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Unescon maailmanperintökohde
Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon säilytettäväksi jälkipolville esimerkkinä
oman aikansa eurooppalaisesta sotilasarkkitehtuurista.
Suomenlinna on muodoltaan epäsäännöllinen bastionilinnoitus,
joka on rakennettu korkeussuhteiltaan vaihtelevaan maastoon ja erillisille saarille.
Oman erityispiirteensä linnoitukselle on antanut sen historiallinen merkitys
kolmen valtion – Ruotsin, Venäjän ja Suomen – puolustuksessa.

Suomenlinna on nykyään asuttu Helsingin kaupunginosa
Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä, mutta se on myös Helsingin
kaupunginosa, jossa asuu 800 kaupunkilaista. Linnoituslaitteisiin ja vanhoihin
varuskuntarakennuksiin on kunnostettu asuntoja, työtiloja, kokous- ja juhlatiloja, ravintoloita ja
museoita. Linnoituksen restauroinnista sekä sen ylläpidosta, kehittämisestä ja esittelystä kävijöille
vastaa Suomenlinnan hoitokunta, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen.
Monet eurooppalaiset kulttuurivirtaukset rantautuivat aikoinaan Suomeen linnoituksen kautta. Nykyään
Suomenlinnassa järjestetään vuosittain useita kulttuuritapahtumia. Käsityöläisperinnettä ylläpitävät
linnoituksessa työskentelevät lukuisat taidekäsityöläiset ja puisten purjelaivojen korjaajat.

Suomenlinna koululaisryhmille
Suomenlinna on suosittu opinto- ja luokkaretkikohde. Linnoituksessa voi liikkua itsekseen, mutta vielä
antoisamman retkestä saa käyttämällä paikallisten asiantuntijoiden laatimia valmiita ohjelmia ja opastuksia.
Retkiohjelma kannattaa valmistella etukäteen ja kulkea ryhmässä. Linnoituksessa on paljon vaarallisia ja
aitaamattomia linnoituslaitteita ja jyrkänteitä, joten oppilaita ei pidä päästää kuljeskelemaan ympäri
aluetta ilman valvontaa. Aikaa kannattaa varata vähintään puoli päivää, koska alue on laaja ja nähtävää on
paljon.
Suomenlinnan retkelle kannattaa aina pukeutua lämpimästi ja varustautua mukavilla jalkineilla. Mereltä
puhaltava tuuli tekee ilman usein huomattavan viileäksi varsinkin toukokuussa, kun ympäröivä meri on
vielä kylmä. Taskulamput kannattaa ottaa mukaan, sillä muurien suojissa kiemurtelevat tunnelit ovat
hauskoja, mutta pimeitä paikkoja.
Retken suunnittelussa auttaa mielellään Suomenlinnan matkailuneuvonta.
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/neuvonta/

Suomenlinna-opintomatka
Kooste
A) Kulkeminen
Tampere – Helsinki, edullisin vaihtoehto:
Tilausajobussi (n. 50 hlö/2 luokkaa)
TAI
Muita vaihtoehtoja
Juna, ryhmälippu
Suomenlinnan lautta (12 h)
TAI
JT-Linen vesibussi
(varma mahtuminen, varma aikataulu, erillistarjous)

€/ryhmä

€/hlö

600-700

12–14

n. 850/2lk

17–19

130

2,50/5

150

3

600
500
475

12
10
9

B) Ruokailu
Tarjouspyyntöjen perusteella saatuja vaihtoehtoja:
Lämmin ruoka Suomenlinnassa
Vaihtoehto 1, lihapullat & perunamuusi
Vaihtoehto 2, lihamakaronilaatikko & salaatti
Vaihtoehto 3, lämmin ruoka (kalakeitto)
+ mukaan eväät koululta
+ lupa ottaa omia eväitä ja juomista reppuun

C) Päivän ohjelmavaihtoehtoja
Opastettu kävelykierros
TAI
Seikkailuretki Suomenlinnassa
Museovaihtoehtoja:
Suomenlinna-museo
Sukellusvene Vesikko
Suomenlinnan lelumuseo

220/2lk
500

4/11
10

Ehrensvärd-museo
Sotamuseon maneesi
Tullimuseo

Itse järjestettäviä ohjelmavaihtoehtoja, esimerkkejä:
Omat esitelmät
Omat toimintapisteet
Moniste & tiedonhakutehtävät
Action Track -rata
Taideteos, esim. piirustus mallista Tehtävärastit (sähköiset QR-koodein tai paperilla)

Seuraavilla sivuilla löytyy näistä ja muista aiheista tarkempia tietoja.

