MAAILMANPERINTÖKOHTEET SUOMESSA

SUOMEN MAAILMANPERINTÖKOHTEET
Suomessa on tällä hetkellä seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde. Jokainen Suomen kohteista edustaa yleismaailmallisesti erityisen
arvokasta kulttuuri- tai luonnonperintöä.
www.maailmanperinto.fi
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MAAILMANPERINTÖ
– YHTEINEN AARTEEMME
MAAILMANPERINTÖSOPIMUS

YLEISMAAILMALLINEN
ERITYISARVO

Maailmanperintösopimus on Yhdistyneiden

Luetteloon päästäkseen kohteen on täytettävä

aineeton kulttuuriperintö voi olla muun muassa

annettuja kriteereitä. Kulttuurikohde voi olla

suullista perinnettä, esittävää taidetta, juhla-

inhimillisen luovuuden mestariteos, poikkeuk-

menoja, käsityötaitoja, ruokaperinteitä sekä

sellisen merkittävä todiste olemassa olevasta

luontoon liittyvää tietotaitoa. Sopimus painottaa

tai hävinneestä kulttuurista, merkittävää

kulttuurien moninaisuutta, perinteiden välittä-

historiallista aikakautta edustava rakennustyyp-

mistä ja ihmisen osallisuutta kulttuuriperintöön.

pi, arkkitehtoninen tai teknologinen kokonaisuus

Yhteisöllä on merkittävä rooli aineettoman

tai maisema. Kohde voi edustaa myös tietyn

kulttuuriperinnön tunnistamisessa ja määrittämisessä.

kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijär-

Kaikilla maailmanperintökohteilla on erityinen

kulttuurin perinteistä asutusta, maan- tai meren

jestö Unescon (The United Nations Education-

yleismaailmallinen kulttuuri- tai luonnonperintö-

käyttöä tai ihmisen vuorovaikutusta ympäristön

al, Scientific and Cultural Organization) vuonna

arvo (OUV, Outstanding Universal Value), joka on

kanssa ilmentävää kokonaisuutta.

1972 hyväksymä kansainvälinen yleissopimus

maailmanperintökohteeksi nimeämisen peruste.

maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden suojelemiseksi.

Luontokohteen kriteereitä ovat poikkeuksellisen
Yleismaailmallinen erityisarvo kuvaa Unescon

kaunis maisema, maapallon historian tärkeää

maailmanperintökohteiden kansainväliset rajat

kehitysvaihetta kuvaava maisema, esimerkki

Maailmanperintösopimuksen avulla pyritään

ylittävää ainutlaatuista merkitystä. Kohteen tu-

käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta

osoittamaan ja turvaamaan maailman keskeisten

lee sisältää mahdollisimman kokonaisina, koske-

muutoksesta sekä uhanalaisen eläinlajin tyyssija.

kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden arvo sekä

mattomina ja omassa kontekstissaan autenttisina

säilyminen. Maailmanperinnön katsotaan olevan

kaikki ne elementit, jotka ilmaisevat sen yleis-

Jos kohde on uhattuna esimerkiksi aseellisen

koko ihmiskunnan omaisuutta, ja sen suojelu tule-

maailmallista arvoa.

konfliktin, luonnonkatastrofin, hallitsemattoman
matkailun tai kohteessa tai sen välittömässä

ville sukupolville on kaikkien maiden vastuulla.

läheisyydessä tapahtuvan rakentamisen vuoksi,
Sopimuksen ratifioineet valtiot voivat ehdottaa

MAAILMANPERINTÖLUETTELO

voidaan se sisällyttää uhanalaisen maailmanperinnön luetteloon. Mikäli kohde menettää jonkin

kohteita maailmanperintöluetteloon. Luettelon
kohteista päättää Maailmanperintökomitea,

Maailmanperintöluettelo koostuu kulttuuri- ja

keskeisen ominaisuutensa, jonka takia se on

johon kuuluu 21 jäsenmaata. Suomi on ratifioinut

luontokohteista sekä näiden yhdistelmistä.

nimetty maailmanperintökohteeksi, voidaan se

maailmanperintösopimuksen vuonna 1987.

