
SUOMEN 
MAAILMANPERINTÖKOHTEIDEN 
YHDISTYS RY.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Merenkurkun saaristo, kuva Ann-Britt Pada



SUOMEN MAAILMAN-
PERINTÖKOHTEIDEN YHDISTYS RY
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen 
maailmanperintökohteiden yhteistyön kehittäminen ja 
niiden vaikuttavuuden lisääminen.

Yhdistys
• edistää maailmanperintösopimuksen toteuttamista,
• edustaa Suomen maailmanperintökohteita 

kansallisella, pohjoismaisella ja muulla 
kansainvälisellä tasolla ja

• kasvattaa maailmanperintökohteiden osaamista ja 
voimavaroja yhteistyön avulla.

Yhdistyksessä on kuusi Suomen 
maailmanperintökohteita edustavaa jäsenyhteisöä: 
Rauman kaupunki, Suomenlinnan hoitokunta, 
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö, UPM Verlan 
tehdasmuseo, Maanmittauslaitos ja Metsähallitus.

Vuosi 2019 oli yhdistyksen kolmas kokonainen 
toimintavuosi.

Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki



YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen hallitus
• Puheenjohtaja: Hanna-Leena Salminen, Rauman kaupunki 

(varajäsen Minna-Liisa Salonsaari)
• Varapuheenjohtaja: Katriina Holm, Petäjäveden vanhan 

kirkon säätiö (varajäsen Hanna Hautamäki)
• Sihteeri: Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta (varajäsen 

Petteri Takkula)
• Pirkko Yliselä, Maanmittauslaitos (varajäsen Jyrki 

Puupponen)
• Jussi Telaranta, Rauman kaupunki (varajäsen Irene Villanen)
• Malin Henriksson, Metsähallitus (varajäsen Kenth 

Nedergård)
• Jaana Rannanpää, UPM (varajäsen Ville Majuri)

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Mervi Laitinen 
ja Eija Forsvik Maanmittauslaitoksesta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden 20919-2020 
aikana 10 kertaa: 29.3.2019, 3.5.2019, 27.5.2019, 
26.8.2019, 7.10.2019, 29.10.2019, 18.11.2019, 17.1.2020, 
9.3.2020 ja 6.4.2020. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin  
29.3.2019 ja ylimääräinen vuosikokous pidettiin 13.6.2019.

Hallituksen jäseniä Suomen pohjoisimmalla Struven ketjun pisteellä 
Stuorrahanoaivi-tunturin huipulla 2018. Kuva: Hanna Lämsä



HENKILÖSTÖ

Yhdistyksen työntekijänä työskenteli toimikaudella 
2019-2020 projektikoordinaattori, FM, restonomi 
Laura Heikkilä.

Laura Heikkilä on toiminut yhdistyksen 
projektikoordinaattorina jo vuodesta 2017 alkaen. 
Heikkilä on vastannut tänä aikana kaikkien 
yhdistyksen toteuttamien hankkeiden 
koordinoinnista sekä yhdistyksen viestinnästä. 

Projektikoordinaattori Laura Heikkilä Tarvantovaaran erämaassa, 
kuva: Veera Nikkanen



YHDISTYKSEN TOIMINTA

Toimintavuonna tuli päätökseen kaksi jo 
aikaisempina vuosina käynnistynyttä hanketta. 
Lisäksi yhdistys toteutti vuonna 2019 yhden 
yksivuotisen hankkeen.

KÄVIJÄTUTKIMUSHANKE 2017-2019

Saatu avustus 98 000€, Museovirasto. Lisäksi 
hankkeeseen kohdennettiin myös kohteiden 
omarahoitusta.

MATKAILU 4.0 -toimenpideohjelmaan liittyvät 
hankkeet

• Maailmanperintökohteiden 
kulttuurimatkailupalvelut ja tuotteet verkkoon 
2018-2019. Saatu avustus, 60 000€, OKM

• Kestävän matkailun periaatteet käyttöön Suomen 
maailmanperintökohteissa 2019.  Saatu avustus 
60 000€, OKM

Petäjäveden vanha kirkko, kuva Petäjäveden vanhan kirkon säätiö



Suomen maailmanperintökohteiden kävijöitä 
tutkittiin ensimmäistä kertaa yhteisessä 
kolmivuotisessa tutkimuksessa.

