SUPERLATIIVIT

Zhongyuanin 127,64
metriä korkea Buddhapatsas Lushanin
piirikunnassa Henanin
maakunnassa Kiinassa
vihittiin käyttöön 1.
syyskuuta ja mitattiin
2. joulukuuta 2009.
Patsas on yli 7 600kertaisesti keski
mittaisen ihmisen
korkuinen.

Patsas
127,64 m

Burj Khalifasta tuli maailman korkein rakennus,
kun se avattiin Dubaissa
Arabiemiraateissa 4.
tammikuuta 2010. Torni
on 160-kerroksinen ja
828 metriä korkea – kor
kein ihmisen tekemä
rakennelma kuivalla
maalla.

Rakennus
828 m

Lataa juliste: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

Hyperion-lempinimen saanut
punapuu (Sequoia sempervi
rens) oli 115,54-metrinen eli
lähes tuplasti korkeimman
joulukuusen korkuinen syyskuussa 2006. Puujätin löysivät
Chris Atkins ja Michael Taylor
(kumpikin USA) Redwoodin
kansallispuistosta Kaliforniasta USA:sta 25. elokuuta
2006.

Puu (elävä)
115,54 m

100–500 m

Kokko
47,39 m

Italialainen Tosca valmisti
10,39 metriä korkean
pääsiäismunan, jonka
leveimmän kohdan
ympärysmitta oli 19,6
metriä ja paino peräti
7,2 tonnia. Jättiherkku
mitattiin Le Acciaierie
Shopping Villagessa
Cortenuovassa
Italiassa 16.
huhtikuuta 2011.

Suklaamuna
10,39 m

Zeng Jinlian (1964–82)
Yujiangin kylästä
K irkkaan kuun
kunnasta Hunanin
maakunnasta
Kiinasta oli 246,3
senttiä pitkä
kuoltuaan 13.
helmikuuta 1982.

Nainen (kaikkien
aikojen) 2,46 m

Maailman korkein vesiputous
Salto Angel eli Enkeliputous
sijaitsee Venezuelassa
C arrao-joen sivuhaarassa.
Sen putousten kokonaiskorkeus on 979 metriä ja
korkeimman yksittäisen
putouksen korkeus 807 metriä. Nimi tulee lentäjä Jimmie
Angelilta (USA, k. 8.12.1956),
joka mainitsi putouksen loki
kirjassaan 16. marraskuuta
1933. Venezuelalainen löytö
retkeilijä Ernesto Sánchez
la Cruz tosin ehti paikalle jo
ennen häntä v. 1910.

Vesiputous
979 m

Vuonna 1957 jäänmurtaja
USCGC Eastwindin miehistö
havaitsi Grönlannin länsi
puolella jäävuoren, jonka
korkeus oli noin 167 metriä
merenpinnasta.

Jäävuori
167 m

Jos korkeus määritellään
etäisyytenä maanpinnasta,
Meksikonlahdessa kohoava
Magnolia-öljynporauslautta
on korkein ihmisen tekemä
rakennelma. Sen korkeus on
1 432 metriä merenpohjasta.

Rakennelma
1 432 m

Kuningas Abdullahin
aukiolla Jeddassa
Saudi-Arabiassa
kohoaa 171-metrinen
lipputanko. Tangossa
liehuva lippu on 49,35
metriä pitkä eli
lähes olympiaaltaan pituinen!

Lipputanko
171 m

Täysikasvuinen uros
kirahvi (Giraffa camelo
pardalis) on keskimäärin
4,6–5,5 metrin korkuinen.
Kaikkien aikojen korkein
kirahvi oli urospuolinen masaikirahvi (G. c.
tippelskirchi), 5,8 metrinen George, joka muutti
Chester Zoo -eläintarhaan
(UK) v. 1959.

Nisäkäs
4,6–5,5 m

Mount Everest, korkeudeltaan
8 848 metriä, on korkein vuori
merenpinnan yläpuolella.
Maailman korkein vuori on
kuitenkin Havaijin Mauna Kea
eli valkoinen vuori: sen koko
naiskorkeus merenpohjasta
on 10 205 metriä, vaikka
vuoresta 6 000 metriä onkin
merenpinnan alapuolella.

Vuori
10 205 m

Troll A -kaasunporauslautta Pohjanmeressä Norjan
länsirannikolla on 472 metriä korkea. Sen jalustasta
303 metriä on merenpinnan alla. Lautta painaa
noin 683 600 tonnia. Siihen
käytettiin 15 Eiffel-tornin
verran terästä, ja sen
betonimäärä olisi riittänyt
215 000 omakotitalon
perustuksiin. Troll A:sta tuli
korkein ihmisen tekemä
liikuteltava rakennelma,
kun se hinattiin nykyiseen
sijaintipaikkaansa.

