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VÄRLDSARVET – vår gemensamma skatt

Syftet med världsarvskonventionen är att bevara 
mänsklighetens unika kultur- och naturarv, se till 
att det vårdas och uppskattas, och att information 
görs tillgänglig. Konventionen skapar en grund för 
internationellt samarbete för att skydda kultur- och 
naturarvet, och för att upprätthålla och rädda det 
även då de nationella resurserna inte räcker till för 
uppgiften. 

Skydd av världsarvet

Att skydda världsarvet är en gemensam uppgift för 
hela mänskligheten. Varje folks historia återspeglas 
i såväl vårt materiella som i vårt immateriella arv. 
Det immateriella arvet handlar om kunskap, färdig-
heter, tro och traditioner. I det materiella arvet för-
kroppsligas historien som konkreta föremål, kultur-
miljöer byggda av människan eller kulturlandskap 
och unika naturmiljöer. Världsarvskonventionen 
har som syfte att vårt materiella arv vårdas så att det 
kan överlämnas till kommande generationer i ett så 
ursprungligt skick som möjligt. 

Världsarvsobjekten
De stater som har undertecknat konventionen kan 
själva föreslå kultur- eller naturobjekt inom sitt 
område som de vill ha med på världsarvslistan. För 
att komma med på listan förutsätts ett kulturob-
jekt vara ett mästerverk skapat av människan eller 
ett exceptionellt bevis för en existerande eller för-
svunnen kultur. Ett objekt kan utgöras av en bygg-
nadstyp som representerar en viktig historisk pe-
riod eller den traditionella bebyggelsen hos en viss 
kultur. Det kan även vara länkat med händelser, 
levande traditioner, ideologier, religion och tros-
system eller konstnärliga eller litterära verk. Kul-
turlandskap är kulturmiljöer som har uppkommit 
genom en lång tid av växelverkan mellan männis-
kan och naturen.

Ett naturobjekt kan bära vittne om ett viktigt skede 
i jordens utveckling eller åskådliggöra en pågående 
ekologisk eller biologisk förändringsprocess. Det 
kan även vara en livsmiljö för utrotningshotade or-
ganismer eller ett exceptionellt vackert landskap.

Världsarvskonventionen, en internationell över-
enskommelse om skydd för världens kultur- och 
naturarv från 1972, är en av UNESCOs mest 
högt uppskattade och mest kända konventioner. 
Fram till år 2010 hade 186 stater undertecknat 
konventionen.

Ytterligare information om världsarvet i Finland finns på Museiverkets webbplats
http://www.nba.fi/sv/världsarvet



Koordinater: 61º 7’ 49” N, 21º 30’ 42”Ewww.rauma.fi

GAMLA RAUMO
Gamla Raumo är det största enhetliga trästads-
område som bevarats i Norden. Det utgör fortfa-
rande en levande del av staden, ett ställe där folk 
bor och lever, handlar, arbetar och idkar sina fri-
tidsintressen året om i en historisk miljö.

Gamla Raumo består av ett 29 hektar stort område 
med över 600 byggnader, som till största delen ägs 
av privatpersoner. Gamla Raumo har 800 invånare. 
Den livliga kommersen centrerar sig runt torget. 

”Raumo är alltid Raumo“
Raumo stad fick stadsrättigheter år 1442. Centrum 
av staden, Gamla Raumo, återuppbyggdes  som en 
tätt bebyggd stadskärna efter en brand år 1882. Det 
var först i början av 1900-talet som staden börja-
de expandera utanför den gamla stadskärnan, som 
fortfarande är stadens hjärta. 

Gamla Raumos smala gator följer sina medeltida 
dragningar och kantas av hus som delvis är från 
1700-talet. Största delen av de nuvarande bygg-
naderna är dock från segelskeppens storhetstid på 
1890-talet. Då utrustades många av huvudgatans 
hus med dekorativ brädfodring i nyrenässansstil. 
Raumos centrum är salutorget och butiksgatorna 
runtomkring. Längs med dem ligger ett par hund-
ra butiker, charmiga restauranger och caféer och 
konstnärers ateljéer.

