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ViitaSaarEn kirkko ja 
HaapaSaarEn kulttuuri-
maiSEma
opetuskäyttö

Seurakunnan ja kirkon historia, uskonto, arkkitehtuuri, kulttuu-
rimaisema.

kuvaus
Viitasaaren kolme aikaisempaa kirkkoa sijaitsivat vanhassa kirk-
kosaaressa eli Viitasaaressa. Viitasaarelaiset esittivät kirkon siir-
tämistä kirkkosaaresta lähemmäksi asutusta, Haapasaareen, 
jonne pääsisi mantereelta kivisiltaa pitkin. nykyinen neljäs ris-
tikirkko rakennettiin edeltäjänsä tarpeista 1877-78 Haapasaa-
reen, kävelymatkan päähän ydinkeskustasta.

kirkon on suunnitellut lääninarkkitehti theodor Granstedt. kirk-
ko oli aikaisemmin uusgoottilainen tyyliltään, mutta akateemik-
ko alvar aallon korjaussuunnitelmissa 1925 muotokieli muuttui 
klassisistiseksi. korjaus sisälsi kellotornin korottamisen, klassis-
ten koristeaiheiden lisäämisen sekä sisäseinien ja -katon pane-
loimisen. kirkko on muodoltaan tasavartinen ja sisäviisteinen 
ristikirkko, jossa on länsitorni. ristikeskuksessa on pieni lyhty. 
ikkunat ovat yläosastaan taitteiset. Empiretyylinen saarnatuo-
li vuodelta 1780 on siirretty vanhasta kirkosta, samoin kuin r.W. 
Ekmanin alttaritaulu ristiinnaulittu. kirkon vierellä oleva hauta-
usmaa vihittiin käyttöön vuonna 1878.

kirkkopihassa on kolme kivistä muistomerkkiä: kuvanveistä-
jä rakel koiviston viime sodissa kaatuneitten sankarivainaji-
en muistomerkki, viitasaarelaisesta graniitista hakattu vuoden 
1918 sodassa kaatuneitten muistomerkki sekä taiteilija kirsti lii-
mataisen karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

kirkko lähiympäristöineen on osa valtakunnallisesti arvokasta 
Haapasaaren kulttuurimaisemaa, johon kuuluu myös arkkiteh-
ti lars Sonckin veljelleen lääkäri johan Sonckille suunnittelema 
jugend-tyylinen Vuorelan talo Hakkarinlantien miljöössä. tien 
varressa ovat myös l. Sonckin suunnittelema koivuniemi, laiti-
sen entinen kyläkauppa eli ns. miekkaniemi sekä kymi-yhtiön ja 
metsähallituksen talot. tien nimi on osuvasti miljoonatie.

opasteet ja saavutettavuus
kirkon osoite on kirkkotie, 44500 Viitasaari. kartta. kirkkoon 
on mahdollisuus tutustua etukäteen Viitasaaren seurakunnan 
internetsivuilla olevan panoraamaesityksen avulla. kirkko on 
avoinna kesäkaudella arkipäivisin, jolloin myös opas on paikal-
la. muutoin avoinna sopimuksen mukaan. 

Seurakunta omistaa kaupungin keskustan tuntumassa lum-
meniemen leirikeskuksen keiteleen rannassa osoitteessa lum-
meniementie 125a, 44500 Viitasaari. majoitustilaa on 36 hen-
kilölle. leirikeskuksen monipuolisten tilojen lisäksi tarjolla ovat 
Savivuoren ulkoilualueen ja laskettelukeskuksen toimintamah-
dollisuudet. Vuorella on opastettu luontopolku ja leirikeskuk-
sen rannassa kota.

lähteet
Viitasaaren seurakunta
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.
php?id=63
museoviraston kulttuuriympäristörekisteri
Ympäristökeskus, Viitasaaren kulttuuriympäristö
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http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi
http://www.viitasaari.fi/kartta/kartta.php
http://viitasaari.ekirkko.fi/grafiikka/panoraama/Tourviewer_index.html
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://viitasaari.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010031
http://viitasaari.ekirkko.fi/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=63
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=63
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=18051&lan=fi

