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Etukannen kuvassa vanhaa kirkkoa ympäröivää perinnebiotooppia hoidetaan suomenlampaiden avulla.
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Lumivaipassa lepäävä kirkko kutsuu kävijöitä myös talvikaudella.

Tapulin pohjoispuolen sisäänkäynti toimii pääsisäänkäyntinä kirkkoon .
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Johdanto

Luvussa valotetaan maailmanperintösopimuksen syntyhistoriaa, sen
taustalla olevia aatteita sekä hoitosuunnitelman asemaa kohteen hoidossa.
Hoitosuunnitelma on kohteen osallisia yhdistävä väline, joka ohjaa
maailmanperintökohteen sekä sen suoja-alueen suojelua ja kehittämistä.
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945
tavoitteenaan edistää rauhaa ja turvallisuutta lisäämällä kansojen välistä yhteistyötä tieteen, kasvatuksen ja
kulttuurin alalla. Unesco hyväksyi kansainvälisen Yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön
suojelemiseksi vuonna 1972 ja Suomi liittyi siihen vuonna 1987. Maailmanperintösopimus on
maailmanlaajuinen päätös edistää ihmiskunnan yhteisen, ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimista
ja säilyttämistä tuleville sukupolville. Vuoteen 2014 mennessä sopimuksen oli ratifioinut 190 maata.
Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on inhimillisen luovuuden
mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi
olla merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä
asutusta. Se voi myös liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai
taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin. Ehdotuksia maailmanperintökohteiksi käsitellään Maailmanperintökomiteassa,
johon jäsenmaat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suomi valittiin Maailmanperintökomitean jäseneksi
marraskuussa 2013 Unescon yleiskokouksessa Pariisissa nelivuotiskaudeksi 2014–17. Komitea kokoontuu kerran
vuodessa eri puolilla maailmaa.
Kohteen nimeäminen Unescon maailmanperintöluetteloon on osoitus sen poikkeuksellisesta kansainvälisestä
arvosta. Luetteloon liitettyjä kohteita oli maailmassa vuoden 2013 syksyllä 981 kohdetta 160 eri maassa. Näistä
kohteista 759 on kulttuurikohteita, 193 luontokohdetta ja 29 yhdistettyä luonto- ja kulttuurikohdetta.
Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, joista Petäjäveden vanhan kirkon lisäksi viisi on
kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinnan merilinnoitus, Rauman vanha kaupunki, Verlan puuhiomo ja
pahvitehdas, Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue sekä Maanmittaushallituksen hallinnoiman
Struven mittausketjun 34. suojellun mittapisteen kuusi Suomen puolella olevaa mittapistettä. Suomen ainoa
luontokohde on Merenkurkun saariston maankohoamisalue Ruotsin Höga Kustenin maailmanperintökohteen
laajennuksena.
Maailmanperintösopimus edellyttää maailmanperintökohteen käytön ja hoidon seuraamista sekä säännöllistä
raportointia kohteen tilasta. Maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma perustuu niihin arvoihin, joiden
perusteella kohde on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintökohdetta tulee hoitaa ja
käyttää siten, että se säilyy tuleville sukupolville. Suojeluarvojen ja yleismaailmallisen merkityksen
turvaamiseksi kohteelle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma. Jäsenvaltion tulee huolehtia hoitosuunnitelman
tekemisestä. Suunnitelman tulee olla riittävä, jotta sen avulla voidaan turvata kohteen kestävä käyttö ja
vaaliminen sekä varmistaa kohteen kestävän käytön seuranta.
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Taustaa

Hoitosuunnitelman laatiminen käynnistyi keväällä 2010, kun Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden
edustajat kokoontuivat ensimmäisen kerran työpajoihin hoitosuunnitelmien laatimiseksi. Tämä
hoitosuunnitelmakoulun nimellä kulkenut koulutusjakso kesti syksyyn 2011 ja sen vastuullisena vetäjänä toimi
restaurointijohtaja Heikki Lahdenmäki Suomenlinnan hoitokunnasta. Työpajojen tarkoituksena oli tukea
hoitosuunnitelmien laatimista sekä varmistaa suomalaisten hoitosuunnitelmien yhtenäinen rakenne, laatu ja
vertailukelpoisuus. Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa.
Mukana hoitosuunnitelmatyöpajoissa oli edustaja myös Merenkurkun saaristosta, jolle on valmistunut oma
hallinto- ja kehityssuunnitelma vuonna 2009 (Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja
kehityssuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C 58). Lisäksi työpajoihin osallistui
edustajia Museovirastosta, ICOMOSin ja IUCN:n Suomen osastoista sekä Metsähallituksesta.
Hoitosuunnitelmatyöpajat toteutettiin opetusministeriön hankkeelle myöntämällä erillisrahoituksella.
Yhteisissä työpajoissa valmistettavien hoitosuunnitelmien tausta-aineistona käytettiin julkaisun Työkalut
maailmanperintökohteen hallinnon ja hoidon kehittämiseen (Enhancing Our Heritage Toolkit, World Heritage
papers 23, http://whc.unesco.org/en/series/23/) lomakkeille tehtyä kohteen nykytilanteen analyysiä. Julkaisu
tarjosi systemaattisen tavan analysoida maailmanperintökohteen arvoja ja uhkia, hallinnon tarpeita ja prosesseja
sekä tavan edetä johdonmukaisesti kohteen kehittämistyössä. Menetelmää kävi hoitosuunnitelmatyöpajoissa
esittelemässä yksi sen kehittäjistä ja julkaisun kirjoittajista, Sue Stolton.
Työkalut maailmanperintökohteen hallinnon ja hoidon kehittämiseen on laadittu luontokohteiden
maailmanperintökohteiden hoidon arvioimisen tueksi, mutta Suomen maailmanperintökohteet sovelsivat sitä
ensimmäisenä maailmassa kulttuuriperintökohteiden hoitosuunnitelmien laadintaan sekä kartoittamaan niiden
hoidon ja hallinnon suunnittelua. Työkalut osoittautuivat hyviksi apuvälineeksi sekä hoitosuunnitelman
laatimiseen että hallinto- ja hoitotyön sekä hoitosuunnitelman toteutumisen arviointiin. Näin sekä suunnitelma
että sen arviointijärjestelmä perustuvat yhtenäiseen järjestelmään.
Työkalulomakkeiden alustava suomennos ja täyttö tehtiin maailmanperintökohteiden yhteisten työpajojen
yhteydessä. Unescon maailmanperintökeskuksen julkaisema ja ICOMOS Suomen osaston opetus- ja
kulttuuriministeriön rahallisella tuella käännättämä ja taitattama julkaisu on luettavissa ICOMOS Suomen
osaston kotisivuilla http://www.icomos.fi.
Petäjäveden vanhan kirkon täytetyissä lomakkeissa on analysoituna kohteen nykytila ja ne antavat laaditulle
hoitosuunnitelmalle kattavan taustamateriaalin. Lomakkeita käytetään jatkossa hoitosuunnitelmaa päivitettäessä
ja toteutuneita suunnitelmia arvioitaessa sekä kohteesta Unescolle tehtävässä kausiraportoinnissa.
Työkalulomakkeet toimivat pysyvänä tietopankkina hoidon ja hallinnon suunnittelussa ja arvioinnissa.
Lomakkeet ovat tämän hoitosuunnitelman liitteenä (liite 4).
Petäjäveden vanhan kirkon hoitosuunnitelma noudattaa jäsentelyltään Suomenlinnan maailmanperintökohteen
hoitosuunnitelmaa, jonka luonnos valmistui ensimmäisenä Suomen kulttuuriperintökohteiden
hoitosuunnitelmista vuonna 2012. Toimenpideohjelman mallina on käytetty Merenkurkun saariston
maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa esitettyä toimenpideohjelmaa.
Petäjäveden vanhan kirkon hoitosuunnitelman sisältö, tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu yhteistyössä vanhan
kirkon hoitokunnan kanssa. Vanhan kirkon visiota on kehitetty osallisten kanssa työpajoissa syksyllä 2013.
Hoitosuunnitelmajulkaisun on kirjoittanut arkkitehti Ulla Rahola yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa
noudattamalla Suomenlinnan hoitosuunnitelman jaottelua ja sisältöä sekä vuosina 2005–2009 laadittua
Petäjäveden vanhan kirkon hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosta.
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Tapulin, läpikäytävän ja kirkon pohjapiirustus.
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Petäjäveden vanha kirkko maailmanperintökohteena