Suomenlinna-päivän alustava aikataulu
Ohjelma kahdelle luokalle
7.45 Lähtö Tampereelta
10.15 Perillä Helsingissä laivarannassa
10.30 Lähtö lautalla Suomenlinnaan *
10.50 Perillä Suomenlinnassa
11.15 Museokäynti
12.00 Ruokailu *
13.00 Seikkailukierros *
14.30 Vapaa-aikaa
15.00 Kokoontuminen sovitussa paikassa
15.15 Lähtö Suomenlinnasta *
15.45 Lähtö bussilla
18.00 - 18.30 Koululla ja kotiin

Ohjelma toisille ryhmille (jos matkassa myös toinen luokkapari)
7.45 Lähtö Tampereelta
10.15 Perillä Helsingissä laivarannassa
10.30 Lähtö lautalla Suomenlinnaan *
10.50 Perillä Suomenlinnassa
11.15 Ruokailu *
12.00 Seikkailukierros *
13.30 Museokäynti
14.30 Vapaa-aikaa
15.00 Lähtö Suomenlinnasta *
15.30 Lähtö bussilla
17.45 - 18.00 Koululla ja kotiin

Esimerkkilaskelma, 50 oppilasta, 3 opettajaa:
á

määrä

yhteensä

12,00 €

50

600,00 €

lauttalippu (lapsi)

3,00 €

50

150,00 €

lauttalippu (aikuinen)

5,00 €

3

15,00 €

Lasten seikkailukierros

500,00 €

1

500,00 €

bussi

600,00 €

1

600,00 €

lounas

yhteensä
hinta / oppilas

1865,00 €
37,30 €

Tilausajobussin tilaaminen
Bussi kannattaa varata hyvissä ajoin, jotta varmistetaan saatavuus ja mahdollisimman
edullinen hinta. Varattaessa tulee ilmoittaa ryhmän koko, sillä busseja on eri kokoisia.
Kahden koululuokan yhteismatka on kustannustehokkain ratkaisu.
Liikennöitsijöiden kilpailutus kannattaa tehdä tilausajot.net-palvelussa.
Aikataulun ja reitin lisäksi kannattaa varmistaa esimerkiksi:
- Millaisella kalustolla kyyti olisi tarkoitus toteuttaa?
- Onnistuuhan laskutus Tampereen yliopiston normaalikoululle?
- Onko kyseissä autossa WC sekä mahdollisesti DVD-soitin elokuvia varten?
- Jos matkan kanssa tulisi jotain yllättävää, millaiset ovat peruutusehdot?
Vuonna 2018 tarjoukset aikataululla 8.00 - 18.00 olivat n. 600 - 1000 euroa.
Eli kilpailuttaminen kannattaa!

Suomenlinnan lautta tai vesibussi
Suomenlinnaan kuljetaan vesiteitse. Merimatka kestää 15–20 minuuttia. Lautta kulkee linnoitukseen
ympäri vuoden, vesibussi vain touko-syyskuussa.
HSL:n lautta
Lautta lähtee Kauppatorin itälaidalta,
Presidentinlinnan kohdalta. Suomenlinnassa
lautta lähtee Ison Mustasaaren päälaiturista.
Lautta on osa kaupunkiliikennettä ja siellä
kelpaavat kaikki HSL:n liput.
Lauttalippu ostetaan etukäteen lähtölaiturin
lippuautomaatista. Kesäisin lippuja myydään
myös Kauppatorin myyntipisteessä.

Jt-Linen vesibussi
Vesibussit liikennöivät Kauppatorin
risteilylaiturista. Suomenlinnassa vesibussi
lähtee Tykistölahden laiturista ja pysähtyy
Kuninkaanportilla. Osa vuoroista pysähtyy
myös Lonnan saarella. Vesibussiliput ostetaan
joko Kauppatorin lipunmyyntikioskista tai
vesibussista. HSL:n :n liput eivät kelpaa
vesibussissa.

