaikille avoimella internetkyselyllä, joka järjestettiin 1.7.–
15.8.2016. Vastauksia ulkoilumaastojen kehittämisestä kansallisen kaupunkipuiston alueella saatiin
173 ja kohteille yhteensä 327 ehdotusta. Niiden lisäksi käytössä olivat Jokirantoja koskeneen kyselyn
286 vastausta, ja niissä esitetyt lukuisat ideat vuodelta 2015.
Asukkaiden osallistamisen lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa tehtiin laajassa vuorovaikutuksessa maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Vastausten ja perustamissopimuksessa määriteltyjen alueiden arvojen pohjalta laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos. Se oli nähtävillä 15.5.–
15.8.2017 Porvoon kaupungin internet- palvelussa. Luonnoksesta saatiin 20 mielipidettä, joista 19 tukee luonnoksen sisältöä. Lopullinen, ympäristöministeriöön lähetetty suunnitelma valmisteltiin näiden
mielipiteiden ja ympäristöministeriön kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

3 Tutkimustyö
Empirekaupungin alueella selvitettiin kulttuurikasvillisuutta sekä alueen puustoa. Asukkaiden mielipiteitä empirekaupungin arvoista selvitettiin internetkyselyllä. Raportti kulttuurikasvillisuudesta valmistuu
vuoden 2018 lopulla. Kyselyn tulokset julkaistiin Kansallisen kaupunkipuiston vuosipäivän seminaarissa 12. toukokuuta 2018. Tulosten yhteenveto on julkaistu Porvoon kansallisen kaupunkipuiston internetpalvelussa www.porvoo.fi/empire-porvoon-vanhoja-rakennuksia-ja-kortteleita-arvostetaan.
Gammelbackan metsän eläviä lepakkoja selvitettiin kesä- ja syyskaudella. Raportti valmistuu vuoden
2018 lopulla. Gammelbackan metsän arkeologinen kulttuuriperintö kartoitettiin syksyllä 2017 ja raportti on luettavissa kaupungin internetsivulla www.porvoo.fi/442-hamari-alakoulun-alue-ja-gammelbackan-metsa
Yhteispohjoismainen puutarha-arkeologien verkosto piti vuotuisen kaksipäiväisen kesäseminaarinsa
Porvoossa Taidetehtaalla ja Porvoon kansallisessa kaupunkipuistossa. Tutustumiskohteina olivat Linnamäkien maisemat, Vanha Porvoo ja J. L. Runebergin kotimuseo. Seurakunta tarjosi Tuomiorovastin
pappilan käyttöön yhteiselle illalliselle.
Suomen historiallisten puukaupunkien verkosto piti vuotuisen tapaamisensa Porvoossa maaliskuussa. Sen yhteydessä järjestettiin kaupungintalolla sekä asiantuntijoille että kaikille kiinnostuneille
avoin seminaari rakennussuojelun haasteista. Seminaari oli samalla yksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumista.
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4 Kaavoitus
Keskustassa on käynnissä neljä ja Gammelbackassa yksi asemakaavatyö, joiden alueesta osa kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon:
1. Vanhan Porvoon rakennustapaohjeet päivitettiin. Niitä täydennettiin piha- ja katualueita koskevilla
ohjeilla sekä ohjeilla rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten.
2. Vanhan rautatieaseman seudun kaavatyö ja keskustelu entisen Hattulan sahan alueen kehittämisestä on käynnistynyt vuoden aikana. Tavoitteena on arvokkaan ympäristön suojeluarvojen turvaaminen ja toisaalta alueen kehittäminen yritystoimintaan.
3. Näsin mäen asemakaavassa tutkitaan hautausmaan laajentamista, rakentamista Mannerheiminväylän varteen ja Näsin kartanon miljöön säilyttämistä.
4. Länsirannan taiteen ja vapaa-ajan rannan asemakaava koskee jokirantaa Aleksanterinkadun sillan
eteläpuolella ja Kokonniemen laskettelukeskusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
22.8.2018.
5. Hamarin vanhan alakoulun vieressä tutkitaan täydennysrakentamista yleiskaavan mukaisesti. Samalla asemakaavalla säilytetään
Gammelbackan metsä virkistysalueena. Asemakaavassa tutkitaan
myös Niittypolun päässä olevan
pienvenesataman laajentamista.
Kesällä 2018 tehtiin selvitys alueella elävistä lepakoista.