Tämä luku esittelee Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintökohteena.
Lähtökohtana luvussa on Petäjäveden vanhan kirkon ainutlaatuinen
yleismaailmallinen arvo (Outstanding Universal Value, OUV), eli peruste
sille miksi kohde on merkitty maailmanperintölistalle. OUV:n
säilyttäminen on hoitosuunnitelman keskeinen tavoite. Lisäksi luvussa
käsitellään suojeluun käytettävissä olevia voimavaroja sekä kohteeseen
kohdistuvia uhkia.
Petäjäveden vanha kirkko - ainutlaatuinen hirsirakennustaidon ja
keskieurooppalaisten tyylien yhdistelmä
Vuonna 1728 perustetun Petäjäveden kappeliseurakunnan talonpojat rakensivat vanhan puisen kappelin tai
saarnahuoneen paikalle vuosina 1763–64 mäntypuisen, lamasalvostekniikalla kootun ristikirkon, joka vihittiin
käyttöön vuonna 1778. Työ tehtiin vesankalaisen, Laukaassa pitäjänpuuseppänä toimineen rakennusmestari
Jaakko Klemetinpoika Leppäsen johdolla. Kirkon kiinteä sisustus: lehtereiden kaiteet, penkit, kuoriaitaus ja
saarnatuoli, sekä ikkunat ja holvien koristelu tehtiin todennäköisesti vuosina 1764–1765.
Aluksi kirkon kellotornina toimi 1720-luvulla rakennettu tapuli. Se korvattiin vuonna 1748 rakennetulla uudella
tapulilla, johon kello oli hankittu jo vuonna 1745. Kirkon länsipuolelle rakennettiin vuonna 1821 uusi kellotorni,
joka yhdistettiin kirkkoon katetulla lautarakenteisella käytävällä. Samalla käynti kirkkoon muutettiin
tapahtuvaksi tapulin kautta. Vanha koristeellinen pääsisäänkäyntiovi runkohuoneen eteläisessä ristivarressa jäi
satunnaiseen käyttöön.
Vuoden 1821 muutostöissä kirkon ikkunat muutettiin suorakaiteen muotoisiksi ja niitä suurennettiin. Osa
ikkunoista siirrettiin yhdyskäytävän ikkunoiksi. Pohjoisesta ristivarresta salvotulla väliseinällä erotettu sakaristo
korvattiin itäisen ristivarren jatkeeksi rakennetulla uudella sakaristolla. Kuoriaita purettiin ja saarnatuoli
siirrettiin kuorin pohjoisseinälle. Pohjoinen ristivarsi avattiin kirkkosaliin, lehterille ristivarren länsireunaa
kulkeneet portaat purettiin ja uudet rakennettiin ristivarren pohjoispäähän. Samalla lehterin kaiteessa ollut
portaan aukko peitettiin. Alttarin molemmin puolin avattiin uudet oviaukot sakaristoon. Työt tehtiin
kirkonrakentaja Jaakko Leppäsen pojanpojan Erkki Jaakonpoika Leppäsen johdolla. Samoihin aikoihin kirkon
hautausmaa aidattiin hirsiaidalla.
Petäjäveden vanha kirkko on 1700-luvun hyvin säilynyt yksiaineinen puukirkko, joka on edelleen alkuperäisessä
käytössä. Kirkossa yhdistyvät eurooppalaiset rakennustyylit talonpoikaiseen rakennusperinteeseen. Tasavartisen
ristikirkon hirsiseinät ovat laudoittamattomat. Kirkko on katettu jyrkällä ja ristivarsien päistä aumatulla
vesikatolla. Kirkkoon kuljetaan tapulin pohjakerroksen kautta. Sen sisätila on ristinmuotoinen ja sakarat
kapenevat barokin suosiman valeperspektiivin tapaan ulospäin. Keskellä olevan kellojen nostoaukon kohdalla on
säteittäisten lautojen muodostama siniseksi maalattu ympyräkuvio.
Taidehistorian professori Lars Petterssonin mukaan kirkon ristimäinen pohjakaava perustuu renessanssin
bysanttilaisperäisiin keskeiskirkkoihin kuten myös särmikkäät holvit ja 8-kulmainen kupoli. Sen sijaan
kattorakenne, kattotuolit ja jyrkät paanukatot ovat goottilaista, keskiaikaista mallia. Kirkon sisustus on
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renessanssin muotokieltä ja tapuli renessanssin ja myöhäiskustavilaisuuden yhdistelmä. Petterssonin mukaan
Petäjäveden vanha kirkko on Suomen puisten ristikirkkojen parhaiten säilynyt ja tyylipuhtain muistomerkki.
Kirkko jäi autioksi, kun toiselle puolelle Kirkkosalmea valmistui vuonna 1879 uusi kirkko. Koska kirkon
yhteyteen ei rakennettu kellotapulia ja hautausmaata, jäivät vanhan kirkon tapuli ja hautausmaa edelleen
seurakunnan käyttöön. Vanhassa kirkossa ei enää pidetty jumalanpalveluksia ja se jäi vaille huolenpitoa.
Petäjäveden vanhaa kirkkoa korjattiin ensimmäisen kerran seurakunnan 200-vuotisjuhliin 1928. Sen säännöllinen
korjaaminen ja hoitaminen rakennusmuistomerkkinä alkoi vasta 1950-luvun lopulla.

Petäjäveden vanhan kirkon yleismaailmalliset arvot
Maailmanperintölistalle pääseminen edellyttää kohteelta erityistä ainutlaatuista yleismaailmallista merkittävyyttä.
Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon Museoviraston aloitteesta
Maailmanperintökomitean 18. kokouksessa Thaimaassa 15.12.1994 ihmiskunnan merkittävää vaihetta
ilmentävän kriteerin perusteella pohjoisen Euroopan puukirkkorakentamisperinteen hyvin säilyneenä
esimerkkinä.
Petäjäveden vanhan kirkon merkittävin valintaperuste maailmanperintölistalle pääsemisessä oli sen
rakennustaiteellinen arvo, johon liittyy Euroopan kirkkoarkkitehtuurin tyylipiirteiden soveltaminen taidokkaasti
paikallisten rakentajien hallitsemaan lamasalvostekniikkaan. Materiaalin käyttö ja sen yksiaineisuus, rakenteiden
konstruktiivisuus sekä pinnan viimeistely, jotka kaikki ovat rakennuksessa edelleen läsnä, ovat vain voimistuneet
ajan niihin tuoman ikäarvon myötä. Kirkon alkuperäisyyttä korostaa myös sen käyttö edelleen kesäisin
jumalanpalveluskirkkona ja suosittuna vihkikirkkona.
Petäjäveden vanhasta kirkosta, samoin kuin muista ennen vuotta 2007 maailmanperintölistalle hyväksytyistä
maailmanperintökohteista laadittiin retrospektiivinen, kohteen ainutlaatuisesta yleismaailmallisesta arvosta
(OUV) kertova kuvaus Unescolle vuonna 2011 (liite 2).