Kaikkien kohteiden yhteinen tavoite on laadukkaan 
kävijäkokemuksen tuottaminen. Kohteissa koettiin 
yhteinen halu seurata kävijäkokemuksen laatua, 
käynnin motiiveja sekä kohteen suojelun ja esittelyn 
vaikuttuvuutta.

Tutkimushankkeessa selvitettiin näihin tekijöihin 
liittyviä tunnuslukuja yhdenmukaisella, 
vertailukelpoisella menetelmällä hyödyntäen 
Metsähallituksen Luontopalvelujen 
kävijätutkimusmallia. Yhteistyö Metsähallituksen 
Luontopalvelujen kanssa oli arvokasta koko 
hankkeelle.

Hankkeessa saatu tutkimustieto ja tietopohja ovat 
tärkeitä kohteiden kehittämisen kannalta.

Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

KÄVIJÄTUTKIMUSHANKE 2017-2019

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, kuva Lassi Kujala



Suomen maailmanperintökohteissa vierailee eniten 
kotimaisia kulttuurimatkailijoita. Kohteilla on 
kuitenkin vetovoimaa myös kansainvälisiin 
matkailijoihin Unescon tuoman brändin ansiosta.

Vaikka Suomen seitsemästä kohteesta kuusi on 
kulttuuriperintökohteita, arvostavat kohteiden 
kävijät luonnon läheisyyttä. 

Maailmanperintökohteiden kävijät ovat tyytyväisiä 
vierailuunsa.

Kohteilla on merkittävä paikallinen potentiaali. 
Kävijät tutustuvat vierailullaan myös alueen muihin 
matkakohteisiin ja palveluihin. 

Kohteet vaikuttavat paikallisesti. Kohteisiin 
investoidut eurot moninkertaistuvat 
paikallistaloudessa ja kohteet parantavat kävijöiden 
elämänlaatua.

Kaikkien kohteiden kävijätutkimukset sekä 
yhteenvetoraportti löytyvät maailmanperinto.fi –
sivustolta.

TUTKIMUKSEN TULOKSIA

Suomenlinnan merilinnoitus, kuva: Super Otus/Suomenlinnan hoitokunta



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

PANOKSET

• Museoviraston rahoitus

• Kohteiden työntekijöiden käytännön työ 
tutkimusaineistonkeruussa

TUOTOKSET

• Projektikoordinaattorin työpanos: 
tutkimussuunnitelmien laatiminen, 
vastuuhenkilöiden koulutus, tutkimuksen 
raportointi ja esittely

• Kohteiden toimenpiteet

VAIKUTUS

• Hanke tuotti tutkittua tietoa kaikkien kohteiden 
kehittämisen tueksi

VAIKUTTAVUUS

• Saatujen tutkimustulosten tietoperusta on 
pohjana yhteismitalliselle kehitystyölle



MAAILMANPERINTÖKOHTEIDEN 
KULTTUURIMATKAILUPALVELUT JA 
TUOTTEET VERKKOON 2018-2019

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, kuva Krista Keltanen

Hankkeessa tehtiin palveluiden ja tuotteiden 
paikallista yhteiskehittämistä Visit Finland 
Akatemian kouluttajan johdolla. Lisäksi järjestettiin 
yhteinen työpaja, jossa oli mukana myös 
Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja 
opettajia.

Keskeinen osa hanketta oli kolmikielisen 
maailmanperinto.fi-verkkosivuston valmistuminen. 
Se kokoaa yhteen kaikki Suomen kohteet ja 
maailmanperintötietouden. Sivusto on myös tärkeä 
alusta yhdistyksen työlle ja sinne saada hankkeissa 
tuotettua tietoa jaettavaksi ja muille 
hyödynnettäväksi.

Hankkeessa tuotettiin myös avustuksen 
käyttötarkoituksen muutoksella kaikkien kohteiden 
yhteisesitteen uudistus. Esite on ladattavissa 
maailmanperinto.fi-sivustolta viidellä eri kielellä.