6. Keskeisten alueiden osayleiskaavan uudistamisen ohjelmointi käynnistettiin vuonna 2017. Kaupungin uusi strategia hyväksyttiin syyskuussa 2018. Strategian tavoitteet kirjataan lähtökohdiksi osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vuonna 2018 käynnistettiin tarvittavien perusselvitysten laadinta.

5 Hankkeet
5.1 Vierassatama
Vierasvenesatama tullaan siirtämään itärannalta länsirannalle Wileniuksen telakan viereen. Sataman
suunnittelu oli osa 30Miles-projektia, jossa itäisen Suomenlahden vierasvenesatamien yhteistyönä
kehitetään alueen vesistömatkailua. Vierassataman yleissuunnitelma valmistui keväällä 2017 ja alueen asemakaava hyväksyttiin elokuussa 2018.

4 (16)

5.2 Laivaväylän ruoppaus
Porvoon laivaväylän ruoppaus aloitettiin syyskuussa 2018. Vuoden 2017 aikana on Kokonniemen
rantatasanteelta poistettu pilaantuneita maamassoja, joita tuotiin sinne 1950- ja 1960-luvulla. Porvoon
jokiväylän ruoppauksen massoilla tasataan rantamaata loppuvuoden 2018 aikana.

6 Virkistysalueiden rakentaminen ja kunnostus
6.1 Länsirannan rantapuistoa ja rantamuuria rakennettiin
Länsirannalla rakennettiin August Eklöfin puistoon käytäviä ja kivikorimuuria. Kävelysillan viereen jokirantaan rakennettiin graniittipintaista rantamuuria noin 40 metriä.

6.2 Itäiselle rantapromenadille kartta, kioski ja kahvila
Joen itärannan Rantapromenadille rakennettiin
uusi rantakahvila lähelle Mannerheiminkadun
siltaa. Sen ympärille muodostui uusi torialue,
jota kivettiin ja asvaltoitiin.
Värillisestä asvaltista valettiin maahan iso kansallisen kaupunkipuiston kartta. Kartta on kooltaan yli kaksisataa neliömetriä. Kartan viereen
asennettiin digitaalinen infotaulu, josta saa tietoa Porvoon tapahtumista ja palveluista.

Levinin huvilan rannassa korjattiin yli sata vuotta vanhaa rantamuuria. Puiston istutuksia kunnostettiin
ja vanhoja puita hoidettiin. Vierassataman lähelle rakennettiin loppusyksyllä uusi pieni kioski.

6.3 Linnamäelle uusi silta ja Pikkulinnamäellä maisemanhoitoa
Linnamäen ulomman vallihaudan ylittävä pitkä kävelysilta uusittiin. Jokirannan pyöräilyreiteille asennettiin sarjakuvataiteilija Jarlan piirtämiä opastauluja. Taulujen avulla ohjataan kävijöitä, miten
aroilla linnavalleilla tulee käyttäytyä. Kaupunki hoiti
Linnamäkien muinaismaisemaa. Vanhoista mäntymetsistä raivattiin pois nopeasti kasvavaa pihlajavesakkoa. Pikkulinnamäen ympäriltä poistettiin
hevosmetsurin avulla huonokuntoisia kuusia ja
nuorta lehtipuustoa. Nyt Pikkulinnamäki näkyy rantareitille. Maarin niityllä maisemaa hoitivat laiduntavat hevoset edelliskesien tapaan.
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Isolinnamäen ja Vanhan Porvoon välissä kasvavan nuoren metsikön poistamisesta sovittiin maanomistajan,
Metsähallituksen kanssa. Tavoitteina
ovat arvokkaan paahdebiotoopin
eliölajiston monimuotoisuuden säilyttäminen ja avoimen näkymän palauttaminen kirkon ja linnavallin välille.

6.4 Näsin kartanolla ja Näsinkiven näköalaterassilta avoimia
maisemia

Näsin kiven kaide on kunnostettu ja korotettu. Kiveltä voikin jälleen turvallisesti katsella jokilaaksoon
ja kohti keskustan kaupunkimaisemaa. Korkeaksi kasvanut vaahteravesakko ja muutamat huonokuntoiset vanhat vaahterat poistettiin kiven ympäriltä, jotta maisemat avautuivat.
Näsin kartanon pihapiiriä kunnostettiin. Vanhoja vaahteroita poistettiin, koska myrsky oli repinyt irti
isoja oksia ja lahoja osia. Kartanon vanhoja muureja otettiin esiin ja samalla tuli esiin vanhoja terasseja. Kaivuutyötä ei ulotettu arkeologisiin kerroksiin, vaan ainoastaan viimeaikoina täytettyä tai paikalle kertynyttä irtainta pintamaata poistettiin.
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6.5 Kokonniemen metsän luontoarvoja vaalitaan
Kokonniemen virkistysmetsään liittyy paljon luontoarvoja. Metsässä elää monipuolinen lintulajisto,
sillä siellä on monenlaisia biotooppeja. Porvoolainen lintumaailma sai uuden varsinaisen harvinaisuuden, kun jalohaikara pesi ensimmäistä kertaa Suomessa. Jalohaikarapari pesi onnistuneesti Kokonmäen metsässä.