Hinnat (2018)
JT-linen lautta on varattava etukäteen. Se maksaa etukäteen varattuna 3,00/oppilas, mutta se takaa
luotettavamman aikataulun ja kerralla mukaan mahtumisen. Huomaa, että ilman etukäteisvarausta hinta
on 2 x 3,00/oppilas!
Lisää tietoa verkossa:
https://www.jt-line.fi/suomenlinna-vallisaari-lonna/
https://www.jt-line.fi/suomenlinna-vallisaari-lonna/aikataulu-kauppatori-suomenlinna/
HSL:n lautalle saa lippuja esim. Kauppatorin lippuautomaateista, Suomenlinna-lippu 5,00 euroa/ aikuinen ja
2,50 euroa/lapsi. Yleensä kaupunginlautta on hyvin ruuhkainen, joten siellä kannattaa olla hyvissä ajoin
jonottamassa.
Lisää tietoa verkossa:
https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/suomenlinnalippu

Opastetut kierrokset ja lasten seikkailukierros
Suomenlinnaan voi tutustua ohjatusti joko oppaan johdolla tai lasten seikkailukierroksella. Opastettu
kierros voidaan sopia itselle sopivimpaan aikaan. Samaan aikaan voi olla useitakin ryhmiä. Opastetut
kierrokset kestävät noin 1-1,5 tuntia ja niissä tutustutaan Suomenlinnan historiaan ja päänähtävyyksiin.
Peruskierroksen hinta koululaisryhmille on 135 euroa/ryhmä (max 30 hlö/ryhmä) ja suosittu Viaporin tykit
ja tunnelit kierros 155 euroa/ryhmä (max 30 hlö/ryhmä).
Lasten seikkailukierros täyttää tänä vuonna (2018) 20 vuotta ja kierroksen otsikkona on Viapori ja
salaisuuksien avain. Kierroksella seikkaillaan historiallisiin pukuihin pukeutuneiden näyttelijöiden johdolla ja
ratkotaan yhdessä pulmia. Kierrokselle mahtuu noin 50 hlö ja sen hinta on 500 euroa.
Lisää tietoa kierroksista löytyy http://www.suomenlinnatours.com/lapsille-ja-kouluille

Opastettu kävelykierros ryhmille
Vuonna 1748 käynnistyivät työt, joista alkoi Viaporin historia. Tähän yli 250 vuotta jatkuneeseen tarinaan
tutustuu parhaiten opastetulla kierroksella. Kuudelle saarelle rakennettu linnoitus suunniteltiin
voittamattomaksi, mutta mysteerisen antautumisen myötä linnoitus tuli kokemaan muun Suomen tavoin
Venäjän vallan yli 110 vuotta. Linnoituksessa suunniteltiin sotalaivoja, vannottiin uskollisuutta, juoniteltiin
ja järjestettiin juhlia.
Kierroksella tutustutaan päänähtävyyksiin kuten Susisaaren suureen linnanpihaan ja aikoinaan maailman
suurimpaan kuivatelakkaan. Opastus sisältää myös ilmaisen sisäänpääsyn Ehrensvärd-museoon museon
aukioloaikana.
Ryhmät 21-35 henkeä 11 € / aikuinen ja 4 € / lapsi
Ehrensvärd seura ry
guidebooking@suomenlinnatours.com
puh. 09 6841850

Seikkailuretki Suomenlinnassa
"Saavu Suomenlinnaan ja lähde Augustinin kanssa aikamatkalle halki Viaporin vuosisatojen.
Matka kulkee vanhan linnoituksen kivisten muurien katveesta valoisiin puistoihin ja hämyisiin bastioneihin.
Seikkailu voi alkaa!"
Vuosisatojen aikamatka on historialliseen taustatietoon perustuva seikkailukierros, joka vie lapset (6–13 v.)
jännittävälle aikamatkalle entisaikain Viaporiin. Johtolankoja seuratessaan ja vihjeitä ratkoessaan
seikkailijat kohtaavat mielenkiintoisia henkilöitä aikojen takaa. Samalla selviää miten Viaporista tuli
Suomenlinna. Esitys kertoo elävästi ja hauskasti Suomenlinnasta kolmella vuosisadalla ja valtakaudella.
Seikkailukierros on osa Suomi 100 -juhlaohjelmaa.

