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UNESCON KULTTUURIPERINTÖ: 
Kahdenlaista: 

• Maailmanperintökohteita: 

Esimerkiksi historiallisia rakennuksia, poikkeuksellisia 

luonnonmuodostelmia  

• Aineettomia kulttuuriperintökohteita: 

Kansojen ja kulttuureiden perinteiset tavat ja juhlat

→ Maailman Unesco- kohteille löytyy virallinen lista, 

johon anotaan pääsyä!

Mikä kuuluisa 

rakennuskokonaisuus 

kyseessä?

Suomesta on 

ehdotettu 

saunomista 

Unescon 

kulttuuriperintö-

listalle vuonna 

2019



TAVOITTEENA TUKEA MAAPALLON JA 
KULTTUURIEN ERILAISUUTTA JA 
MONIMUOTOISUUTTA!

Unesco on tehnyt kolme kansainvälistä sopimusta kulttuuriperintökohteiden suojelemiseksi: 

• maailmanperintösopimuksen 1972

• vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen 2001 

• aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva sopimuksen 2003.



AINEETTOMIA 
KULTTURIPERINTÖKOHTEITA

• Luettelossa on tällä hetkellä yli 500 kohdetta 122 maasta. Suomesta luettelossa ei vielä ole kohteita.

• Elävä aineeton kulttuuriperintö voi olla

- suullista perinnettä

- esittävää taidetta

- sosiaalisen elämän käytäntöjä 

- Juhlamenoja

- Käsityötaitoja

- ruokaperinteitä 

- luontoon liittyvää tietotaitoa. Suomessa on kuitenkin oma 

kulttuuriperinnön lista, josta löytyy mm. 

joulupukkiperinne

Elävän perinnön kansallinen luettelo löytyy 

täältä!

Intialainen jooga on yksi 

esimerkki maailman 

aineettoman kulttuuriperinnön 

kohteista.

Lisää kohteita löytyy täältä.  

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo/valitut
https://ich.unesco.org/en/lists


MAAILMANPERINTÖKOHTEET

• Suomessa 7 kohdetta: 

https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/maailmanperintokohteet-suomessa

https://www.youtube.com/watch?v=tEjBVKQSPek

• Maailmalla 1121 kohdetta, joista 53 on uhanalaisia

• Kohteiden sijaintia voi tutkia kartalta

- vaarantuneet kohteet punaisella 

- kulttuurikohteet keltaisella 

- luontokohteet vihreällä

• Top 100 Unescon maailmanperintökohteet: https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE

Australian suuri valliriutta on yksi 

Unescon maailmanperintökohteista

https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/maailmanperintokohteet-suomessa
https://www.youtube.com/watch?v=tEjBVKQSPek
https://whc.unesco.org/en/list/
https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE


LISÄKSI

• Suojeltavia vedenalaisia kulttuurikohteita

Luolamaalauksia, laivojen hylkyjä, vedenalaisia kaupunkeja, joille voidaan hakea maailmanperintökohteen 
asemaa: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-cultural-
heritage/

Unescon geopark-kohteet: 

Ainutlaatuisten geologisten kohteiden kokoelma

• Suomessa kaksi: 

- Rokua https://www.rokuageopark.fi/fi/koe 

- Lauhavuori – Hämeenkangas https://www.lauhanvuoriregion.fi/

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-cultural-heritage/
https://www.rokuageopark.fi/fi/koe
https://www.lauhanvuoriregion.fi/


MATKAILUTOIMITTAJINA UNESCON
MAAILMANPERINTÖKOHTEISSA

Tehtävä:

Olette parisi kanssa matkailutoimittajina yhdessä Unescon maailmanperintökohteista. Kirjoittakaa 

ja kuvittakaa matkailulehteen lehtijuttu valitsemastanne kohteesta.

Juttu tehdään posterikokoon. Luokan postereista kootaan 7. luokkien yhteinen Unescon 

maailmanperintökohteista kertova matkailulehti koulun käytävälle! 





OHJEET: 
• Kohteen valinta: 

Voitte valita kohteen, jossa olet joskus käynyt, tai valita Top 100 Unescon 

maailmanperintökohteet- videolta: https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE

• Tiedonhaku: 

Etsikää tietoa erilaisista lähteistä, ja tutkikaa miksi kyseinen kohde on maailmanperintökohteet-

listalla. 

Mikä? Missä? Miksi merkityksellinen, miksi suojellaan? Paikan historia? Nykytilanne? Tulevaisuus?

• Posterin koonti: 

Lehtijuttu kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella. Pohtikaa, miten etsimäänne tietoa voisi jakaa 

pienempiin osiin ja väliotsikoihin. Luokan kanssa voidaan valita yhteinen fontti, jota käytetään 

lehdessä. Lehtijuttu tulostetaan, leikataan sopiviin osiin ja liimataan posterille. Muistakaa myös 

lehtijutun kuvitus ja otsikointi (voi piirtää itse!) ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zo2_5oawuWE