Utöver trähusidyllen är kyrkan från 1400-talet en 
viktig sevärdhet i Gamla Raumo. Kyrkan hörde ur-
sprungligen till ett franciskanerkloster, och den har 
imponerande medeltida målningar i koret.



Gamla Raumo togs upp på 
världsarvslistan år 1991. Det 
utgör en byggnadshistorisk 
helhet, som är autentisk tack 
vare sitt välbevarade historis-
ka byggnadsbestånd, ett del-
vis medeltida gatunätverk och 
ett levande samhälle, med bå-
de lokala invånare och handel.



Koordinater: 60° 8’ 57” N, 24° 59’ 6” Ewww.sveaborg.fi

SVEABORG

Byggandet av Sveaborg inleddes under Augustin 
Ehrensvärds ledning i mitten på 1700-talet, vid en 
tid då Sverige ville förbättra sitt försvar mot Ryss-
land. Samtiden kallade Sveaborg för Nordens Gi-
braltar och man trodde att fästningen var ointaglig. 
Sveaborg kapitulerade dock efter att det belägrats 
av ryska armén år 1808 och blev en livlig rysk gar-
nisonsstad för över hundra år framåt. Fästningen 
skadades svårt då den besköts av en engelsk-fransk 
flotta under Krimkriget år 1855. Efter detta bör-
jade ryssarna förnya fästningen och byggde den nya 
sjöförsvarslinjen med sina sandvallar.

Självständighetstiden 
I och med att Finland blev självständigt blev Svea-
borg en finsk garnison. Efter inbördeskriget hyste 
fästningen under ett år ett fångläger för röda krigs-
fångar. Under andra världskriget spelade Sveaborg 
en viktig roll i huvudstadens luftvärn och fungerade 
även som ubåtsbas. Fästningen överlämnades till ci-
vil förvaltning år 1973, men den militära traditio-
nen förs vidare av Sjökrigsskolan som fortfarande 
verkar på öarna.

Sjöfästningen Sveaborg som grundades på öarna 
utanför Helsingfors år 1748 är en av Finlands 
kulturskatter. Fästningens betydelse för tre rikens 
försvar – först Sverige, sedan Ryssland, och så det 
självständiga Finland – ger den också en helt sär-
skild prägel.

Fästningen är även en levande stadsdel med 850 in-
vånare. Befästningsverken och de gamla garnisons-
byggnaderna har iståndsatts och där finns nu bostä-
der, arbetsrum, mötes- och festlokaler, restauranger 
och museer. Omkring 700 000 personer besöker 
Sveaborg årligen.



Sveaborg är en bastionsbefäst-
ning med oregelbunden bot-
tenplan, byggd i en topogra-
fiskt varierande terräng på flera 
skilda öar. Sveaborg togs upp på 
världsarvslistan år 1991, för att 
bevaras för kommande genera-
tioner som ett exempel på euro-
peisk befästningsarkitektur från 
1700-talet.



Koordinater:  62° 14’ 57” N, 25° 11’ 2” Ewww.petajavedenseurakunta.fi

PETÄJÄVESI gamla kyrka
Kyrkan, som ligger vid övre loppet av Päijänne in-
sjösystem byggdes åren 1763–1765 under ledning 
av Jacob Klementsson Leppänen. Erik Jacobsson 
Leppänen, sonson till kyrkobyggaren, ansvarade 
för bygget av klockstapeln på 1820-talet.

Kyrkan togs ur bruk år 1879 då den nya kyrkan 
som byggts på motsatta sidan av sundet blev fär-
dig. Den gamla kyrkan revs dock inte. Klockorna 
fick bli kvar i klockstapeln och begravningsplatsen 
användes fortfarande. I samband med renoveringen 
har kyrkans strukturer stärkts och spåntaket förny-
ats. Numera används kyrkan sommartid.

Inflytande från barocken och 
renässansen
Till det yttre liknar kyrkan många andra korskyr-
kor. Yttertaket är brant sluttande och valmat vid 
korsarmarnas gavlar. Kyrkans ingång för in genom 
klockstapelns nedre våning. Det korsformade kyr-
korummet har avsmalnande korsarmar i enlighet 
med barockens förkärlek för falska perspektiv.