Eheys ja autenttisuus
Maailmanperintökohteen tulee ainutlaatuisen yleismaailmallisen arvon lisäksi täyttää vaatimukset eheydestä
(Integrity) ja autenttisuudesta (Authenticity). Eheydellä tavoitellaan kohteen riittävän laajaa, yhtenäistä ja hyvin
säilynyttä kokonaisuutta, johon on sisällytetty kaikki kohteen osatekijät. Autenttisuutta määrittelee ns. Naran
dokumentti vuodelta 1994. Se korostaa autenttisuuden olevan kulttuurisidonnainen arvo, jota esimerkiksi muoto
ja suunnitelma, materiaalit, käyttömuodot, perinteet ja tekniikat tai sijainti määrittelevät.
Petäjäveden vanha kirkko on yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu vuonna 1765 valmistuneesta hirsisestä
kirkosta hautausmaineen sekä kirkkoon vuonna 1821 läpikäytävällä liitetystä tapulista. Maailmanperintökohteen
laajuus on 3,1 ha ja suoja-alueen 50,5 ha. Kirkon ympärillä oleva suoja-alue on riittävän laja turvaamaan kirkon
lähimaisman säilymisen. Alueen sydämen muodostavat vanha kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen sekä
kirkon viereiset lammaslaitumet ja Lemettilän maatilan rakennusryhmä peltoineen.
Vanha kirkko sijaitsee Jämsäveden Kirkkolahteen rajautuvalla niemellä, jota kapean Solikkosaaren jakama salmi
kehystää idässä. Kirkkolahteen pistävässä Siltaniemessä on Kanttorilan tilakeskus 1800- ja 1900-luvun
vaihteesta. Lahden rannalla, Petäjäveden keskustaajaman puolella on 1879 valmistunut Petäjäveden uusi kirkko.
Ainoastaan kirkkoniemen halkaiseva ja Solikkosaaren ylittävä uusi valtatie 1960-luvulta sekä viime sotien
jälkeisen asutustoiminnan johdosta syntynyt omakotialue kirkon luoteispuolella rikkovat vanhimman
kulttuurimaiseman eheyden.
Kirkon, tapulin ja niitä yhdistävän välikäytävän lähes kaikki kantavat rakenteet ovat alkuperäisiä sisä- ja
ulkoseiniä myöten. Kirkkorakennusta ei ole vuorattu ulko- eikä sisäpuolelta lukuun ottamatta 1821 rakennetun
sakariston eteläseinää, jonka ravistunut hirsiseinä suojattiin laudoituksella vuonna 1987. Sisätila on säilynyt lähes
muuttumattomana 1820-luvulla tehtyjen muutosten jälkeisessä asussa. Kirkon jääminen pois aktiivikäytöstä jätti
10

sen myös vaille kaikkia uudistuksia ja tekniikkaa; sinne ei muun muassa koskaan asennettu sähkö- eikä
lämmityslaitteita. Kirkon pitkäaikainen käyttö on kuluttanut lattialaudat ja penkkien pinnat silkinsileiksi. Puun
hopeasävyiset pinnat antavat kirkon sisätilalle ajan myötä tulleen jalon pinnan. Kirkkorakennusta käytetään
edelleen kirkollisiin toimituksiin. Hautausmaalla, jonne viime vuosikymmeninä on tehty enää yksittäisiä
hautauksia, on omaisten kunnostamia hautoja.
Petäjäveden vanhan kirkon ja sen lähiympäristön sekä suoja-alueen hoidossa ja vaalimisessa keskeistä on
säilyttää ne arvot, joiden perusteella kohde on merkitty maailmanperintöluetteloon. Kirkon autenttisuutta
vaalitaan jatkamalla kohteen alkuperäistä käyttöä sekä käyttämällä korjaustöissä konservoivia menetelmiä ja
perinteisiä rakennusmateriaaleja. Kohteen eheyttä vaalitaan kaavoituksen keinoin sekä vähentämällä läheisen tien
aiheuttamia haittoja.

Suojelu, hoito, hallinto ja resurssit
Maailmanperintösopimus edellyttää, että jokainen maailmanperintöluetteloon lisättävistä kohteista on jo
esitysvaiheessa suojeltu kansallisella lainsäädännöllä sekä kaavoituksen ja alueellisen suunnittelun keinoin.
Petäjäveden vanhan kirkon suojelua takaavat monet lait ja määräykset. Näistä kirkkolaki vuodelta 1993 on
suojellut kirkkoa ja kirkkomaata jo silloin, kun kohde nimitettiin maailmanperintölistalle, samoin vuodelta
1963 peräisin oleva muinaismuistolaki. Kirkkolain suojelu kohdistuu myös rakennuksen kiinteään
sisustukseen, siihen liittyviin maalauksiin ja taideteoksiin sekä piha-alueeseen. Muinaismuistolaki suojaa
nykyisen kirkon paikalla sijainneiden ensimmäisten rakennusten (kappeli ja tapuli sekä aidat) jäänteitä sekä
muinaisia hautapaikkoja, jotka eivät ole seurakunnan hoidossa olevalla hautausmaalla.
Vanha kirkko ja sen suoja-alue on suojeltu eriasteisilla kaavoilla (liite 3). Niihin kohdistuvia suojelua takaavia
merkintöjä on vuonna 2009 vahvistetussa maakuntakaavassa1, yleiskaavassa2 vuodelta 1977, vuonna 2011
vahvistetussa Petäjäveden kirkonkylän keskustaajaman osayleiskaavassa3, Kirkkolahden 2013 lainvoiman
saaneessa asemakaavassa4 sekä Lemettilän alueen vuonna 2003 vahvistetussa asemakaavassa56. Ajantasaasemakaava on päivitetty vuonna 2012.
Petäjäveden vanhasta kirkosta sekä sen lähiympäristöstä on vuosien aikana tehty lukuisia selvityksiä.