Kaasunporauslautta
meressä 472 m

Oklahomasta USA:sta löydettiin vuonna 1994
todennäköisesti kaikkien aikojen suurimman
elävän olennon jäännökset. Jättimäinen
Sauroposeidon-saurus oli 18 metriä korkea eli
nelikerroksisen rakennuksen korkuinen ja 60
tonnin painoinen.

Dinosaurus
18 m

Royal Caribbeanin Oasis-luokan
MS Oasis of the Seas laskettiin
vesille v. 2009 ja MS Allure of
the Seas v. 2010. Niiden korkeus
kölistä savupiipun huippuun on
81 metriä, kun 7 metrin teleskooppisavupiippu on täydessä
korkeudessaan.

Korkein risteilyalus
81 m

Ted Siebert ja Sand Sculpture
Company (USA) ahkeroivat
kaksi viikkoa rakentaakseen maailman korkeim
man hiekkalinnan
Virginia Key Beach
-rannalle Miamiin
Floridaan USA:han
lokakuussa 2015.
Linnasta tuli 13,97
metriä korkea.

Hiekkalinna
13,97 m

Pisin luotettavasti mitattu mies ja
kaikkien aikojen pisin ihminen oli
272-senttinen Robert Pershing
Wadlow (USA), joka mitattiin
viimeisen kerran 27. kesäkuuta
1940. Hän venähti 163-senttiseksi jo viisivuotiaana ja
245-senttiseksi 17-vuotiaana, jolloin hän luonnollisesti
oli myös kaikkien aikojen
pisin teini. Wadlow kuoli
jo 22-vuotiaana, ja hänet
haudattiin 3,28-metrisessä arkussa. Lisää Wadlow’n
ennätyksistä sivulla 66.

Mies (kaikkien aikojen)
2,72 m

Joulukuussa 1950 North
gaten ostoskeskuksessa
Seattlessa Washingtonissa USA:ssa paljastettiin
peräti 67,36 metriä korkea
joulukoristeltu douglaskuusi
(Pseudotsuga menziesii).

Joulukuusi
67,36 m

Keopsin pyramidi eli Gizan suuri
pyramidi Egyptissä on maailman
korkein pyramidi. Se oli 146,7
metriä korkea valmistuessaan noin
4 500 vuotta sitten, mutta eroosio ja
ilkivalta ovat vähitellen madaltaneet
sen 137,5-metriseksi.

Pyramidi
146,7 m

Norjalainen Slinningsbålet
pystytti Norjan Ålesundiin
47,39 metriä korkean
juhannuskokon, joka sytytettiin
25. kesäkuuta 2016. Kokko
koottiin käsivoimin noin kolmessa
kuukaudessa.

Korkein Pääsiäissaaren
eli Rapa Nuin jäljellä
olevista moai-patsaista,
lempinimeltään Paro,
on 9,8 metriä korkea.
Se sijaitsee Ahu Te Pito
Kurassa ja
painaa 74,39
tonnia.

Moai (pystyssä)
9,8 m

Ihmisen
keskipituus
1,66 m

Helmikuussa 2008 Bethelin
kaupunkiin Maineen USA:han rakennettiin 37,21 metriä korkea
lumiukko – tai pikemminkin
lumiakka! Sen kädet tehtiin
kokonaisista kuusipuista
ja ripset suksista. Akka
sai nimen Olympia.

Lumiukko
37,21 m

30–100 m

Richie Trimble (USA)
näkee 6,15 metrin korkuisen Stoopidtaller-pyöränsä selästä mainiosti
korkeimman kirahvin
yli. Trimble todisti pyörän
ajettavuuden polkemalla vaaditut 100
metriä Los Angelesissa Kaliforniassa
USA:ssa 26. joulukuuta 2013.

Polkupyörä
6,15 m

6–30 m

Tanskandoggi Zeus (2008–
14) oli säkäkorkeudeltaan
111 senttiä 4. lokakuuta
2011. Zeus asui Doorlagin
perheessä Otsegossa
Michiganissa
USA:ssa.

Koira (kaikkien aikojen)
1,11 m

0–6 m

Kumpi on korkeampi – korkein lumiukko vai korkein dinosaurus, korkein
risteilyalus vai korkein patsas? Sinä olet taatusti lyhyempi kuin pisin mies,
mutta pärjäätkö korkeimmalle koiralle? Tältä aukeamalta se selviää!

Korkein...

