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Petäjäveden vanha kirkko Petäjävedellä Keski-Suomessa on maamme tunnetuimpia ja parhaiten säilyneitä 
keskiaikaisia puukirkkoja. Kirkko sisällytettiin vuonna 1994 Unescon maailmanperintöluetteloon pohjois-
maisen puukirkkorakentamisen korkeatasoisena ja tyypillisenä esimerkkinä. Kirkon sijainti niemen kär-
jessä järvien ja peltojen ympäröimänä tekee maisemakokonaisuudesta maassamme ainutlaatuisen kulttuu-
riympäristön, joka on tosin kärsinyt perinnemaiseman hoidon laiminlyönnistä sekä 1900-luvun puolenvälin 
lyhytnäköisestä yhdyskuntasuunnittelusta. 

Kirkko on tänä päivänä suosittu nähtävyys ja kävijämäärät ovat viime vuosikymmeninä olleet tasaisessa 
nousussa. Kirkon yhteydessä sijaitsevat aputoiminnot ovat jo pitkään olleet kävijämäärään nähden puutteel-
liset, eivätkä ne vastaa maailmanperintökohteen arvokkuutta. Tilanteen korjaamiseksi Petäjäveden vanhaa 
kirkkoa hallinnoiva Vanhan kirkon säätiö on käynnistänyt opastuskeskus-hankkeen, joka keskittäisi tällä 
hetkellä kirkon ympäristöön ja jopa kirkon sisätilaan sijoitetut maailmanperintötoimintaa tukevat oheistoi-
minnot kirkon läheisyyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. 

Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus valikoitui tehtävänannoksi Aalto-yliopiston puurakentamisen 
studiokurssille ja kurssin töistä kaksi valittiin ohjattuun jatkovaiheeseen, jonka tavoitteena oli kurssitöiden 
kehittäminen toteutuskelpoisiksi ja tilaajan tarpeisiin vastaaviksi suunnitelmiksi. Tämä diplomityö käsitte-
lee jatkovaiheen töistä toteutettavaksi valittua suunnitelmaa ja esittelee kurssityön lyhyesti osana lopulli-
seen suunnitelmaan johtanutta prosessia.

Rakennushistoriallisen monumentin viereen sijoittuvaa uudisrakennusta suunniteltaessa uuden ja vanhan 
rakennuksen välinen suhde on keskeinen ratkaistava suunnittelukysymys. Rakennuksilla tulee olla arkki-
tehtonisesti ja mittakaavallisesti tasapainoinen suhde ja uudisrakennuksen tulee paitsi istua ympäristöönsä, 
myös tuoda paikalle lisäarvoa olemalla korkeatasoinen oman aikakautensa edustaja.

Petäjäveden vanhan kirkon uusi opastuskeskus on nykyaikaisuudellaan kirkosta erottuva ja sekä maise-
mallisesti että mittakaavallisesti kirkolle selkeästi alisteinen puurakennus, joka heijastaa arkkitehtuurillaan 
kirkon keskeisiä ominaisuuksia, kuten puun käytön monipuolisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, nykyajan puu-
rakentamismenetelmiin sovellettuna. Petäjäveden vanha kirkko oli aikoinaan parasta mitä puusta oli mah-
dollista rakentaa ja uusi opastuskeskus pyrkii vastaavalla tavalla olemaan omana aikanaan edistyksellinen 
puurakennus. Opastuskeskuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ristiinliimattujen massii-
vipuuelementtien esivalmisteisuuden ja digitaalisten työstötapojen hyödyntämiseen.
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Petäjävesi Old Church in Petäjävesi, Central Finland, is one of the most renowned and best preserved medie-
val wooden churches in Finland. The building was included in the UNESCO list of World Heritage Sites in 
1994 as an outstanding and typical example of the medieval Nordic wooden church. The church is located 
on a small peninsula surrounded by lakes and fields, which makes the landscape a nationally unique built 
environment. The landscape surrounding the church has however suffered from negligence regarding the 
preservation of the traditional rural landscape as well as from short-sighted mid-century urban planning.