1

Vuonna 2009 vahvistetussa maakuntakaavassa vanha kirkko on merkinnällä: Petäjäveden vanha kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin
muistomerkki, ja se edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä. Kirkkoympäristö
muodostaa kokonaisuuden, jossa elementteinä ovat vesistö, kirkkomiljöö ja peltonäkymät. Kaavan suunnittelumääräyksenä on: Kohdetta ja sen
lähiympäristöä on suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä maisemalliset arvot säilyvät ja
vahvistuvat.
2 Yleiskaavassa vuodelta 1977 (maankäyttösuunnitelma vuoteen 2000) kirkon alue, Kutomakoulunniemi sekä Solikkosaari on merkitty
suojelualueiksi, Lemettilän alue osittain talouskeskukseksi, jossa on säilyttämisen arvoisia rakennuksia, osittain maisemanhoitoalueeksi, jolla
on säilytettävä kulttuurihistorialliset arvot ja turvattava maatalouden harjoittaminen. Kirkon luoteispuolella oleva aukea on merkitty
maisemanhoitoalueeksi ja läheiset omakotitalot pientaloalueeksi, jolle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Nykyistä rakennuskantaa saa
peruskorjata. Siltaniemeä kiertää ulkoilualue ja Lukkarila on merkitty yleisten rakennusten alueeksi.
3 Petäjäveden kirkonkylän keskustaajaman osayleiskaavassa vanha kirkko on merkitty rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi alueeksi. Alue
sisältää rakennukset ja niiden ympäristön. Lisäksi kirkon tontti on merkitty yleisten rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi,
jonka rakennuskanta ja ympäristö on hoidettava sen historiallisen arvon edellyttämällä tavalla ja jossa uudisrakentamista ei sallita.
Osayleiskaavaan on merkitty myös kirkon suoja-alue ja se on vahvistettu 9.8.2011.
4 Kirkkolahden asemakaava-alue sisältää Petäjäveden keskustan, uuden kirkon sekä ison osan vanhan kirkon suoja-aluetta ja se on saanut
lainvoiman 30.1.2013. Vanhan kirkon ympärille on asemakaavassa vahvistettu suojavyöhyke merkinnällä sk (maailmanperintöaluetta ympäröivä
suoja-alue). Kaikkiin rakennus- tai purkulupaa koskeviin asioihin tulee saada Museoviraston hyväksyntä). Suojavyöhykkeen sisään jäävät mm.
kulttuuri- rakennus- ja maisemahistoriallisesti merkittävä Lemettilän tila, vanhana niittynä rauhoitettu Kutomakoulunniemen luonnonsuojelualue
ja maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojeltu Kutomakoulun rakennus, kirkkolailla suojeltu Petäjäveden kirkko sekä osa
luonnonsuojelulailla suojeltua Solikkosaaren luonnonsuojelualuetta, joka on rauhoitettu edustavana ja luonnonkauniina harjualueena, jonka
kuluminen on estettävä. Lisäksi suojelualueen sisällä sijaitsevat paikallisesti merkittävä Lukkarila (Siltaniemi), maakunnallisesti ja paikallisesti
merkittävä Petäjäveden pappila, paikallisesti merkittävä Puttolan talo, maakunnallisesti merkittävä Pohjan talo, vanha viljamakasiini sekä
paikallisesti merkittävä Salmentaus, eli nahkuri Ruorasen talo.
5 Vanha kirkko on myös suojeltu asemakaavassa, niin sanotussa Lemettilän kaavassa 11.6.2003 merkinnällä Sr/k [Kirkkolain (1054/1993)
6 . luvun 5. §:n nojalla suojeltu kirkollinen rakennus ja alue] ja ympäröivä alue merkinnällä Yk/s (Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialue). Petäjäveden vanha kirkko ympäristöineen on merkitty Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta
koskevan yleissopimuksen mukaan maailmanperintöluetteloon v. 1994 n:olla 584. Hautausmaata sekä alueen tiestöä ja kasvillisuutta on
hoidettava siten, että kirkon merkittävä maisemallinen asema säilyy.
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Tärkeimpinä näistä voidaan pitää Vanhan kirkon ympäristön yleissuunnitelmaa vuodelta 1992 (Gretel Hemgård,
Jukka Turtiainen, Jarmo Vienamo) sekä samojen tekijöiden laatimaa ja Ympäristöministeriön julkaisemaa
selvitystä Petäjäveden kirkonseutu Kulttuurimaiseman kunnostusmalli vuodelta 1993. Anne Rihtniemi on
laatinut suunnitelman Petäjäveden vanhan kirkon hautausmaan puuston kehittämisestä, kirkkoa ympäröivien
seurakunnan niittyjen hoidosta sekä hautamuistomerkkien hoidosta vuonna 1998. Petäjäveden vanhalle kirkolle
on laadittu vuosina 2005 – 2009 ohjeellinen hoito- ja käyttösuunnitelma, jota on noudatettu vuodesta 2009
lähtien.
Seurakunta omistaa rakennuksen ja hoitaa käytännön korjaustyöt ja talouden. Käytännössä asioita hoitavat osaaikaisesti kirkkoherra ja talouspäällikkö. Yksi kirvesmies seurakunnan palveluksessa toteuttaa pienempiä
korjauksia, isot korjaukset hoidetaan ulkopuolisilla urakoitsijoilla.
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on perustettu vuonna 2001. Säätiön tarkoituksena on Petäjäveden seurakunnan
omistuksessa olevan Petäjäveden vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttäminen, kunnostaminen, hoitaminen ja
suojeleminen. Säätiöllä on erilaisia kehittämisprojekteja ja se hoitaa kirkon opastuksen. Säätiön toiminta
rahoitetaan vanhan kirkon pääsymaksuista ja matkamuistomyynnistä saatavilla tuloilla. Vuosittain järjestetään
myös kesäkonserttikahvituksia sekä osallistutaan erilaisiin myyjäisiin. Säätiön perustajajäsenten ja yritysten
antamien lahjoitusten osuutta rahoituksessa pyritään kasvattamaan. Vuoden 2013 lopulla alettiin markkinoida
mahdollisuutta liittyä vanhan kirkon ystäväksi maksamalla vuosittainen vapaavalintainen kannatusmaksu.
Vanhan kirkon säätiö pyrkii saamaan pitkän aikavälin yrityskumppaneita, jotta yritysten antamat lahjoitukset
eivät rajoitu juhlavuosiin.
Petäjäveden vanhan kirkon hoitoa koordinoimaan on perustettu hoitokunta 13.9.2006. Hoitokunta kokoontuu
kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin. Sen tehtävä on toteuttaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa, seurata ja
päivittää sitä, hyväksyä ja vahvistaa kohteessa tehtävät vuosittaiset työt sekä valvoa niiden toteutumista.
Opetusministeriö osoittaa maailmanperintökohteiden hoitoon avustuksia, joita Museovirasto jakaa
avustusanomuksia vastaan. Avustuksia voidaan anoa vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Seurakunta
pyrkii siihen, että projektikohtaista avustusta olisi vähintään 80 % kustannuksista ja omavastuu enintään 20 %.
Vuodesta 2017 alkaen kirkkohallitus osallistuu vanhan kirkon kustannuksiin keskeisenä rahoittajana.

Petäjäveden vanhan kirkon suoja-alue
Maailmanperintökomitean päätöksellä jokaisella listalle kirjattavalla kohteella tulee olla riittävän kokoinen
suoja-alue. Suoja-alue on varsinaista kohdetta ympäröivä alue, jonka tehtävänä on turvata
maailmanperintökohteen arvojen säilyminen. Vyöhyke pitää yleensä sisällään kohteen välittömän
lähiympäristön lisäksi tärkeimmät näkymät sekä alueet, jotka ovat toiminnallisesti tärkeitä kohteelle.
Kun Petäjäveden vanha kirkko liitettiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1994, oli esityksessä huomioitu sekä
kirkko että sen suoja-alue. Kesti kuitenkin useita vuosia ennen kuin suoja-alue vahvistettiin kaavatasolla.
Ensimmäisen kerran vanhalla kirkolla on kaavamerkintä un7 (Unescon maailmanperintökohde) vuonna 2003
vahvistetussa niin sanotussa Lemettilän kaavassa, mutta tuolloin rajaus oli vain vanhan kirkon alueen kokoinen.
Petäjäveden vanhan kirkon suoja-alue vahvistettiin keskustan osayleiskaavassa vuonna 2011 ja
asemakaavatasolla Kirkkolahden kaavassa vuonna 2013. Suoja-alueen laajuus on 50,5 ha ja se pitää sisällään
kirkon ympäristön maisemallisesti tärkeät alueet ja on riittävän laaja turvaamaan kirkon lähimaiseman
säilymisen.

7

Kaavamerkintä perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä laadittuihin maailmanperintökohteita koskeviin kaavamerkintöihin ja
määräyksiin. Maailmanperintökohteiden suoja-alueilla ei ole erillistä sopimukseen liittyvää kaavamerkintää, vaan niissä käytetään yleisiä
kulttuuri- tai kaupunkimaiseman suojelumerkintöjä.
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Vanhan kirkon suoja-alue sulkee sisäänsä kirkon lähiympäristön tärkeimmät maisema-alueet