6.6 Maisemanhoitoa Sikosaaressa, Joonaanmäellä ja
Aunelanmäellä

Kaupunki on kunnostanut laitumia Ruskiksella ja Sikosaaressa. Maisemia hoitavat ylämaankarja ja Tjuvholmenilla
lampaat.
Kansallisen kaupunkipuiston alueella on
muutamia harvinaisen vanhoja männiköitä, jotka halutaan säilyttää poistamalla tiheää alikasvustoa. Aunelan vanhan männikön liepeelle istutetut nuoret
männyt saivat elintilaa, kun alueelta raivattiin tiheää lehtipuustoa.
Joonaanmäellä tehtiin raivauksia ja harvennuksia, jotta metsässä saadaan kasvamaan myös joitakin
vahvoja ja pitkäikäisiä puita.
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6.7 Örnshamnissa hoidetaan ikivanhaa lehmusta
Örnshamnissa on asukkaiden suosima virkistysranta. Vanhan huvilan puistosta on jäljellä ikivanha
lehmus. Sen latvusta hoidetaan varovasti keventäen, jotta puuvanhus eläisi vielä pitkään. Kun alueen puustoa harvennettiin, istutettiin tulevaisuuden
puiksi nuoria lehmuksia.

6.8 Reittien rakentaminen
Kokonniemen kansanpuiston kautta keskustasta Hamariin johtava rantareitti
rakennettiin vuonna 2016.
Rantareitin mahdollisesta
jatkamisesta Haikkooseen
aloitettiin kesällä 2017
neuvottelut viranomaisten
kanssa, sillä puuttuva osa
kulkee luonnonsuojelualueen reunassa. Hanke ei
ole tänä vuonna edennyt.

Kokonniemen virkistysmetsässä on kunnostettu hiihtolatujen pohjia. Reittien reunoilla on tehty
maisean hoitoa, raivauksia ja istutuksia. Ruskiksen, Sikosaaren ja Lennätinvuoren luonnonsuojelualueiden rakenteita korjattiin kaupungin omana työnä.
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7 Osallistaminen ja vuosipäivät
7.1

Osallistaminen

Vuonna 2018 on selvitys- ja suunnittelutyön tueksi toteutettu seuraavat kuntalaisille avoimet kyselyt ja
tilaisuudet:


Ydinkeskustan ja empirealueen kehittämistä edistettiin erillisellä hankkeella. Aiheeseen liittyen
järjestettiin kaikille avoin Strategiaseminaari 14.12.2017 yhteistyössä Porvoon elävä keskusta
ry:n kanssa, seminaari rakennussuojelun haasteista 22.3.2018 sekä keskustan kehittämisen
työpajaseminaari 7.6.2018



Huhtikuussa 2018 toteutettiin internetkysely empire-Porvoon arvoista, johon saatiin 210 vastausta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten alueen asukkaat ja muut porvoolaiset näkevät
empire-Porvoon, mikä siellä on heille arvokasta ja ainutlaatuista. Vastaajista oli empirekaupungin asukkaita 42, muualta Porvoossa asuvia 160 ja vierailijoita 8. Kyselyn tulokset julkaistiin kansallisen kaupunkipuiston vuosipäivän yhteydessä. Lisäksi tuloksista julkaistiin tiedote
8.5.2018.