Det är i interiören som kyrkans arkitektoniska och 
byggnadstekniska värde syns klarast. Intrycket av 
kyrkorummet påminner om renässansens central-
kyrkor. Kyrkorummets korsarmar har höga tunn-
valv med en kantig kupol ovanför korsmitten. 
Valvens bjälkar är fästa vid takstolar som vilar på 

väggarna och väggarnas bindbjälkar. Endast valvens 
täckribbor och väggarnas bindbjälkar är utsmyck-
ade med målad ornamentik. Kyrkans interiör har 
bevarats nästan oförändrad. Kyrkbänkarna har fått 
en fin patina av flitig användning. Golvplankorna 
är korta så att de lätt kunde lyftas upp då man be-
gravde folk under kyrkgolvet på 1700-talet.



Petäjävesi gamla kyrka infördes 
på världsarvslistan år 1994 som 
ett enastående byggnadsmin-
ne över nordisk träkyrkoarkitek-
tur. Den utgör ett exempel på hur 
lokala byggmästare tillämpade 
den europeiska kyrkoarkitektu-
rens stildrag långt borta från den 
västerländska kulturens och den 
lutheranska kyrkans centrum, och 
dessutom anpassade dem till tra-
ditionellt timmerbyggande.



Koordinater:  61° 3’ 45” N, 26° 38’ 17” Ewww.verla.fi

VERLA träsliperi och pappfabrik

Ingenjör Hugo Neuman grundade Verla träsliperi 
vid Mäntyharju flottningsled år 1872. Fabriken för-
stördes dock i en eldsvåda fyra år senare och verk-
samheten lades ned. Ett nytt bolag grundades 1882 
och en pappfabrik byggdes i anslutning till träslipe-
riet. Torken förstördes totalt i en brand år 1892 och 
ersattes av en ny tork i fyra våningar som byggdes 
i tegel. Senare murades även träsliperiet och papp-
fabriken i tegel. Fabrikens huvudprodukt bestod av 
vit cellulosapapp som framställdes i olika tjockle-
kar. Verlas papp hade ett gott rykte på marknaden, 
och såldes bland annat till Ryssland och Central-
europa.

En välbevarad helhet
Utöver fabriksbyggnaderna omfattar Verla patro-
nens bostadshus från 1885, en rund paviljong vid 
en numera riven kägelbana, skjul för brandredskap, 
lagerbyggnad och magasin. På båda sidorna om for-
sen invid fabriken uppstod det småningom ett sam-
hälle med arbetarbostäder samt tillhörande bastu-
byggnad, kvarn, samlingslokal och butik. 

Verla träsliperi och pappfabrik är en unik och 
enhetlig industrimiljö från den finska skogsin-
dustrins tidiga år. Fabriksmiljön kompletteras 
av arbetarbostäderna och ett antal andra bygg-
nader.

Verla träsliperi och pappfabrik öppnades som mu-
seum år 1972 och är öppet sommartid. I detta au-
tentiska museum står alla maskiner och anläggning-
ar kvar på sina platser. Museibesökare kan delta i en 
guidad tur om papptillverkningens olika skeden.



UPM-Kymmene Abp äger och underhåller museet. 

Verla är ett välbevarat exempel 
på småskalig industri som upp-
kom på landsbygden och var 
mycket lönsam under 1800-talet 
och början av 1900-talet i norra 
Europa och i Nordamerika. En-
dast några få av dessa tidiga 
industrisamhällen har bevarats 
till våra dagar. Verla infördes på 
världsarvslistan år 1996.



Koordinater:  61° 6’ 50” N, 21° 46’ 29” Ewww.rauma.fi

SAMMALLAHDENMÄKI 
Gravrösena på berget Sammallahdenmäki till-
hör den skandinaviska bronsålderskultur som 
utbredde sig till västra Finland under bronsål-
dern. Den förde med sig ett nytt begravningssätt: 
de döda begravdes i stenrösen som byggdes på 
berg invid havet.