PANOKSET
• OKM rahoitus
• Kohteiden työntekijät ja kohteissa toimivat 

paikalliset matkailutoimijat

TUOTOKSET
• Työpajat, yhteiset verkkosivut, yhteisesitteen 

uudistus
• Projektikoordinaattorin työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

VAIKUTUS
• Maailmanperintötuotteita, -palveluita ja -

tapahtumia
• Kohteiden löydettävyyden ja yhteisnäkyvyyden 

paraneminen
• Yhdistyksen toiminnan ja maailmanperinnön 

esittelylle oma alusta

VAIKUTTAVUUS
• Laadukkaan kävijäkokemuksen luominen 

maailmanperintöarvoa ilmaisevilla tuotteilla ja 
palveluilla



KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEET 
KÄYTTÖÖN SUOMEN 
MAAILMANPERINTÖKOHTEISSA 2019

Merenkurkun saaristo, kuva Christoffer Björklund

Hanke pohjautui Metsähallituksen Luontopalveluiden 
kanssa luotuihin kestävän matkailun periaatteisiin, 
jotka ovat käytössä Suomen maailmanperintökohteissa 
ja kansallis- ja luonnonpuistoissa. Lisäksi hanke toteutti 
kansallisen maailmanperintöstrategian mukaista 
kohteiden kestävän matkailun kehittämisen tavoitetta.

Kohdekohtaisissa työpajoissa kehitettiin kestävän 
matkailun mittarit ja yhteisessä työpajassa sovittiin 
myös kohteiden yhteisistä mittareista. Yhteiseen 
työpajaan osallistui myös Visit Finlandin edustaja ja 
hanketyössä on peilattu käynnissä ollutta Visit
Finlandin Sustainable Travel Finland -työtä. 

Mittarityö on käyttökelpoinen esimerkki kaikille 
luonto- ja kulttuurikohteille ja tulokset ovat kaikkien 
saatavilla maailmanperinto.fi-sivustolla.



PANOS
• OKM rahoitus
• Kohteiden työntekijät ja työpajatyöskentelyyn 

osallistuneet matkailutoimijat

TUOTOS 
• Kohdekohtaiset työpajat ja yhteinen työpaja
• Projektikoordinaattorin työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

VAIKUTUS
• Kohteiden omat sekä yhteiset kestävän 

matkailun seurantamittarit

VAIKUTTAVUUS
• Kohteet sitoutuvat kestävän matkailun 

mittaamiseen yhtenäisellä menetelmällä
• Maailmanperintökohteet kantavat vastuuta 

matkailun kestävyydestä ja jakavat tätä tietoa 
kaikille kiinnostuneille

Alatornion kirkko, Struven ketju, kuva Sirkka Image



YHTEISTYÖKUMPPANIT JA 
SIDOSRYHMÄT

Toimintavuonna yhdistys on tehnyt yhteistyötä 
kaikkien Suomen maailmanperintökohteiden 
vastuutahojen kanssa. Lisäksi vuoden aikana 
toteutetuissa hankkeissa yhdistys on osallistanut 
monia Suomen maailmanperintökohteiden 
sidosryhmiä paikallisella tasolla.

Lisäksi yhteistyötä on tehty seuraavien sidosryhmien 
ja kumppaneiden kanssa: opetus- ja 
kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, 
Museovirasto, Suomen ICOMOSin
maailmanperintöryhmä, Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulu, Metropolia 
ammattikorkeakoulu, Metsähallitus/Luontopalvelut, 
Birgitta Palmqvist Productions, Mood of Finland, 
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, Luova 
Toimisto Särmä, Yle Puoliseitsemän toimitus, Visit
Finland

Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, kuva Rauman kaupunki



VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS 

Vuoden aikana avattiin kaikkia Suomen 
maailmanperintökohteita yhdistävä 
maailmanperinto.fi-verkkosivusto, joka toimii 
jatkossa myös tärkeänä alustana yhdistyksen työlle 
ja sen esittelylle.

Yhdistys oli yhteistyössä Maanmittauslaitoksen 
kanssa mukana Suomi Areenassa
• Paneelikeskustelu maailmanperinnöstä
• Opastettu ilmaisretki Sammallahdenmäelle
• Teltta messukadulla ja 

maailmanperintötietouden levittäminen

Ylen puoliseitsemän toimitus julkaisi viiden 
minuutin videot jokaisesta Suomen kohteesta. 
Videot on nähtävissä Yle Areenassa.

Projektikoordinaattori Laura Heikkilä esitteli 
kävijätutkimushankkeen tuloksia Visit Finlandin 
valtakunnallisessa Kulttuurimatkailuseminaarissa.



VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS

Yhdistyksen viestintäkanavat ovat

• Kolmikieliset maailmanperinto.fi -verkkosivut, 
jonka yhteydessä julkaistaan myös

- ajankohtaisia uutisia Suomen kohteista ja 
maailmanperinnöstä

- kerran kuukaudessa maailmanperintöön liittyvää 
blogia

• Kaikkien kohteiden yhteisesite, josta on 
viisikielinen sähköinen versio.