Yhteensä kohteita on yli tuhat ympäri maailman.

poistaa luettelosta.

Osa kohteista sijaitsee useamman maan
alueella.
Luetteloa pyritään tasapainottamaan kiinnittä-

AINEETON MAAILMANPERINTÖ

mällä huomiota etenkin aliedustettuihin maanSUOMENLINNA
KUVA: AINO HEININEN
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tieteellisiin alueisiin sekä temaattisiin ryhmiin,

Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön

kuten 1900-luvun arkkitehtuuriin, kulttuurimai-

suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 ja

semiin ja teollisuuskohteisiin.

Suomessa se astui voimaan vuonna 2013. Elävä

VANHA RAUMA
KUVA: RAUMAN KAUPUNKI
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KUVA: AINO HEININEN

KUVA: ARTTU KOKKONEN

VIAPORISTA
SUOMENLINNAKSI
Linnoituksen rakennustyöt aloitettiin Augustin
Ehrensvärdin johdolla vuonna 1748 Ruotsin vallan aikana. Merilinnoituksen tehtävänä oli toimia
laivastotukikohtana ja mantereen puolustuksessa. Linnoitus sai tuolloin nimekseen Sveaborg,
suomeksi Viapori. Vuonna 1808 Sveaborg antautui Venäjän joukoille, jolloin siitä tuli venäläinen
sotilaskohde ja varuskuntakaupunki. Vuonna
1855 linnoitus vaurioitui pahasti Krimin sodan
aikana.
Suomen itsenäistymisen seurauksena valta
vaihtui jälleen, ja linnoitus sai nimen Suomenlinna vuonna 1918. Siviilihallintoon linnoitus siirtyi
vuonna 1973. Nykyään Suomenlinna on elävä
kaupunginosa, jossa asuu noin 800 helsinkiläistä.
KUVA: SUPER OTUS

SUOMENLINNAN
MERILINNOITUS

YKSI SUOMEN SUOSITUIMMISTA KOHTEISTA
Suomenlinnan merilinnoitus sijaitsee Helsingin
edustalla noin 15 minuutin lauttamatkan päässä
Kauppatorilta. Suomenlinnan alue käsittää
noin 200 rakennusta 80 hehtaarin maa-alueella
kahdeksalla saarella. Linnoituksessa on noin 6
kilometriä muureja ja kaikkiaan 105 tykkiä.
Merilinnoitus on yksi Suomen suosituimmista
käyntikohteista, jossa vierailee noin miljoona

Suomenlinnan merilinnoitus lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena esimerkkinä 1700-luvun
eurooppalaisesta linnoitusarkkitehtuurista. Oman erityispiirteensä
epäsäännölliselle bastionilinnoitukselle antaa sen merkitys kolmen
valtion – Ruotsin, Venäjän ja Suomen – puolustuksessa.

kävijää vuosittain. Suomenlinnassa on palveluita
avoinna ympäri vuoden ja tapahtumia sekä opastettuja kierroksia järjestetään kaikkina vuodenaikoina.
www.suomenlinna.fi
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KUVA: RAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGIN SYDÄN

hehtaarin suuruisella alueella on yli 600
rakennusta, joista suurin osa on yksityis-

Vanha Rauma on rakennushistoriallinen kokonai-

henkilöiden omistamia.

suus, jonka kapeita katuja reunustavat vanhimmilta osiltaan 1700-luvulla rakennetut talot. Nykyisin

Vanhan Rauman puutaloalueella sijaitsee

Vanhana Raumana tunnettu alue on muodostunut

monipuolisia palveluita niin paikallisille kuin mat-

vuoden 1682 kaupungin palon jälkeen.

kailijoille. Kaupankäynti ja palvelut ovat keskittyneet torin ja kahden pääkadun ympärille. Siellä

Rauman kaupunkialue alkoi laajentua Vanhan

sijaitsee kauppoja, kahviloita ja ravintoloita sekä

Rauman ulkopuolelle vasta 1900-luvun alussa.

taiteilijoiden työhuoneita.

Kaupungin keskustassa sijaitseva maailmanperintökohde on edelleen kaupungin sykkivä sydän.