Kansalliset arvot
Sen lisäksi, että Petäjäveden vanha kirkko on maailmanperintökohde, sillä on myös kansallisia ja paikallisia
arvoja. Petäjäveden vanhan kirkon alue on arvotettu Museoviraston laatimissa, valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) liittyvissä inventoinneissa vuosina 1993 ja 2009 valtakunnallisesti
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Vanhan kirkon erityiseksi arvoksi on todettu sen
puurakentamistaidon ja – perinteen korkea taso sekä maisemallinen sijainti. Inventointi, jonka Valtioneuvosto
on viimeksi vahvistanut 22.12.2009, on osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maankäyttötavoitteita.
Kohteen sisältämiksi elementeiksi on määritelty vanha ja uusi kirkko, kellotapuli sekä Lemettilän
talonpoikaistalo.
Petäjäveden vanha kirkko on Jyväskylän seudun tärkein matkailunähtävyys ja muodostaa kahden muun
keskisuomalaisen autioksi 1800-luvulla jääneen puukirkon, Keuruun ja Pihlajaveden vanhojen kirkkojen kanssa
kansallisesti erittäin merkittävän kokonaisuuden. Kohde kuuluu myös vielä vahvistamattomaan Museoviraston
laatimaan Haagin yleissopimuksen mukaiseen kansallista kulttuuriomaisuutta koskevaan luetteloon.
Kansainvälisen ohjeistuksen mukaisesti maailmanperintökohteella katsotaan olevan myös Haagin
yleissopimuksen mukaista kansallisen kulttuuriomaisuuden merkitystä. Haagin yleissopimuksella suojellaan
kiinteätä ja irtainta kansallista kulttuuriomaisuutta sekä aseellisen selkkauksen yhteydessä että rauhanomaisissa
oloissa. Museoviraston esitys on opetus- ja kulttuuriministeriössä vahvistettavana.
Myös lähiseudun maisemat, luonnonsuojelualueena säilynyt Solikkosaari sekä Lemettilän tilan kirkkoakin
vanhemmat peltoaukeat ovat oleellinen osa kirkonseudun arvoja. Kohteeseen liittyy myös merkittäviä
taloudellisia, koulutuksellisia ja hengellisiä arvoja. Kohteen merkitys Petäjäveden kunnan identiteetin
rakentajana on mittaamaton.
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Vanhan kirkon piha-alue rajautuu lännessä Lemettilän sukutilan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaaseen peltoaukeamaan

Uhat
Selviä uhkia Petäjäveden vanhalle kirkolle ovat ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt:
kosteuden ja tuulisuuden sekä kuivien ja kuumien kausien lisääntyminen. Nämä saattavat johtaa
rakennusmateriaalin nykyistä nopeampaan lahoamiseen, rakennusmateriaalin halkeiluun, tulviin, rantojen
eroosioon, maanvyörymiin, puiden hallitsemattomiin kaatumisiin sekä puun tuholaisten lisääntymiseen. Kesällä
2013 kirkossa on havaittu tuhohyönteisen tekemiä vauriota. Lajinvarmistus tehtiin vuosina 2014-2016. Mitään
erityisiä löydöksiä ei ole tehty.
Jo näkyväksi uhkaksi on muodostunut kirkon käyttäjien määrä, joka on vakiintunut noin 14 000 kävijään
vuosittain. Ilman suojatoimia tällainen kävijämäärä yksittäisessä kohteessa ja pienellä alueella johtaa vääjäämättä
kirkon sisätilojen ja sen lähiympäristön kulumiseen.
Yhtenä todennäköisenä uhkana tilastojen valossa ovat erilaiset korjaustoimet, joiden yhteydessä käsitellään
helposti syttyviä materiaaleja. Uhkana ovat myös väärät korjausmenetelmät tai -materiaalit, vialliset tai väärin
käytetyt sähkölaitteet, vaillinainen puhtaanapito sekä tupakointi. Suuri uhka rakennukselle on ilkivalta, kuten
rakennukseen murtautuminen ja suurimpana kaikista mahdollinen tuhopoltto. Vakavin puute ja uhka kirkolle on
lakisääteisen pelastussuunnitelman puuttuminen.
Suoja-alueella ja erityisesti sen ulkopuolella kirkon lähimaisemassa uhkana voi olla maailmanperintöarvoihin
haitallisesti vaikuttava rakentaminen. Käytännössä suurin uhka lienee kuitenkin resurssien puute, joka estää
suunnitelmallisen hoidon ja johtaa jatkuessaan kohteen ja sen ympäristön ravistumiseen.
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Toimijoiden ja osallisten esittely

Petäjäveden seurakunta vanhan kirkon omistajana ja vanhan kirkon säätiö
kirkon ja sen ympäristön säilyttäjänä, käyttäjänä ja opastuksen
järjestäjänä ovat kohteen keskeisiä osallisia. Hoitokunnan kautta vanhan
kirkon hoidon suunnitteluun osallistuu laaja joukko paikallisia toimijoita,
viranomaisia ja asiantuntijoita.
Petäjäveden seurakunta
Petäjäveden seurakunta vastaa Petäjäveden vanhan kirkon hoidosta. Seurakunta kuuluu Jyväskylän
rovastikuntaan sekä Lapuan hiippakuntaan ja se sijaitsee Jyväskylän ja Keuruun välissä. Seurakunnan jäsenmäärä
on nykyisin lievässä laskussa – vuoden 2015 lopussa jäseniä oli noin 3300.
Seurakunnalla on kaksi kirkkoa: 1764 valmistunut vanha kirkko ja 1879 käyttöön otettu puukirkko. Muuta
vanhaa rakennuskantaa edustavat 1880-luvulla rakennetut pappila ja väentupa sekä 1950-luvun alussa rakennettu
kappeli. Seurakuntakoti on vuodelta 1969 ja uuden hautausmaan huoltorakennus valmistui vuoden 2014 kesällä.
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Petäjäveden seurakunta painottaa toiminnassaan vuorovaikutusta, yhteistyötä ja yhteyttä. Sen toiminta on vireää
ja monipuolista. Työyhteisöön kuuluu 13 työntekijää ja toiminnan erityinen painopiste on lapsi- ja nuorisotyö.

Vanhan kirkon säätiö
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö hoitaa kirkon opastuksen ja sillä on erilaisia kehittämisprojekteja. Säätiön
toimenkuvaan kuuluvat myös kirkkoon liittyvä kulttuuritoiminta, Suomen maailmanperintökohteiden välinen
yhteistyö sekä matkailupalvelujen kehittäminen. Säätiön jäsenyhteisöjä ovat Petäjäveden seurakunta, Petäjäveden
kunta, Petäjävesi-Seura ry, Osuuskauppa Keskimaa, Fingrid Oyj sekä Petäjäveden Osuuspankki. Jäsenyhteisöllä
on edustaja säätiön hallituksessa, joka kokoontuu vuosittain kolmesta neljään kertaan. Jäsenyhteisöt nimittävät
edustajansa hallitukseen kolmen vuoden välein. Hallituksen päätöksiä valmistelee työvaliokunta, jonka
nelihenkinen jäsenistö vaihtuu vuosittain.
Säätiön ja seurakunnan tekemän sopimuksen mukaisesti säätiö on vastannut vuoden 2003 alusta vanhan kirkon
ympärivuotisesta opastuksesta, oppaiden valinnasta, koulutuksesta ja palkoista. Pääopas, joka nimitettiin vuoden
2013 alusta maailmanperintökoordinaattoriksi, palkataan mahdollisuuksien mukaan kokoaikaiseksi työntekijäksi.
Vuonna 2015 ja 2016 pääoppaalle maksettiin palkka reilulta puolelta vuodelta. Kesäoppaiksi palkataan kesäelokuuksi kaksi henkilöä. Säätiön talousseurannasta ja taloudellisista hankinnoista vastaa säätiön puheenjohtaja
yhdessä säätiön hallituksen kanssa.
Säätiö perii kirkossa kävijöiltä pääsymaksun ja ryhmäopastuksista veloitetaan lisäksi pieni korvaus. Vanha
kirkko oli auki vuonna 2016 seuraavasti: kesä-elokuussa joka päivä kello 10-18, toukokuun jälkipuoliskolla sekä
syyskuun ensimmäisellä puoliskolla rajoitetusti ja talvikaudella vain ennakkovarauksella.

