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VanHa kirkkoSaari
opetuskäyttö
Viitasaaren seurakunnan vanhimmat kirkot, hautausmaa, kurin-
pito, kaavoitus.

kuvaus
kirkkosaaren länsirannalta on löytynyt kivikautinen asuinpaik-
ka Hakkarilansalmen itärannalla, vastapäätä Hakkarilan taloa. 
noin 30 metrin matkalla rannan suuntaisesti on löydetty asuin-
paikkaan liittyviä kvartsi-iskoksia. lisäksi löytöalueen koillis-
päässä on mahdollinen keittokuoppa. kartta löydösalueista.

kirkkosaaressa on sijainnut kolme Viitasaaren ensimmäistä 
kirkkoa, ruumishuone sekä hautausmaa, joka perustettiin jo 
1590-luvulla. Saareen on haudattu viitasaarelaisia 1870-luvulle 
saakka. Saaressa nykyään sijaitsee ainoana rakennuksena van-
ha hirsinen ruumishuone 1800-luvulta. Vanhojen hautamuisto-
merkkien ohella siellä on nähtävissä kirkkojen kivijalkojen jään-
nöksiä. 

kirkkosaaresta tuli Viitasaaren ensimmäisen kirkon sijoituspaik-
ka, se rakennettiin saareen vuonna 1653. Viitasaaren toinen 
kirkko tehtiin 1770-luvulla kokkolalaisen kirkonrakentajan mat-
ti Hongan (1713-77) johdolla. Honka oli kehittänyt ruotsalaisiin 
esikuviin perustuvasta ristikirkosta sisäviistettyä ristikirkkoa ja 
vastannut ainakin 11 kirkon rakentamisesta vuosina 1752-1776. 
Empire-tyylisen saarnastuolin teki mats Holländer uudesta-
kaarlepyystä vuonna 1780. kirkko purettiin ja siirrettiin Haapa-
saareen 1870-luvulla. 

alueen ainoa rakennus on hirsinen ruumishuone 1800-luvul-
ta. Hautausmaa oli perustettu jo 1590-luvulla, sinne haudat-
tiin viitasaarelaisia 1870-luvulle saakka. Vanhojen hautamuis-
tomerkkien ohella siellä on nähtävissä kirkkojen kivijalkojen 
jäännöksiä. Yllättävin löytö hautausmaalla on kivestä rakennet-
tu viinikellari, joka rakennettiin vuonna 1753 ehtoollisviinejä 
varten. 

kun ensimmäinen kuolemantuomio julistettiin Viitasaarella 
vuonna 1790, maaherranvirasto käski pystyttää hirsipuun kirk-
kosaareen sellaisen etäisyyden päähän kirkosta, ettei se häirit-
se kirkossa kävijöitä. mestauslavalla toimeenpantiin kaksi kuo-
lemantuomiota kahden vuoden aikana (1790-1792).

kirkkosaareen on vireillä uusi asuinalue. Saaren 285 hehtaarin 
alueesta on tehty kaavarunkoluonnos ja maankäytön yleissel-
vitys, luontoselvitys sekä energiatehokasta ja uusiutuvia luon-
nonvaroja hyödyntävää kestävää rakentamista koskevia selvi-
tyksiä. niissä on lisätietoa saaren historiasta, rakennuksista sekä 
luonnonolosuhteista. Saareen on ideoitu vinoköysisiltaa. Saa-
ressa on huviloita ja venelaitureita.

opasteet ja saavutettavuus
Saarelle pääsee helposti eri vuodenaikoina veneellä, moottori-
kelkalla ja autolla. aBC-asemalta saa lainaksi veneen, jolla pää-
see saareen. Saaressa on hyvä rantautumispaikka laitureineen. 
kartta.

lähteet 
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen 
keski-Suomeen s. 75
museovirasto, rakennettu kulttuuriympäristö
kaavarunkoluonnos
maankäytön yleisselvitys
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000010229
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1002-LIITE_kaavarunkoluonnos.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf
http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=85482&lan=fi
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1002-LIITE_kaavarunkoluonnos.pdf
http://www.wiitaunioni.fi/filebank/1045-KIRKKOSAAREN_YLEISSELVITYS_241007_pakattu.pdf