De äldsta rösena i gravfältet på Sammallahdenmäki 
ligger vid områdets norra ände på bergets högsta 
punkt. En stig som slingrar sig från klippa till klip-
pa leder ned mot sjön Saarnijärvi, som ännu under 
bronsåldern var en havsvik. Längs med stigen ligger 
gravrösen av sten: låga små rösen och stora gravrö-
sen. De yngsta gravarna i området ligger alldeles vid 
sjöns strand.

Sammallahdenmäki är unik tack vare de mest kän-
da av fornlämningarna på området: den fyrkantiga 
stensättningen ”Kyrkgolvet” som är jämn som ett 
golv och den avlånga stensättningen ”Huilus långa 
ruin”. Båda dessa speciella rösen undersöktes redan 
år 1891. Inga föremål hittades dock i samband med 
undersökningarna. Rösena anses vara gravrösen på 
grund av sin struktur. 

Senare undersökningar har lett till fynd av brända 
människoben, vilket tyder på att man har begravt 
benen av avlidna som kremerats i rösena. Ett av rö-
sena innehöll två hällkistor och ett brottstycke av 
ett bronsarmband. Analys av de brända benen ger 
vid handen att gravrösena på bergets högsta punkt 

kan dateras till första hälften av bronsåldern, 1300–
1000 f.Kr. Ett röse med hällkista som ligger läng-
re ned vid stranden tidsbestämdes till bronsålderns 
början.



Sammallahdenmäki skrevs 
in på världsarvslistan år 1999 
som Finlands första arkeolo-
giska objekt. Rösgravfältet är 
en unik helhet som vittnar om 
trosuppfattningar och begrav-
ningssätt hos en grupp män-
niskor som levde i västra Fin-
land under den skandinavis-
ka bronsåldern och den tidiga 
järnåldern (1500–50 f.Kr.).



www.lantmateriverket.fi

Stuorrahanoaivi 
68° 40’ 57” N,  22° 44’ 45” E 

Aavasaksa
66° 23’ 52” N    
23° 43’ 31” E

Oravivuori              
61° 55’ 36” N
25° 32’ 01” E

STRUVES meridianbåge

Bågen sträcker sig från Norra ishavet till Svarta ha-
vet och är omkring 2 820 kilometer lång. Mätning-
arna av Struves meridianbåge utfördes åren 1816–
1855.

Ursprungligen löpte meridianbågen över ryska och 
svenska områden, men idag sträcker den sig över 
tio länder. De är Norge, Sverige, Finland, Ryssland, 
Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldova 
och Ukraina. Sammanlagt 34 av mätpunkterna på 
meridianbågen har valts ut för att representera hela 
mätningen som ett gemensamt världsarv för dessa 
länder. Bågen går igenom Finland på en sträcka av 
närmare 1 000 kilometer.

Ett måttband för jorden
Struves meridianbåge var den första långa och ex-
akta gradmätningen som hjälpte med att bestäm-
ma jordens form. Den utgjorde ett stort framsteg 
i utvecklingen för både världsbilden och vetenska-
pen. Samtidigt är den ett bra exempel på tidigt och 
lyckat samarbete mellan vetenskapsmän i olika län-
der, som även ländernas regenter förbundit sig att 
stödja.

Sitt namn har meridianbågen fått efter den tysk-
födde astronomen Friedrich George Wilhelm 
Struve, som i början på 1800-talet bestämde sig 
för att närmare utforska jordens form med hjälp 
av triangelmätningar och astronomiska observa-
tioner.

Mätpunkterna i Finland har följande koordinater

Porlom 
60° 42’ 17” N   
26° 00’ 12” E

Nedertorneå kyrka  
65° 49’ 48” N    
24° 09’ 26” E

Svartviran 60° 16’ 35” N,  26° 36’ 12” E



Struves meridianbåge (Struve 
Geodetic Arc) upptogs på Unes-
cos världsarvslista år 2005 som 
ett gemensamt världsarvsobjekt 
för Finland och nio andra länder. 
Den representerar vetenskapens 
och teknikens historia och är det 
första objektet som sträcker sig 
över så här många länder. Utöver 
de 34 mätpunkter som upptagits 
på världsarvslistan har de övriga 
mätpunkterna skyddats genom 
nationella insatser.