Petäjäveden vanhan kirkon hoitokunta
Vuonna 2006 perustetun vanhan kirkon hoitokunnan puheenjohtajana toimii nykyisellään kirkkoherra Seppo
Ojala ja sihteerinä talouspäällikkö Hannele Taponen. Jäseniä ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko
Saarinen, lähiseudun asukkaiden edustaja Heikki Nieminen, rakennustutkija Päivi Andersson (Keski-Suomen
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museo), aluearkkitehti Ulla Järvinen (Petäjäveden kunta), Satu Karjalainen tai Liisa Horppila-Jämsä (KeskiSuomen ELY-keskus), intendentti Anu Laurila (Museovirasto), liikenteenpalvelupäällikkö Kari Keski-Luopa
(Tiehallinto, Keski-Suomen ELY-keskus), vanhan kirkon maailmanperintökoordinaattori (Petäjäveden vanhan
kirkon säätiö), yliarkkitehti Antti Pihkala (Kirkkohallitus), professosi Heikki Hanka (Jyväskylän yliopisto).

Petäjäveden kunta
Petäjäveden kunta on noin 4000 asukkaan vireä Jyväskylän kaupunkiseudun kunta. Se sijaitsee valtateiden 18 ja
23 risteyskohdassa Jyväskylä-Haapamäki -radan varrella. Petäjävesi tarjoaa hyvien kuntapalveluiden lisäksi
kulttuurimaisemaa ja perintökohteita, joista tärkein on Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva vanha
kirkko. Vanha kirkko ja sen tuoma vetovoima on ensiarvoisen tärkeä kunnan elinkeinoelämälle,
käsityöyrittäjyydelle ja matkailulle. Vetovoiman vaikutus on huomattava matkailussa myös koko seudulla ja
maakunnassa.
Petäjäveden kunta pyrkii kaavoituksella säilyttämään vanhan kirkon aseman Petäjävedellä. Vanha kirkko on
huomioitu keskustan osayleiskaavassa vuonna 2011, jolloin alueelle on annettu kaavamääräys: Maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Petäjäveden vanhan kirkon Unescon maailmanperintökohteen
suojavyöhyke. Samassa kaavassa Petäjäveden vanha ja uusi kirkko on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi
maisema- ja kulttuuriympäristöiksi. Kaavassa on annettu määräyksiä myös alueen ympäristön rakentamisesta
sekä peltoalueiden ja kulttuurimaiseman säilyttämisestä. Tuleva asemakaavoitus noudattaa keskustan
osayleiskaavan määräyksiä ja tavoitteita. Kaavoituksen avulla voidaan turvata kohteen ja sen ympäristön
säilyminen tavoitteiden mukaisena.

Suoja-alueen asukkaat
Petäjäveden vanhan kirkon suoja-alue käsittää Kirkkolahden ympärillä olevat alueet sekä Lemettilän tilan
viljelysmaineen. Alueeseen kuuluvat myös luonnonkaunis Solikkosaaren luonnonsuojelualue sekä Siltaniemi ja
Tähtiniemi. Petäjäveden uusi kirkko ja vanha pappila Kirkkolahden vastakkaisella puolella ovat perinteisesti
olleet näköyhteydessä vanhaan kirkkoon. Alueella on 16 kiinteistöä ja noin 35 asukasta. Sen läpi kulkevat
valtatie 23 sekä Siltatie ja Vanhankirkontie.
Suoja-alueen asukkaat kokevat suurta vastuuta ja ylpeyttä vanhasta kirkosta. Perinnön siirtäminen tuleville
sukupolville koetaan ensiarvoisen tärkeäksi. Erityisesti toivotaan kirkon säilyvän rauhallisena paikkana, jossa
kiireinen ihminen voi kokea pyhyyden tunteen. Kirkon ympäristön tulee tukea tätä päämäärää.

Matkailupalvelujen tuottajat
Matkailupalvelujen tuottajina Petäjävedellä toimivat maatilamatkailuyrittäjät, mökkimajoitusta tarjoavat yrittäjät,
vanhan kirkon säätiö, kunta, seurakunta sekä paikkakunnan käsityöläiset ja museot. Myös alueen muut yritykset
kuten esimerkiksi elintarvikekaupat, kahvilat sekä huoltoasemat tuottavat ainakin välillisesti palveluja
matkailijoille.
Petäjäveden kunta on kutsunut yllämainitut matkailupalvelujen tuottajat koolle pääsääntöisesti kerran vuodessa
kuulemaan tulevan vuoden tapahtumista sekä miettimään mitä palveluja on jo olemassa ja millaisia uusia
palveluja olisi tarve luoda. Tarpeen vaatiessa on muodostettu pienempiä työryhmiä työstämään esimerkiksi
kesätapahtumaviikon ohjelmaa.
Vanhan kirkon säätiö tekee yhteistyötä paikallisten matkailuyritysten kanssa jakamalla vanhan kirkon kävijöille
tietoa alueen matkailupalveluista. Matkailuyritykset tuottavat matkailupalveluita kirkossa kävijöille tarjoamalla
persoonallisten yöpymis- ja ateriapalvelujen lisäksi mahdollisuuden esimerkiksi kirkkovenesoutuun,
kirkonrappuskahvitukseen tai opastettuun maatilakierrokseen perinnemaatiloilla.
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Kävijät
Vanhalla kirkolla vierailee vuosittain noin 14 000 kävijää. Kävijämäärään lasketaan myös
kesäjumalanpalveluksien, vihki- ja kastetilaisuuksien sekä kesäkonserttien osallistujat. Kesäsesongin aikana
kirkossa käy vuosittain vajaat 11 000 vierailijaa. Noin 27 % kävijöistä on ulkomaalaisia turisteja ja vuonna 2016
vanhan kirkon kävijät edustivat yli 60 eri kansallisuutta. Yli 97 % heistä tuli Euroopasta. Eniten ulkomaalaisia
vieraita kävi Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Sveitsistä ja Hollannista. Kirkolla vierailee vuosittain päiväkoti- ja
koululaisryhmiä sekä eri alan opiskelijoita. Suurin osa vierailijoista käy kirkolla kuitenkin perheen kanssa.
Kesästä 2013 alkaen on toteutettu kävijäkyselyjä.
Petäjäveden seurakunta on järjestänyt yhteistyössä kunnan ja vanhan kirkon säätiön kanssa vuodesta 2009 lähtien
kesäkonserttisarjan, joka on sisältänyt 6-8 konserttia sekä teemaltaan vaihtelevan messun. Petäjäveden
seurakunnan jumalanpalvelukset pidetään juhannuksesta elokuun loppuun vanhassa kirkossa. Vanhassa kirkossa
pidetään kesäisin keskimäärin kerran viikossa vihki- tai kastetilaisuus. Kirkolla vietetään myös Jaakon päivän
tapahtumaa heinäkuussa ja Tapaninpäivän kynttilähartaus pidetään vanhassa kirkossa. Hautausmaakierroksia on
järjestetty harvakseltaan. Juhlavuonna 2014 kirkolla järjestettiin myös monia muita tapahtumia kirkon 250vuotisjuhlien kunniaksi.

