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Multian kirkko
opetuskäyttö 
ruotsin kuninkaan kustaa aadolfin rakennuttama lovisa Char-
lottan kirkko vuodelta1776.

Valtakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde yh-
dessä Multian keskustan kanssa.

kuvaus 
Multia on ollut osa keuruun seurakuntaa, josta se vuonna 1795 
erotettiin saarna- eli rukoushuoneeksi. Vuonna 1831 Multia 
muutettiin kappeliseurakunnaksi ja vuonna 1872 keisarillisen 
senaatin päätöksellä se itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi.

kustaa aadolfin kirkko valmistui v. 1796 ja vihittiin lovisa Char-
lottan kirkoksi 11.12. lovisa Charlotta oli silloisen ruotsi-suo-
men kruununprinssin kihlattu. 

kirkon suunnittelija ja vastaava rakennusmestari oli hankasal-
melainen Matti Åkergren. Hän rakensi kirkon ajan tyyliin mu-
kaisesti puhtaaksi ristikirkoksi. kirkko muutettiin täydellises-
ti vuonna 1900 tehdyissä korjaustöissä, joiden suunnittelijana 
toimi Vaasan lääninarkkitehti k. V. reinius. reinius muokkasi 
pienestä ristikirkosta päätytornillisen pitkäkirkon ja koristi sen 
uusgotiikan aihein. korjausten yhteydessä myös kirkkosalin 
suuntaa muutettiin. 

kirkko sijaitsee vesistöjen välisellä kannaksella, jonka lähei-
syyteen rakennettiin myös pappila vuonna 1819. Multian asu-
tuksen keskittymä alkoi kasvaa kirkon ja pappilan lähialueille, 
lähinnä kirkon itäpuolelle. alueelle rakennettiin kunnallishal-
linnon ja kaupan ensimmäiset rakennukset, ja nykyään kirk-
komaisemaan kuuluvat olennaisena osana myös vuonna 1859 
rakennettu viljamakasiini, jossa vuodesta 1957 on toiminut 
Multian kotiseutumuseo, seurakuntatalo, lukkarila, muutama 
vanha liikerakennus ja Metsolan päärakennus.

Vanhempi hautausmaa otettiin käyttöön v. 1890, kun kirkon 
ympärillä olevan hautausmaan käyttö päätettiin lopettaa. Pieni 
kappeli rakennettiin v. 1907. Multianniemen uusi hautausmaa 
otettiin käyttöön v. 1968, ja sinne valmistui vuotta aiemmin 
arkkitehti unto ilomäen suunnittelema kappeli kellotornei-
neen. 

sinervän ristin leirikeskus valmistui v. 1989. sinne siirretty aitta 
oli alun perin pappilan kymmenysten vilja-aittana, joka sijait-
si pappilan ja kirkon välisellä alueella ja oli rakennettu 1800-lu-
vun alkupuolella.

saavutettavuus ja ajo-ohje 
kirkko sijaitsee osoitteessa kirkkoraitti 2, 42600 Multia.

lähteet
http://www.multianseurakunta.fi >seurakunnan historiaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Maankäyttö ja rakentaminen 
>kulttuuriympäristöt >kuntakohtaiset kulttuuriympäristökoh-
delistat >Multia 
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