Petäjävesi Old Church is today a popular sight with visitor numbers increasing steadily during the last few 
decades. The visitor services of the site have for long been lacking in regard to the large number of visitors 
and are not adequate for a UNESCO World Heritage listed site. Being in charge of the maintenance of the 
site, the Foundation at the Old Church of Petäjävesi has initiated a plan to build a separate visitor center col-
lecting all visitor services, currently spread around and even inside the church, under one roof in proximity 
to the church. 

A new visitor center for Petäjävesi Old Church was commissioned as the design task of a wood construction 
design studio at Aalto University and two of the students’ projects were selected for a guided second phase 
aiming to develop the studio projects into feasible plans that respond to the actual needs of the client. This 
thesis covers the second phase proposal eventually selected for realization. The studio project is presented 
briefly as part of the design process leading to the final design.

When designing a new building in the immediate vicinity of a historical monument, the relation between the 
old and the new building becomes a fundamental design problem to be solved. The buildings should have a 
balanced relationship in terms of both architecture and scale. In addition to adapting to the surroundings, 
the new building should also add extra value to the site as a high-class representative of its own time.

The new visitor center for Petäjävesi Old Church distincts itself from the historical monument by being a 
contemporary wooden building, minor in both scale and position in relation to the church. The new buil-
ding aspires to reflect the essential qualities of the old church, such as the versatile and comprehensive 
use of wood, applied to contemporary wood construction. Petäjävesi Old Church was the best outcome of 
using wood for construction at the time it was built and in a similar way the new visitor center aims to be a 
progressive wooden building in its own time. Special focus during the design process has been set on taking 
advantage of the prefabrication and digital machining of cross-laminated timber elements.

Keywords:        wood construction, Petäjävesi Old Church, pavilion, cross-laminated timber
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JOHDANTO

Petäjäveden vanha kirkko on yksi suomalaisen rakennusperinteen ja eri-
tyisesti puurakentamistaidon tunnetuimmista monumenteista. Kirkko 
on sekä arkkitehtonisesti että rakennusteknisesti erinomaisesti säilynyt 
ja korkeatasoinen esimerkki 1700-luvun pohjoismaisesta puukirkko-
tyypistä. Kirkossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kansanomainen 
puurakennustaito ja hirsisalvostekniikka sekä yleiseurooppalaiset kirk-
koarkkitehtuurin tyylipiirteet. Kirkon samaan aikaan yksinkertainen ja 
monimuotoinen sisätila on tunnelmaltaan vaikuttava ja toimii loista-
vana esimerkkinä monipuolisesta, rehellisestä ja oivaltavasta puun käy-
töstä. (Unesco 1994)

Petäjäveden vanhan kirkon maisemallinen sijainti on samoin ainut-
laatuinen; kirkko rakennettiin Jämsänveden Kirkkolahden rannalle 
avoimen agraarimaiseman ympäröimälle niemenkärjelle, taustanaan 
jääkautista harjumuodostelmaa ilmentävä, kapea ja koskematon Solik-
kosaari. Petäjäveden uusi kirkko rakennettiin noin sata vuotta vanhan 
kirkon valmistumisen jälkeen Kirkkolahden toiselle, kirkonkylän puo-
lelle ja yhdessä ne muodostavat suomalaisen puukirkkorakentamisen 
jatkumoa kuvastavan parin keskisuomalaisessa järvi- ja maalaismaise-
massa. (Museovirasto 2009)