Paikallisia talkoolaisia sekä seurakunnan ja vanhan kirkon säätiön väkeä osallistui syksyllä 2012 perinteisten
riukuaitojen tekotalkoisiin.
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Visio

Hoitosuunnitelman keskeisin luku käsittelee Petäjäveden vanhan kirkon
visiota. Vanhan kirkon vision laatimiseen on osallistunut vanhan kirkon
hoitokunnan lisäksi syksyllä 2013 toteutetun työpajatyöskentelyn kautta
edustajia myös Petäjävesi-Seurasta, Vesuri-ryhmästä, Petäjäveden kunnan
kehittämisjaostosta sekä Keski-Suomen liitosta.
Petäjäveden vanhan kirkon visio
Petäjäveden vanha kirkko palvelee paikallisia asukkaita sekä vierailijoita
alkuperäisessä käytössään. Kirkko on maakunnan muistin ilmentymä ja se
käy vuoropuhelua Petäjäveden elävän kirkonkylän sekä sitä ympäröivän
kulttuuri- ja luonnonmaiseman kanssa. Kirkon ja sen lähiympäristön
hoidon resurssit on turvattu ja kohdetta hoidetaan kestävällä tavalla
maailmanperintöarvoja vaalien sekä pyhyyden kokemusta vahvistaen.
Vision saavuttamiseksi on seuraavassa luvussa eritelty vanhan kirkon hoidon ja käytön keskeiset
kehittämisalueet. Hoitosuunnitelmaan liittyy erillinen toimenpideohjelma (liite 1), jossa on määritelty
suunnitelman voimassaoloaikana tehtävät toimet. Ne on määritelty keskeisten kehittämisalueiden mukaan ja
niille on asetettu toteuttamisaikataulu.
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Keskeiset kehittämisalueet ja pitkän aikavälin tavoitteet
Tämä luku ohjaa käytännön toimintaa ja kehittämistyötä Petäjäveden
vanhalla kirkolla ja sen suoja-alueella. Keskeiset kehittämisalueet osittavat
vision toteutumiseen tähtäävän työn kokonaisuuksiksi, joista jokaiselle on
merkitty omat tavoitteet ja toimenpiteet. Kaikissa toimenpiteissä
noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
Käyttö
Kirkon uskonnollista käyttöä vahvistetaan. Kirkossa pidetään edelleen kesäisin säännöllisiä jumalanpalveluksia
ja toimituksia. Kirkossa toteutetaan vuosittain jumalanpalvelus 1700-luvun tapaan.
Kirkossa järjestetään edelleen sen käyttöön hyvin sopivia ja kirkon arvoja tukevia konsertteja.
Kirkon museoitumista vältetään poistamalla sieltä esineistöä, joka ei kiinteästi liity kirkon käyttöön ja historiaan.
Kehitetään kulttuurimatkailua yhteistyössä Petäjäveden kunnan ja yrittäjien, Jyväskylän Seudun Matkailun sekä
Keuruun seurakunnan ja kunnan kanssa.
Luodaan pyhiinvaelluspaketti, johon kuuluvat Petäjäveden, Pihlajaveden ja Keuruun kirkot sekä majoitus- ja
ateriapalveluja tarjoavat yrittäjät.
Vahvistetaan luonto- ja kulttuurimatkailuyhteistyötä yrittäjien kanssa sekä olemassa olevia kestävän matkailun
kriteerit täyttäviä luonto- ja kulttuurireittejä kävelijöille, polkupyöräilijöille, autoilijoille, julkisen liikenteen
käyttäjille, melojille ja veneilijöille.
Kohteen käyttöä kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatukseen vahvistetaan lisäämällä luokkaretki- ja
oppilaitosvierailuja sekä lisäämällä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten oppilaitosten kanssa.

Ylläpito ja taloudelliset sekä toiminnalliset resurssit
Kohteen hoidon rahoitus nostetaan sellaiselle tasolle, että voidaan tehdä pitkäjänteisiä suunnitelmia kohteen
hoitoon ja kunnostamiseen. Etsitään ulkopuolista rahoitusta kohteen hoidon ja kunnostuksen turvaamiseksi.
Huolehditaan rakennuksen paloturvallisuudesta ja muusta turvallisuudesta. Oleellisinta on lakisääteisen
pelastussuunnitelman laatiminen, vuosittaiset paloharjoitukset sekä henkilökunnan säännölliset
paloturvallisuuskoulutukset.
Sosiaalista kestävyyttä eli henkilökunnan riittävyyttä ja asiantuntevuutta sekä paikallista osaamista vahvistetaan.
Henkilökunnan asianmukaisesta koulutuksesta huolehditaan. Huolehditaan myös siitä, että henkilökunta sisäistää
vanhan kirkon maailmanperintöarvot ja ottaa ne huomioon kaikessa toiminnassa.
Maailmanperintökohteiden välistä yhteistyötä lujitetaan entisestään. Hyödynnetään kenties jo lähitulevaisuudessa
avautuvia mahdollisuuksia kerätä kokemuksia muista pohjoismaisista kulttuuriperintökohteista osallistumalla
työntekijöiden väliseen vaihtoon. Tämä kehittää osaamista sekä kohteiden välistä parhaiden käytäntöjen
jakamista.
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Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä paikallisten ja alueellisten yritysten kanssa taloudellisten resurssien
parantamiseksi.

Restaurointi ja konservointi sekä tutkimus
Kirkon kunnon nykytilanne kartoitetaan huolellisesti ja sen korjaamisesta tehdään yksityiskohtainen suunnitelma,
jonka toteuttamiseksi hankitaan rahoitus ja jota toteutetaan määrätietoisesti. Korjaamiseen ja ylläpitoon
panostetaan. Luodaan mittarit seuraamaan rakennuksen kuntoa ja toimenpiteiden toteutumista.
Sisätilan esineistö luetteloidaan ja luetteloa verrataan aiempiin inventaarioihin. Esineistö konservoidaan.
Hautausmaan muistomerkeille laaditaan konservointi- ja restaurointiohje, jota noudatetaan yhteistyössä
seurakunnan kanssa.
Seurakunta nimeää vastuuhenkilön hoitamaan kirkon korjausasioita. Vastuuhenkilölle ilmoitetaan havaituista
puutteista ja vaurioista. Vastuuhenkilö ylläpitää verkossa korjauspäiväkirjaa, johon kaikki toimenpiteet
merkitään. Vastuuhenkilö hyväksyttää etukäteen kaikki toimenpiteet Museovirastolla ja laajamittaiset
toimenpiteet hoitokunnalla.
Kirkon korjaamista lähinnä konservoivin toimenpitein jatketaan. Liiallista kosteutta poistetaan rakenteellisin
toimenpitein, joista tärkein on uusien puisten vesikourujen tekeminen ja niiden kiinnittäminen vanhoille
paikoilleen. Varaudutaan kirkon ulkoseinien suojaamiseen laudoittamalla tulevaisuudessa varaamalla siihen
puutavaraa.
Petäjäveden seurakunta on perustanut vuonna 2009 korjausmetsän, jossa kasvatetaan puita vanhan kirkon
korjaustarpeisiin. Korjaukseen käytettävä puutavara valikoidaan huolellisesti ja kaadetaan sekä varastoidaan
vanhoja perinteitä noudattaen. Ulkopuolelle kiinnitettävät uudet vanhaa rakennetta täydentävät rakennusosat
patinoidaan säilyttämällä niitä ulkoilmassa ennen niiden kiinnittämistä paikoilleen.
Kirkkoa korjataan esimerkillisesti ja suunnittelussa ja toteutuksessa sekä koulutuksessa tehdään yhteistyötä eri
asiantuntijoiden, paikallisten tekijöiden, Jyväskylän yliopiston sekä muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä
tehdään myös Suomen (Vanha Rauma, Verla, Merenkurkku) sekä pohjoismaisten muiden puisten
maailmanperintökohteiden kanssa (esimerkiksi Urnesin sauvakirkko ja Rørosin kaivoskaupunki Norjassa).
Tehdään yhteistyötä myös tutkimustyössä tarjoamalla oppilaitoksissa ja korkeakouluissa opiskeleville erilaisia
vanhaan kirkkoon liittyviä opinnäytetyöaiheita.
Käynnistetään ilmastonmuutoksen seuranta yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kulttuuriympäristö ja suoja-alue
Vanhan kirkon alue rajoittuu Jämsän vesistöön. Tämä vesistö on aikanaan ollut yksi määräävä tekijä kirkon
rakennuspaikalle. Vesistö on ollut tärkeä tuloreitti kirkkokansalle. Myös nykyisin vesistöllä on tärkeä merkitys
matkailijoille sekä lähiympäristön viihtyisyydelle.
Vanhan kirkon ympäristöön kuuluvaa vesistöä on erityisesti suojeltava ja sen tilaa uhkaavat kuormitustekijät on
minimoitava. Huolehditaan myös suoja-alueeseen kuuluvien rantojen ja luonnonsuojelualueiden maiseman
luonteen ja sen luonnonarvojen säilymisestä yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa.
Suoja-alueen rakennuksille luodaan yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa restauroinnin ja konservoinnin
periaatteet, joka sisältää kiinteistöjen rakentamisohjeet, korjausohjeet sekä haettavat avustukset. Etsitään
ulkopuolista rahoitusta suoja-alueen hoitoon ja siellä olevien rakennusten kunnostukseen.
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Huolehditaan maiseman pitämisestä avoimena kaavojen ja suojelumerkintöjen sallimissa rajoissa. Avataan
rantamaisemaa, jotta saadaan syntymään vuoropuhelu Petäjäveden vanhan ja uuden kirkon välille. Seurakunta
päivittää hautausmaalle puuston ja nurmikenttien hoidon ja kehittämisen hoitosuunnitelman. Tehdään yhteistyötä
Lemettilän tilan kanssa, jotta vanhalta kirkolta Lemettilään avautuva kulttuurimaisema säilyy ja pellot pysyvät
viljeltynä.
Ennallistetaan vanhan kirkon ympäristöä ja edistetään arvokkaan kulttuuriympäristön vaalimista
perinnebiotoopin hoitotoimien avulla. Vanhan kirkon ympärille aidatuilla laitumilla laidunsi kesällä 2013
kymmenen suomenlammasta äänekoskelaiselta Kivelän tilalta. Kohteelle on tehty Petäjäveden vanhan kirkon
laidunten hoitosuunnitelma vuonna 2011 Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa Härkää sarvistahankkeessa ja saatu erityistuki laidunnuksen toteuttamiseen. Perinnebiotoopin hoitoa jatketaan vuosittain KeskiSuomen ELY-keskuksen tuella. Suomenlampaat täydentävät vanhan kirkon kulttuurimatkailutarjontaa kestävällä
tavalla.