Vanhan Rauman alueelta löytyy useita vierailukohteita, kuten museoita ja Pyhän Ristin keskiaikainen kivikirkko. Vuosittain kohteessa vierailee

KYL RAUM O AIN RAUM

arviolta noin puoli miljoonaa kävijää.

Nykyään Vanha Rauma on 800 asukkaan his-

www.vanharauma.fi

toriallinen asuinympäristö. Vanhan Rauman 29
KUVA: RAUMAN KAUPUNKI

VANHA RAUMA
Vanha Rauma lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna
1991 pohjoismaiden laajimpana yhtenäisenä säilyneenä puukaupunkialueena, jonka autenttisuus perustuu sen hyvin säilyneeseen
historialliseen rakennuskantaan, keskiajalta peräisin olevaan katuverkostoon ja elävään yhteisöön.
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KUVA: ANNE KALLIOLA

KUVA: ANNE KALLIOLA

SUOMALAISEN KANSAN TARINAA JO NELJÄN VUOSISADAN
AJAN
Keskisuomalaisten talonpoikien vuosina 1763–
65 rakentama Petäjäveden vanha kirkko on
veistetty huikaisevalla taidolla ja kätkee sisäänsä
elämän suurimpia tunteita. Vanha kirkko on petäjävetisille rakas ja se lumoaa tuhannet kävijänsä
vuosi vuodelta. Kirkon rakennustaiteelliset ja
-tekniset erityisarvot paljastuvat kirkon sisällä
– vanhan kirkon sisustus on säilynyt lähes alkuperäisenä.
Pohjoismaista puukirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä edustavan
ristikirkon synty kertoo suomalaisesta omapäisyydestä. Isäntämaa Ruotsista ei odoteltu lupaa
tai pohjapiirustuksia, vaan rakennustyö tehtiin
kirkonrakentajamestari Jaakko Klemetinpoika
Leppäsen johdolla omin suunnitelmin. Kellotapuli
rakennettiin vuonna 1821. Vanha kirkko poistet-

Petäjäveden vanha kirkko lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. Petäjäveden vanha kirkko on esimerkki siitä,
kuinka paikalliset sovelsivat läntisen kulttuurin ja luterilaisen kirkon
äärialueilla keskieurooppalaista arkkitehtuuria ikivanhalla hirsisalvostekniikalla.

le nousseen uuden kirkon myötä ja sitä on kunnostettu muistomerkkinä 1920-luvulta lähtien.
KUVA: ANNE KALLIOLA

PETÄJÄVEDEN
VANHA KIRKKO

tiin käytöstä vuonna 1879 salmen toiselle puolel-

TALONPOIKIEN TAIDONNÄYTE
Petäjäveden vanha kirkko sijaitsee Petäjäveden
kunnassa noin 30 kilometrin päässä Jyväskylästä.
Kirkossa toimitetaan jumalanpalveluksia ja
järjestetään konsertteja pääasiassa kesäkaudella,
jolloin se on myös avoinna päivittäin. Talvikaudella kirkkoon voi tutustua ennakkovarauksella.
Kirkossa vierailee vuosittain noin 14 000 kävijää.
www.petajavesioldchurch.fi
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KUVA: KRISTA KELTANEN

KUVA: LASSI KUJALA

SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN VARHAISVAIHEITA
Verlassa hiomotoiminta alkoi vuonna 1872.
Nykyinen rakennuskanta muodostui 1800- ja
1900-lukujen taitteessa. Verlan maisemaa hallitsee kartanomainen isännöitsijän asuinrakennus,
Patruunan pytinki viehättävine puistoineen.
Tehdastoiminta jatkui perinteisin menetelmin
vuoteen 1964 saakka, ja tehdas avattiin Suomen
ensimmäisenä tehdasmuseona vuonna 1972.
Verlan ruukkikylän muodostavat yhdessä puuhiomon ja pahvitehtaan kanssa sitä ympäröivä
työväen asuinalue ja Verlankoski voimalaitoksineen. Vain pieni osa vastaavanlaisista teollisuusyhdyskunnista on säilynyt tähän päivään asti.
Jopa tehdaskoneisto on säilynyt alkuperäisillä