Tilauskierrokset
Oman ryhmäkierroksen (korkeintaan 50 henkilö /ryhmä) voi tilata ajalla 4.5. – 31.8.2017.
Hinta: 500 €/ koululaisryhmä, 560€/ muu lapsiryhmä, 700€ / aikuisryhmä.
Tiedustelut ja tilauskierroksien varaukset Ehrensvärd-seuralta numerosta 09 684 1850 tai
sähköpostitse guidebooking@suomenlinnatours.com.

Lähtöpaikka ja kierroksen kesto
Kierros alkaa Suomenlinnan Tykistölahdella sijaitsevan kioskin edustalta. Kierros kestää noin 1,5 tuntia
ja alkaa täsmällisesti.
Huomioitavaa:
Lapsilla tulee olla oma aikuinen mukana kierroksella. Mukaan kannattaa ottaa oma taskulamppu,
sään mukainen vaatetus ja hyvät jalkineet.
Lisätietoa:
www.suomenlinnatours.com
www.facebook.com/suomenlinnanlastenkierros
www.instagram.com/suomenlinnanseikkailukierros

Ruokailuista
Suomenlinnassa on useita ravintoloita ja kahviloita. Esimerkiksi ravintola Chapmanilla ja Bastion Bistrolla
on koululaisryhmille suunnattuja menuita, hinnat alkaen noin 9,50 euroa/hlö.
Edullisimmilla hinnoilla saa keittolounaan, joka saattaa olla liian kevyt pitkälle päiväretkelle.
Listahinnoilla (lapsiryhmä) vahvempi lämmin ateria lihapullat ja muussi on suuruusluokkaa 12 e/hlö.
Erillisellä tarjouspyynnöllä ainakin 2018 on saatu Valimon kautta lihamakaronilaatikko vihersalaatilla ja
jälkiruokajäätelöllä hintaan 10 euroa.
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/ravintolat-ja-kahvilat/

Valimo
http://www.valimo.org/
Tarjouspyynnöt ja tiedustelut:
info@valimo.org
Ravintola Bastion Bistro
https://www.bastion.fi/
Tarjouspyynnöt ja tiedustelut:
bistro@bastioncatering.fi
Ravintola Chapman
http://chapman.fi/
Tarjouspyynnöt ja tiedustelut:
info@chapman.fi

Museot
Suomenlinnassa voi perehtyä kuuden museon näyttelyihin. Museot sijaitsevat eri puolilla linnoitusta ja
liput ostetaan kustakin museosta erikseen. Kesäkaudella on mahdollista ostaa myös kaikkien museoiden
yhteislippu, joka on voimassa koko kesän.

Suomenlinna-museo (18)
Linnoituksen päämuseo kertoo Suomenlinnan tarinan aina rakentamisen vaiheista nykypäivään. Museossa
esitetään linnoituksen historiasta kertova lyhytelokuva puolen tunnin välein. Elokuva kestää 25 minuuttia.
Ehrensvärd-museo (30)

Komendanttien virka-asuntona toimineessa talossa sijaitseva museo esittelee linnoituksen ruotsalaisen
kauden historiaa. Talon ensimmäinen isäntä oli Augustin Ehrensvärd.

Sukellusvene Vesikko (37)

Vesikko on Suomessa 1930-luvulla rakennettu sukellusvene, joka osallistui toiseen maailmansotaan.
Entisöidyssä Vesikossa voi tutustua sukellusvenemiehistön ahtaaseen työympäristöön ja aikakauden
sukellusvenetekniikkaan.

Sotamuseon maneesi (16)

Maneesin näyttely kertoo Suomen armeijan ja suomalaisen sotilaan vaiheista sodassa ja rauhassa
menneiltä vuosisadoilta nykypäivään.

Suomenlinnan lelumuseo (15)
Lelumuseon kokoelmiin kuuluu tuhansia vanhoja leikkikaluja 1800-luvun alkupuolelta 1960-luvulle saakka.
Myös museon kahvilan herkut ovat kokeilemisen arvoisia.
Tullimuseo (28)

Entisessä vankilarakennuksessa toimiva museo esittelee tullauksen ja salakuljetuksen historiaa Suomessa.