7.2 Vuosipäivä 2018
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 18.5.2010. Sen syntymäpäivää on juhlittu vuosittain
yleensä toukokuun kolmantena lauantaina yhteistyössä alueen suurimpien maanomistajien ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vuosipäivän ohjelma on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja matkailijoille. Ohjelmaan on kuulunut avoimia esitelmätilaisuuksia ja maastokierroksia ajankohtaisista, vuosittain vaihtuvista teemoista. Kansallisen kaupunkipuiston vuosipäivän esille nostamat aiheet ovat saaneet hyvin näkyvyyttä mediassa.
Vuonna 2018 vietettiin kahdeksatta vuosipäivää lauantaina 12. toukokuuta Borgå Gymnasiumin salissa. Aiheena oli empire-Porvoo. Seminaarissa oli noin 50 kuulijaa ja opaskierroksella 45.
Seminaarissa Porvoon museon rakennustutkija Juha Vuorinen taustoitti alueen historiaa ja sen nykyistä rakennuskantaa. Museolehtori Margaretha Jämbäck puolestaan valotti, miten taiteilijat ovat eri
aikoina nähneet empire-Porvoon.
Kaavoittaja, maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh kertoi alueen kaavoituksen lisäksi alueen puistoista ja puukujanteista. Lisäksi hän esitteli asukaskyselyn tulokset. Kyselyssä tiedusteltiin, mitä seikkoja porvoolaiset pitävät empire-Porvoossa arvokkaina ja tärkeinä.
Tilaisuuden lopuksi lehtori Stefan Hagman esitteli vuonna 1850 valmistunutta Borgå Gymnasiumin
arvokasta rakennusta ja sen ainutlaatuista historiallista kirjastoa.
Esitysten jälkeen jatkettiin empire-Porvooseen tutustumista jalkaisin ja kierrettiin Juha Vuorisen ja
Anne Rihtniemi-Rauh´n johdolla lähikortteleissa ja tutustuttiin eri aikakausien rakennushistoriaan ja ihanteisiin. Kierros päättyi J. L. Runebergin kodille, jossa opas esitteli Fredrikan puutarhaa. Myös lasten vanhanajan leikkipaikka pihapiirissä oli avoinna koko päivän ajan.
Päivän ohjelma oli samalla osa Euroopan kulttuuriperintövuoden ohjelmaa.
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Vuosipäivän ohjelmajuliste 2018 ja kuvia opaskierrokselta.
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8 Viestintä 2018
8.1 Tiedotteet ja uutiset
Kansalliseen kaupunkipuistoon ja alueen kehittämiseen liittyviä tiedotteita laativat kaupungin toimialojen asiantuntijat. Kaupungin julkaisemat tiedotteet lähetetään suomen- ja ruotsinkielisille paikallisille
tiedotusvälineille, kaupungin luottamushenkilöille, ylimmälle virkamiesjohdolle sekä toimialajohtajille ja
-päälliköille.
Jakelua laajennetaan ja kohdennetaan tiedotteen aiheen ja tarpeen mukaan. Kaupungin tiedotteet
ovat saaneet hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä.
Tiedotteet julkaistaan uutisina kaupungin verkkosivuilla www.porvoo.fi/uutiset, jonne ne myös arkistoituvat. Tiedotteet voidaan lisäksi nostaa uutissyötteenä palvelualueiden nettisivuille.
Tiedotteet nousevat myös kaupungin henkilöstön Intran etusivulle.
17.9.2018

Puukortteliseminaari 20. syyskuuta: Kokonaisen korttelin kokoinen
puurakentamishanke Porvooseen

7.9.2018

Tutustu kotikaupunkiisi viranhaltijoiden kanssa 10. – 14. syyskuuta

24.8.2018

Tolkkinen–Porvoo-väylän ruoppaukset ovat alkaneet

28.6.2018

Tarjouskilpailu Gammelbackan siirtolapuutarha-alueesta käyntiin

6.6.2018

Läntinen jokiranta porvoolaisten olohuoneeksi

30.5.2018

Keskustatyöpaja torin ja empirekortteleiden kehittämiseksi

14.5.2018

Porvoon empirekaupunginosan vanhaa kulttuurikasvillisuutta tutkitaan

8.5.2018

Empire-Porvoon vanhoja rakennuksia ja kortteleita arvostetaan

25.4.2018

Empire-Porvoo kansallisen kaupunkipuiston vuosipäivän aiheena 12.5.