TEHDASMUSEOSSA AIKA ON
PYSÄHTYNYT

paikoillaan.
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sijaitsee
KUVA: KRISTA KELTANEN

VERLAN
PUUHIOMO JA
PAHVITEHDAS

Pohjois-Kymenlaaksossa, noin 30 kilometrin
päässä Kouvolan keskustasta. Verlan kulttuuriperintökohde sisältää yhteensä noin 50 rakennusta
ulottuen yli 10 hehtaarin alueelle. Verlankosken
niskalla on nähtävissä esihistoriallisten kalliomaalausten kokonaisuus.
Verlan maailmanperintöalueella vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää. Verlan tehdasmuseon

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1996 edustaen hyvin säilynyttä pienimuotoista, maaseudulle syntynyttä teollisuutta, joka menestyi 1800-luvulla
ja 1900-luvun alussa etenkin Euroopan pohjoisosissa sekä
Pohjois-Amerikassa.

tarinoiden ja pahvin teon eri vaiheisiin voi tutustua kesäkaudella oppaan johdolla. UPM-Kymmene Oyj:n omistama Verla on yksi harvoista yrityksen ylläpitämistä maailmanperintökohteista.
www.verla.fi
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KUVA: RAUMAN KAUPUNKI

KUVA: RAUMAN KAUPUNKI

MUISTOJA PRONSSIKAUDELTA
Sammallahdenmäki on ensimmäinen suomalainen arkeologinen kohde, joka on valittu maailmanperintöluetteloon. Alueella sijaitsee yhteensä
36 hautaröykkiötä.
Ensimmäiset tutkimukset Sammallahdenmäellä
tehtiin vuonna 1891, jolloin esille kaivettiin neljä
röykkiötä muun muassa ”Kirkonlaattiaksi” nimetty nelikulmainen, matala kiveys ja vallimainen
”Huilun pitkä raunio”. Vuonna 2002 Sammallahdenmäellä tutkittiin kahdeksan röykkiötä, joista
kuudesta löydettiin palanutta ihmisen luuta.
Tämän löydön perusteella tiedetään, että röykkiöihin on tehty polttohautauksia.

Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue lisättiin
Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1999. Kalmistoalue
kertoo Skandinaviassa pronssikaudella ja varhaisella rautakaudella
eläneen yhteisön uskonnosta ja hautaustavoista. Karussa kalliomaisemassa sijaitsevat hautaröykkiöt edustavat pronssikautista monumentaalirakentamista parhaimmillaan.

nalla. Maankohoamisen seurauksena merenranta
on siirtynyt kauemmaksi. Tänä päivänä vanhimmat röykkiöt sijaitsevat lähes 40 metriä korkealla
kalliolla alueen pohjoispäässä. Alueella kiertää
noin 1,5 kilometrin pituinen opastettu polku, joka
johtaa alas kohti Saarnijärveä.
KUVA: RAUMAN KAUPUNKI

SAMMALLAHDENMÄEN PRONSSIKAUTINEN HAUTARÖYKKIÖALUE

Esihistoriallisella ajalla kohde sijaitsi merenran-

PRONSSIKAUDEN HISTORIA
JA LUONNONYMPÄRISTÖ
MUODOSTAVAT ARVOKKAAN
KOKONAISUUDEN
Sammallahdenmäen maailmanperintökohde
sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Rauman keskustasta. Sammallahdenmäellä vierailee vuosittain noin 10 000 kävijää. Hautaröykkiöalueelle
on vapaa pääsy ympäri vuoden ja kesäkaudella
alueeseen voi tutustua oppaan johdolla.
www.sammallahdenmaki.fi
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MAAPALLON MITTANAUHA
Struven ketju on nimetty saksalaisen tähtitieteilijän Friedrich George Wilhelm Struven mukaan,
joka loi ketjun 1800-luvun alussa. Hän selvitti
kolmiomittaustekniikalla maapallon muotoa ja
kokoa. Kolmiomittaus perustuu mittauspaikkojen
muodostaman kolmioverkon kulmien havaintoihin ja sen avulla on voitu luoda muun muassa
aluekartoitusta. Nykyään kolmiomittauksen
korvaavat GPS-laitteet.