Esitteet
Suunnittele vierailusi ja tutustu esitteisiin jo etukäteen. Voit ladata erikieliset esitteet alla olevien linkkien
kautta pdf-muotoisina. Suomenlinna-esitettä on saatavana yhdeksällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi,
englanniksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, japaniksi ja kiinaksi.
Esitteessä on linnoituksen kartta sekä perustiedot historiasta, nähtävyyksistä ja palveluista. Palveluiden
tarkemmat aukiolotiedot kannattaa tarkistaa kalenterista.
Painetun esitteen saat eri kieliversioina Rantakasarmin matkailuneuvonnasta tai voit
tilata yksittäiskappaleita kotiin sähköpostitse matkailuneuvonnan osoitteesta info@suomenlinna.fi.
Merilinnoitus Suomenlinna (suomeksi)
https://frantic.s3.amazonaws.com/suomenlinna/2014/06/suomenlinna-2016-fi-lores.pdf
***

Lasten Suomenlinna -kartta
Lasten kanssa Suomenlinnassa vierailevien kannattaa lisäksi tutustua Lasten Suomenlinna -karttaan, joka on
saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Painetun kartan voi noutaa matkailuneuvonnasta.

Tärkeimpiä nähtävyyksiä Suomenlinnassa
Suomenlinnan kirkko (8)
Kirkko rakennettiin ortodoksiseksi varuskuntakirkoksi 1854. Suomalaisen ajan alussa 1920-luvulla se
muutettiin luterilaiseksi kirkoksi. Kirkon tornissa toimii yhä lento- ja laivaliikennettä palveleva majakka.
Suuri linnanpiha (29)
Augustin Ehrensvärdin suunnittelema Suuri linnanpiha valmistui 1760-luvulla linnoituksen pääaukioksi. Se
vaurioitui pahoin Krimin sodan pommituksessa vuonna 1855. Aukiolla sijaitsee Ehrensvärdin
hautamonumentti.
Kuivatelakka (24)
Suomenlinnan telakka on yksi maailman vanhimpia edelleen käytössä olevia allastelakoita. Laiva-arkkitehti
F. H. af Chapmanin johdolla siellä rakennettiin 1760-luvulla saaristolaivaston aluksia. Nykyään telakalla
kunnostetaan perinnelaivoja.
Kustaanmiekka (42)
Kustaanmiekalla voi nähdä sekä alkuperäisen bastionilinnoituksen että venäläisten 1800-luvun
loppupuolella rakentaman meripuolustuslinjan hiekkavalleineen ja tykkeineen.
Kuninkaanportti (44)
Monumentaalinen Kuninkaanportti on Suomenlinnan tunnusmerkki. Se rakennettiin linnoituksen
seremoniaportiksi vuosina 1753–54. Portti on rakennettu paikalle, jossa linnoituksen perustajaa Ruotsin
kuningas Adolf Fredrikiä kuljettanut alus ankkuroitiin hänen käydessään tutustumassa rakennustöihin
vuonna 1752.
***