• Sosiaalisen median kanavista yhdistyksellä on 
omat tilit seuraavissa kanavissa:

- Facebook @suomenmaailmanperintokohteet

- Instagram @finnishworldheritagesites

- Twitter @SuomenMPkohteet



VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS

Yhdistykselle laadittiin toimintavuonna 
viestintäsuunnitelma, jossa täsmennettiin 
viestintäkanavat, pääviestit ja vastuut.

Projektikoordinaattorin tueksi perustettiin yhdistyksen 
oma viestintätiimi, jossa on edustaja jokaisesta 
kohteesta. Viestintätiimi valitaan toimintavuoden 
ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. 
Viestintätiimiläisen ei tarvitse olla yhdistyksen 
hallituksen jäsen. Toimintavuonna viestintätiimissä 
olivat mukana:  

• Hanna-Leena Salminen, Sammallahdenmäen pronssikautinen 
hautaröykkiöalue

• Katriina Holm, Petäjäveden vanha kirkko
• Pirkko Yliselä, Struven ketju
• Jussi Telaranta, Vanha Rauma
• Piia Orava, Merenkurkun saaristo
• Jaana Rannanpää, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
• Veera Törrönen, Suomenlinnan merilinnoitus

Viestintäsuunnitelma laadittiin kesäisessä Suomenlinnassa, kuva Rosa Nevalainen



RAHOITUS

Yhdistys hankkii rahoituksensa jäsenmaksuilla, 
jonka suuruus on 500 euroa. Lisäksi yhdistys voi 
tarvittaessa periä jäseniltään ylimääräisen 
jäsenmaksun. Yhdistys maksaa vuosittaista 
jäsenmaksua pohjoismaisen maailmanperintö-
kohteiden yhdistykseen.

Yhdistyksen toiminnan rahoituksen keskiössä ovat 
avustukset. Toimintavuonna yhdistys sai avustuksia 
kahteen eri hankkeeseen. Molempiin hankkeisiin 
saatiin rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustuksesta Matkailu 4.0 toimenpide-
ohjelman kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Yhdistys sai jatkoaikaa saamalleen Museoviraston 
avustukselle, joka on tarkoitettu kansainvälisen 
toiminnan vahvistamiseen. Avustus helpottaa 
yhdistyksen edustajien osallistumista 
kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti 
pohjoismaisen yhdistyksen toimintaan. 

Suomenlinnan merilinnoitus, kuva Super Otus/Suomenlinnan hoitokunta



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistys valitsi hallituksen jäsenistä Merenkurkun 
saariston Malin Henrikssonin ja Suomenlinnan 
merilinnoituksen Petteri Takkulan edustamaan 
yhdistystä pohjoismaisessa maailmanperintö-
yhdistyksessä.

Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat 
osallistuivat toimintavuoden aikana pohjoismaisen 
maailmanperintöyhdistyksen kokouksiin ja 
raportoivat kokouksista yhdistyksen hallitukselle. 

Pohjoismainen maailmanperintökohteiden yhdistys 
kokoontui toimintavuotensa aikana neljä kertaa.

Suomalaiset osallistujat yhteiskuvassa pohjoismaisessa 
maailmanperintökonferenssissa Drottningholmim linnan puutarhassa 
syyskuussa 2019, kuva tuntematon konferenssiosallistuja.



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen edustajia osallistui vuoden 
aikana pohjoismaisen maailmanperintö-
yhdistyksen kestävän matkailun 
hankkeeseen “The Nordic Wolrd Heritage as 
A Model Region of Sustainable Tourism”.

Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi 
järjestettiin 2.-4.9.2019 Tukholmassa. 
Konferenssin yhteydessä järjestettiin 
pohjoismaisen yhdistyksen kestävän 
matkailun hankkeen työpaja. Yhdistyksen 
edustajien lisäksi Suomesta työpajaan 
osallistuivat Visit Finlandin Susanna 
Markkola ja Liisa Kokkarinen.

Pohjoismaisen maailmanperintökonferenssin osallistujat Drottningholmin linnan 
puutarhassa 2019 Kuva: Raphael Stecksén



www.maailmanperinto.fi

Struven ketju Stuorrahanoaivin piste, kuva Sirkka Image