ALATORNION KIRKKO
KUVA: SIRKKA IMAGE

Struven ketju kulkee Pohjoisen jäämeren rannal-

Suomessa Struven ketjun mittauspisteistä kuusi

ta Mustallemerelle 2820 kilometrin pituudelta.

on nimetty maailmanperintölistalle. Näitä ovat

Kokonaisuudessaan ketjun muodostavat 34

Stuorrahanoaivin piste Enontekiöllä (rakennettu

mittauspistettä, 258 peruskolmiota sekä 265

vuonna 1850), Aavasaksan piste Ylitorniossa

peruspistettä kulkien jopa kymmenen maan

(1845), Alatornion kirkko (1842), Oravivuoren

kautta (Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia,

piste Jyväskylässä (1834), Porlammin piste

Liettua, Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina). Valtioi-

Myrskylässä (1833) ja Mustaviirin piste Pyhtäällä

den rajat ylittävä Struven ketju on ensimmäinen

(1833).

maailmanperintökohde, joka ulottuu näin monen
maan alueelle.

www.maanmittauslaitos.fi/struven-ketju

STRUVEN
KETJU
Struven ketju lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2005 edustaen aikansa tieteen ja
tekniikan kulttuuriperintöä.
ORAVIVUORI
KUVA: SIRKKA IMAGE

STRUVEN
KETJU

ORAVIVUORI
KUVA: SIRKKA IMAGE
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KUVA: CHRISTOFFER BJÖRKLUND

JATKUVASTI MUUTTUVA
MAISEMA
Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkearannikko, joka liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2000, muodostavat kahden
valtion yhteisen maailmanperintökohteen.
Suomessa sijaitsevan matalan rannikon harvinaiset De Geer -moreenimuodostumat ja Ruotsin
puolella jyrkät kalliorannat kuvaavat noin 10 500

RUOTSIN KORKEARANNIKKO
KUVA: FABIOLA DE GRAAF

vuotta sitten päättyneen jääkauden aiheuttamaa
geologista maankohoamisilmiötä.

IDYLLISTÄ SAARISTOELÄMÄÄ

Enimmillään jopa kolmen kilometrin paksuinen

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella

mannerjäätikkö painoi maankuorta noin kilo-

vierailee arviolta noin 350 000 kävijää vuosit-

metrin alemmaksi. Mannerjäätikön voimasta

tain. Maailmanperintöalue ja sen käyntikohteet

Merenkurkun saaristoon syntyi kivisiä moree-

ovat kävijöiden saavutettavissa ympäri vuoden.

niselänteitä ja massiivisia lohkarekenttiä. Jääti-

Alueelle sijaitsee matkailupalveluita, kuten ravin-

kön sulaminen johti maanpinnan kohoamiseen

toloita, kahviloita, ohjelma- sekä majoituspalve-

merestä, mikä jatkuu edelleen. Tällä hetkellä maa

luita. Osa näistä palvelee ympäri vuoden.

kohoaa Merenkurkun saaristossa noin 8 millimetriä vuodessa.

www.merenkurkku.fi

MERENKURKUN
SAARISTO
Merenkurkun saaristo lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon
vuonna 2006 Suomen ensimmäisenä ja tähän mennessä ainoana
luontoperintökohteena. Kohde on maankohoamisen seurauksena
ainutlaatuinen esimerkki jatkuvasti muuttuvasta luontoalueesta,
johon luontotyypit, kasvillisuus ja eläimistö ovat sopeutuneet.

SVEDJEHAMN
KUVA: KENTH NEDERGÅRD
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WWW.MAAILMANPERINTO.FI

Etukannen kuvat
Petäjäveden vanha kirkko, kuva: Anne Kalliola
Vanha Rauma, kuva: Rauman kaupunki
Merenkurkun saaristo, kuva: Tuija Waren
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas,
kuva: Lassi Kujala

Takakannen kuva
Suomenlinna, kuva: Super Otus
Graafinen suunnittelu
Luova Toimisto Särmä