Palveluita Suomenlinnassa
Elintarvikemyymälä (4)
Kävijöitä ja asukkaita palveleva elintarvikemyymälä on avoinna päivittäin.
Eväsruokailutila (41)
Kesällä kaikille avoin 60-paikkainen eväsruokailutila omien eväiden syömiseen sijaitsee Kustaanmiekalla.
Suomenlinna-keskuksen kauppa (18)
Suomenlinna-keskuksen kaupassa myydään matkamuistoja, postikortteja, kirjoja ja lahjatavaroita.
Jääkellarin taidemyymälä (14)
Paikallisia taidekäsitöitä, grafiikkaa sekä kirjoja. Vaihtuvia taidenäyttelyitä.
Lelumuseon puoti (15)
Museon puoti myy aitoja Steiff- ja Hermann-nalleja, Käthe Kruse -nukkeja sekä lahjatavaroita.
Viaporin taidekäsityöläisten kauppa B34 (32)
Myynnissä linnoituksessa valmistettuja korkealaatuisia taidekäsitöitä.
Museokauppa (32)
Valikoimassa Suomenlinna-aiheisia matkamuistoja, postikortteja, julisteita, kirjoja ja vaatteita.
Hostel Suomenlinna (5)
Vanhassa koulurakennuksessa toimiva Hostel Suomenlinna on avoinna ympäri vuoden. Vuodepaikkoja on
40, ja majoittua voi 2–3 tai 6–10 hengen huoneissa.
Suomenlinnan kirkko (8)
Suosittu vihkikirkko, jossa järjestetään vuosittain myös useita tapahtumia ja konsertteja.
Suomenlinnan kirjasto (11)
Kirjastossa pidetään myös näyttelyitä ja järjestetään tapahtumia. Ilmainen internetyhteys.
Vierassatama (20)
Omalla veneellä saapuvia palvelee Café Bar Valimon yhteydessä 40-paikkainen vierassatama, jossa on
veneilijöille sauna- ja pesutilat.
Galleria rantakasarmi (2)
Helsingin Taiteilijaseuran galleriassa on vaihtuvia nykytaiteen näyttelyitä.
Hiap Galleria Augusta (33)
Hiap ry:n ylläpitämä vaihtuvien taidenäyttelyiden ja kulttuuritapahtumien tila.
Keramiikkatyöhuone Pot Viapori (34)
Myynnissä Suomenlinnassa valmistettua keramiikkaa.
Lasistudio hytti (35)
Suomenlinnalaisten lasitaiteilijoiden työhuone.
Työhuone Esa Toivanen (48)
Puu- ja naulataidetta.

Wikipedia kertoo Suomenlinnasta
(2/2018):
Suomenlinna (ruots. Sveaborg) on
Helsingin edustalla sijaitseva
merilinnoitus. Historiallisena
muistomerkkinä ja nähtävyytenä sen
kulttuurillinen arvo on merkittävä, ja
se on vahva osa Helsingin
identiteettiä.
Suomenlinnan rakennustyöt aloitettiin
vuonna 1748 ja se tunnettiin vuoteen
1918 asti ruotsinkielisen nimensä
Sveaborg pohjalta suomeksi
Viaporina. Suomenlinna liitettiin
vuonna 1991 Unescon
maailmanperintö-luetteloon.
Suomenlinna on Suomen suosituimpia
matkailukohteita. Linnoituksessa on
vuosittain satoja tuhansia kävijöitä;
vuonna 2013 tehty kävijäennätys oli
828 000 vierailijaa. Suomenlinnassa
järjestetään useita konsertteja ja
kulttuuritapahtumia. Saarilla sijaitsee
runsaasti erilaisia kahviloita ja
ravintoloita.
Suomenlinnaa kunnostaa ja ylläpitää
Suomenlinnan hoitokunta, joka on
opetus- ja kulttuuriministeriön alainen
virasto. Nykyisin ainoa sotilaallinen
laitos saarilla on Pikku-Mustalla
sijaitseva Merisotakoulu.
Suomenlinnassa, Ison-Mustasaaren
eteläkärjessä, sijaitsee myös Rikosseuraamuslaitoksen alainen, vuonna
1971 perustettu Suomenlinnan
vankila. Keskeinen osa muurien,
vallien ja rakennusten korjaustyöstä
tehdään vankityönä. Suomenlinnassa
työskentelee 70 vankia.
Linnoitus sijaitsee viidellä
Suomenlinnan kaupunginosan
kahdeksasta saaresta. Ne ovat
Kustaanmiekka, Susisaari, Iso
Mustasaari, Pikku-Musta ja LänsiMusta, jotka ovat joko sillan tai
maakannaksen ansiosta yhteydessä
toisiinsa.

Tampereen yliopiston normaalikoulu
Unesco-koulu
***

Unesco maailmanperintökohteet Suomessa
Suomessa on tällä hetkellä seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista
kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde. Jokainen Suomen kohteista edustaa
yleismaailmallisesti erityisen arvokasta kulttuuri- tai luonnonperintöä.
Suomenlinna
Vanha Rauma
Petäjäveden vanha kirkko
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
Sammallahdenmäki
Struven ketju
Merenkurkun saaristo
Maailmanperintökohteet-pdf

Tietoa kohteista verkossa:
Maailmanperintölinkkejä
http://www.nba.fi/fi/File/2681/maailmanperinto-suomi.pdf
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/maailmanperintokohteet_suomessa

Operaatio maailmanperintö -peli:
http://operaatiomp.fi/ope.html

***
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