Kävijähallinta
Kävijähallinta (Visitor Management) määritellään kävijöiden hallitsemiseksi tavalla, joka panostaa kävijöiden
kokemuksen laatuun samalla kun se auttaa kohteen omia hallinto- ja hoitotavoitteita. Kävijähallinta on yhteinen
nimittäjä kohteen hoidolle, kävijöiden ohjaukselle ja kohteen esittelylle. Suunnitelmallisen kävijähallinnan avulla
kävijöitä ohjataan halutuille reiteille, lisätään kohteen kulutuskestävyyttä ja vähennetään asukkaille ja kävijöille
matkailusta aiheutuvia haittoja. Samalla kävijöille annetaan tietoa kohteesta ja sen historiasta.
Kävijähallinnan keskeisiä tavoitteita on saavutettavuus, johon kuuluvat hyvät liikenneyhteydet, kattava
opastusjärjestelmä ja esteettömyys. Petäjäveden vanhan kirkon opastusta ja viitoitusta eri suunnista lisätään ja
esteettömyyttä parannetaan maailmanperinnön sallimissa rajoissa.
Edistetään uuden opastuskeskuksen rakentamista ja ohjataan kaikki myyntitoiminta sekä kirkkoon kuulumaton
esineistö sinne.
Laaditaan kirkolle uudet opasteet ja ilmoitustaulut. Huolehditaan opastuksen riittävyydestä laajemminkin,
erityisesti valtateiden varsilla, juna-asemalla ja linja-autoasemalla. Tarkastellaan myös vaihtoehtoisia reittejä,
esimerkiksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden opastamista kirkolle Petäjäveden taajaman kautta Vanhankirkontietä
pitkin.
Päivitetään tarvittaessa vuonna 2013 laadittua ohjeistusta kohteessa kävijöille. Huolehditaan siitä, että jokainen
kirkossa kävijä saa ohjeistuksen luettavakseen.
Hankitaan kenkäsuojat suojaamaan lattioita tai vähennetään muutoin kävijöiden aiheuttamaa lattioiden kulutusta.
Rajoitetaan kirkkomaalla liikkumista ohjein ja – jos tämä ei tuota toivottuja tuloksia – rajoittein, jotta
kirkkomaan kuluminen saadaan hallintaan.
Arvojen suojelun ja kävijäkokemuksen onnistumisen mittaamiseen kehitetään mittari – esimerkiksi
kävijähaastattelu – yhdessä Suomen muiden maailmanperintökohteiden kanssa.
Alueen jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa ja se toteutetaan siten että lajittelu ja
kierrätys toimivat kestävällä tavalla.
Huolehditaan, että kaikki kohteessa myytävät tuotteet ovat laadukasta, paikallista työtä ja liittyvät kiinteästi
vanhaan kirkkoon.
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Kirkon eteläinen ovi toimii varauloskäyntinä. Puinen pyörätuoliramppi mahdollistaa kirkossa vierailun myös
liikuntaesteisille.

Liikenne
Valtatien haittoja vähennetään erilaisin toimenpitein: maisemasuunnittelun keinoin, vähentämällä valoja
autosillalla sekä alentamalla nopeuksia kirkon läheisyydessä.
Tehdään selvitys vaarallisten aineiden kuljetuksista valtatie 23:lla ja liitetään sen perusteella kirkon
pelastussuunnitelmaan riskiarviointiin perustuva toimenpideohjelma.
Mitataan raskaan ajoneuvoliikenteen aiheuttama tärinä kirkossa ja tapulissa ja ryhdytään tulosten perusteella
tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Vesiliikenteen nopeuksia ja aallonmuodostusta rajoitetaan kirkon kohdalla.
Tarkastellaan yksityisautojen ja bussien pysäköintipaikkojen riittävyyttä ja niiden toimivuutta myös
opastuskeskuksen rakentamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Autoilijat pyritään ohjaamaan enenevässä määrin
valtatie 23-tien varressa sijaitsevalle pysäköintipaikalle. Pihamaan yhteydessä olevan pysäköintipaikan käyttö
rajataan ensisijaisesti henkilökunnan sekä liikuntarajoitteisten kävijöiden käyttöön.
Wanhan witosen melontareitin melojille rakennetaan turvallinen rantautumispaikka Petäjäveden vanhan kirkon
lähistölle. Parannetaan mahdollisuutta rantautua vanhalle kirkolle kirkkoveneellä.
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Toimenpideohjelma, seuranta ja päivittäminen
Suunnitelmaan liittyy erillinen toimenpideohjelma, jossa määritellään toimenpiteet, toteuttajat ja aikataulu
suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vanhan kirkon hoitokunta seuraa vuosittain toimenpideohjelman
toteutumista ja päivittää ohjelmaa tarpeen mukaan. Hoitosuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein.
Liitteet:
Liite 1.
Liite 2.

Kaavakartat ja niiden selitykset
Täytetyt työkalulomakkeet: Työkalut maailmanperintökohteen hallinnon ja hoidon kehittämiseen. Taulu 2.1 Arvioinnin jaksotus ja yhteydet hallinnon ja raportoinnin ajankohtiin.

Kuvalähteet:
Kannen kuva Jussi Jäppinen 2013, sisäkannen kartta Maanmittauslaitos, sivun 4. kuvat ylempi Jussi Jäppinen 2012,
alempi Ulla Rahola 2009, sivun 7. kuva Museovirasto 1977, sivun 9. ylempi kuva Museovirasto 1937, alempi mittapiirros
Museovirasto Thorvald Lindquist 1949, Päivi Jukola, Pasi Kaarto, Jouni Kaipia, Ulla Rahola ja Vesa Rosilo 1978-80,
sivun 13. piiros arkkitehtitoimisto Ulla Rahola, sivun 14. kuva Ulla Rahola 2012, sivun 15. kuva Jussi Jäppinen 2013,
ivun 16. kuva Vilma Talasjärvi 2012, sivun 19. kuva Annika Nyström 2012, sivun 20. kuva Jussi Jäppinen 2006, sivun
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Liite 2.
Täytetyt työkalulomakkeet sekä taulu 2.1.
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