Koordinater:  63° 12’ 24’’ N, 21° 28’ 57’’ Ewww.kvarken.fi

KVARKENS skärgård
Kvarken låg mitt under den inlandsis som täckte 
norra Europa under den sista istiden. Ismassor-
na pressade ned jordskorpan en kilometer. Den 
smältande inlandsisens rand formade de fält av 
tvättbrädesmoräner som finns i Kvarken.

Kvarken är ett flackt område med undervattens-
natur och ekosystem på land som befinner sig i 
konstant förändring. Världsarvsområdet omfattar 
5 600 öar, men största delen av det 1 944 km2 stora 
området består av vatten. Jordskorpan som befria-
des från isens tyngd för lite mer än 10 000 år sedan 
höjer sig fortfarande med nästan en meter på hund-
ra år. På så sätt uppstår cirka 1 km² nytt land varje 
år. Genom landhöjningen kommer det att finnas 
en fast landförbindelse mellan Finland och Sverige 
om 2 000 år.

Den flacka Kvarken med sina kobbar och skär och 
igenvuxna havsvikar är ett av Östersjöns viktigaste 
häckningsområden för sjöfågel. I byarna i området 
lever skärgårdsnäringarna och traditionerna fortfa-
rande kvar.  

Kvarkens skärgård och Höga 
Kusten 
Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige utgör 
ett gränsöverskridande världsarv som är gemensamt 
för Finland och Sverige. Avståndet mellan de två 

områdena är 150 km. Höga Kustens branta strän-
der och Kvarkens flacka och låga kust är varandras 
topografiska motsatser. De är unika exempel på 
pågående geologiska och biologiska processer där 
landhöjningsfenomenet präglat landskapet.



Kvarkens skärgård togs upp 
på världsarvslistan år 2006 
som Finlands första världsna-
turarv, tack vare den snabba 
landhöjningen och de sällsynta 
De Geer-moränerna i området. 
Världsnaturarvet ligger i två län-
der: Kvarkens skärgård i Finland 
och Höga Kusten i Sverige.
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7  KVARKENS SKÄRGÅRD
Forststyrelsen, Terranova - Kvarkens naturcentrum
Museigatan 3, 65100 Vasa
tfn 020 564 5281
terranova@metsa.fi

1  GAMLA RAUMO
Raumo museum
Kauppakatu 24, 26100 Raumo
tfn 044 793 3532
rauman.museo@rauma.fi 

2  SVEABORG
Sveaborgscentret
Sveaborg C 74, 00190 Helsingfors
tfn (09) 684 1880
info@suomenlinna.fi

3  PETÄJÄVESI GAMLA KYRKA
Kyrkoherdeämbetet i Petäjävesi
Asematie 1, 41900 Petäjävesi
tfn 020 785 6537
petajaveden.seurakunta@evl.fi
guiding: opas@petajavesi.fi, tfn 040 582 2461

4  VERLA TRÄSLIPERI OCH PAPPFABRIK
Verla fabriksmuseum
Verlantie 295, 47850 Verla
Öppet 2.5. - 12.9. från tisdag till söndag
kl 10 - 17. Måndagar stängt.
tfn 020 415 2170
museum.verla@upm-kymmene.com

5  SAMMALLAHDENMÄKI
Savulaaksontie 181, 27230 Lappi
Förfrågningar och bokningar: tfn 044 793 3532
rauman.museo@rauma.fi 
Upplevelseguidningar: tfn 044 387 2136 / Ulla Antola
 
6  STRUVES MERIDIANBÅGE
Lantmäteriverket
PB 84, 00521 Helsingfors
tfn 020 631 121
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

Koordinatsystemet WGS84. Kartor finns att få på Lantmäteriverkets Kartplats: www.kartplatsen.fi
Kartor © Lantmäteriverkets tillstånd 49/MML/10. Helsingfors 2010.
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