16.4.2018

Mikä sinusta on arvokasta Porvoon empirekaupunginosassa? Kerro mielipiteesi
aluetta koskevassa kyselyssä

22.3.2018

Taide- ja jokikeskuksen perustamista selvitetään Porvoossa

9.3.2018

Avoin seminaari rakennussuojelun haasteista 22. maaliskuuta

15.2.2018

Ulkoilumetsien hoito Sikosaaressa alkaa

31.1.2018

Kaavoituskatsaus 2018

15.1.2018

Länsirannan eteläosassa on aloitettu Porvoonjoen ruoppausta valmistelevat työt

19.12.2017 Uudet taidehankinnat elävöittävät Porvoon Länsirannan katukuvaa ensi vuonna
1.12.2017

Keskustan kehittämistyö jatkuu
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8.2 Facebook ja Instagram
Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista julkaistaan päivityksiä kaupungin Facebook-tilillä. Päivityksiä tehdään erityisesti asukaskyselyistä ja tapahtumista. Lisäksi kerrotaan
muista kuntalaisia ja matkailijoita kiinnostavista aiheista. Kaupunkipuiston kohteet näkyvät myös Instagram-tilillä https://www.instagram.com/visitporvoo/
Esimerkkejä Kansallisen kaupunkipuiston alueeseen liittyvistä Facebook-päivityksistä:
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8.3 Kansallisen kaupunkipuiston verkkosivut
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston sivuston sisältöjä ovat muun muassa alueen merkittävien kohteiden esittelyt, alueen valmiit reitit, raportit ja luontoselvitykset sekä kulttuurihistorialliset tarinat alueen paikoista ja siellä asuneista ihmisistä.
Sivuston sisältöä päivitetään säännöllisesti. Kuntalaisten ja matkailijoiden lisäksi kokonaisuutta voi
hyödyntää muun muassa kulttuuriympäristökasvatuksen opetusmateriaalina kouluissa.
Sivuston osoite on: www.porvoo.fi/kansallinenkaupunkipuisto ja ruotsiksi www.borga.fi/nationalstadsparken. Suora linkki sivustolle löytyy muun muassa kokonaisuuksista: Matkailu & vapaa-aika sekä
Asuminen & ympäristö.
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9 Matkailu ja markkinointi
Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsee merkittäviä matkailukohteita kuten Vanha Porvoo, Näsin kartano ja Haikon Kartano. Kesällä 2018 matkailijoiden mahdollisuuksia tutustua laajemmin kansallisen kaupunkipuiston alueeseen parannettiin
muuttamalla ilmaisen kesäbussi Rinkelin reitti kulkemaan Sikosaaren ja Empirekorttelin kautta.
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston esite uusittiin
alkuvuodesta 2018. Vuoden aikana on kansallisen
kaupunkipuiston sisältöjä jaettu Porvoon sosiaalisen median kanavissa. Reitit ovat käytettävissä digitaalisessa muodossa Citynomadi –sovelluksessa:
https://www.porvoo.fi/reitit-porvoon-kansallisessakaupunkipuistossa.
Porvoon kaupungin kesäinfo toimi kesä-elokuussa
Vanhassa Kappalaisentalossa. Kesäinfon ja Gallerian yhteisenä teemana oli luonto. Infohuoneen sisustuksen on rakentanut Porvoon kaupungin puuverstas, raakamateriaalina puu ja puuvaneri, lattiaan on maalattu Porvoon kartta. Kesäinfon yhteydessä toimiva näyttely Luonnollisesti - Naturligtvis Naturally kertoi Porvoon luonnosta. Kansallisen
kaupunkipuiston luontokohteet nousivat näkyvästi
esiin niin infossa kuin näyttelyssäkin.
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10 Yhteistyö muiden kansallisten kaupunkipuistojen kanssa
Suomessa on yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa, Porvoon lisäksi Forssa,
Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Kotka,
Kuopio, Pori ja Turku. Kaupungit ovat perustaneet verkoston, jonka tarkoituksena
on yhdessä edistää alueiden arvojen säilymistä ja hyödyntämistä.
Verkosto pohti kuluneen vuoden aikana
yhteisessä seminaarissa yhteistä markkinointia. Vuoden aikana julkaistiin ja painettiin englanninkielinen esite ja kustakin
kaupungista laaditut julisteet käännettiin
ruotsiksi ja englanniksi. Julisteet ovat kiertäneet erilaisilla matkailu- ja ympäristömessuilla.
Porvoo on parhaillaan aktiivinen kaupunkipuistojen verkoston Visit Finland (https://www.visitfinland.com/mystay/product/porvoo-national-urban-park/47830/) ja Trip Advisor -yhteistyössä. Esimerkiksi kansallisessa kaupunkipuistossa järjestettävät tapahtumat voi merkata Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaksi, vaikka ne eivät ajoittuisikaan syyskuun toiseen viikonloppuun. Tapahtumat siirtyvät tuolloin automaattisesti kansainväliselle karttapohjaiselle sivustolle www.europeanheritagedays.com.
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