Petäjäveden vanha kirkko on vasta viimeisen vuosisadan ajan saanut 
osakseen ansaitsemaansa arvostusta ja kirkon monet korjaukset on kir-
kon sadan vuoden takaisen monivuosikymmenisen unohduksissa olon 
jälkeen toteutettu taidokkaasti kirkon alkuperäisten rakennusosien ja 
ulkoasun rakennushistoriallinen luettavuus säilyttäen. Kirkkoa ympä-

röivä, alun perin henkeäsalpaavan kaunis ja eheä maisemakokonaisuus 
on kärsinyt jossain määrin 1900-luvun puolenvälin jälkeisestä yhdys-
kuntarakenteen leviämisestä kirkon tuntumaan, kirkkoa ympäröivän 
puuston ja kasvillisuuden liiallisesta rehevöitymisestä sekä ennen kaik-
kea uuden maantien lyhytnäköisestä ja brutaalista linjaamisesta Solik-
kosaaren yli, kirkon hallitseman maisematilan halki 1960-luvun alussa. 
Kaikesta huolimatta kirkko ja sitä ympäröivä maisema muodostavat yhä 
maassamme poikkeuksellisen hienon rakennetun, ihmisen muokkaa-
man ja luonnontilaisen maiseman yhdistelmän.

Petäjäveden vanha kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen sisällytettiin 
vuonna 1994 Unescon Maailmanperintöluetteloon kolmantena suoma-
laisena kohteena Suomenlinnan ja vanhan Rauman jälkeen. Kirkolla 
vierailee vuosittain tuhansia turisteja ja maailmanperintötoiminnan 
lisäksi kirkossa järjestetään varsinkin kesäisin paljon vihkimisiä, kas-
tetilaisuuksia ja konsertteja. Kirkkoon liittyvät, vierailijoita palvelevat 
aputilat ovat kuitenkin jo pitemmän aikaa olleet maailmanperintökoh-
teen suosioon ja kävijämäärään nähden puutteellisia ja joiltakin osin 
jopa kirkon arvokkuutta häiritseviä. 

Kirkolle on jo pitkään kaavailtu vierailijoiden aputiloja ja oppaan työ-
tilan sisältävää opastuskeskusta, joka tarjoaisi oppaalle ja vierailijoille 
säältä suojatun kohtaamispaikan ja odotustilan, mahdollistaisi kirkosta 
kertovien näyttelyiden ja esitysten järjestämisen sekä kirkkoon liitty-
vien oheistuotteiden ja esineistön asianmukaisen esillepanon erilli-
sessä, tarkoituksenmukaisessa sisätilassa. Tällä hetkellä kirkkoon ja sen 

ympäristöön ripoteltujen toimintojen keskittäminen uuteen opastus-
keskusrakennukseen rauhoittaisi kirkon sisätilan sinne sopimattomilta 
oheistoiminnoilta.

Maailmanperintökohteen kanssa samaan maisematilaan, sen välittö-
mään läheisyyteen rakennettava uusi opastuskeskus on suunnitteluteh-
tävänä lähtökohdiltaan erittäin vaikea. Rakennushistoriallisesti arvok-
kaaseen kulttuuriympäristöön rakennettavan uudisrakennuksen tulee 
olla paitsi teknisesti, toiminnallisesti sekä esteettisesti moitteeton, myös 
oman aikansa rakennustaiteen korkeatasoinen edustaja sekä itsessään 
mielenkiintoinen, ympäristöään rikastuttava ajallinen kerrostuma. 
Uuden opastuskeskuksen tulee säilyttää vanhan kirkon maisemalli-
sesti monumentaalinen ja dominoiva asema olemalla rakennuspaikkaa 
ympäröivässä maisemakokonaisuudessa kirkkorakennukselle kaikin 
puolin selkeästi alisteinen. Vanhan kirkon ja uuden opastuskeskuk-
sen väliseen suhteeseen vaikuttavat paitsi rakennusten koko, etäisyys, 
korkeusasema ja massoittelun mittakaava sekä hierarkia, myös raken-
nusten arkkitehtuurin yleisluonteen, geometrian, toiminnallisuuden, 
muotoaiheiden ja ornamentiikan synnyttämät merkitysyhteydet sekä 
rakennuksissa käytettyjen materiaalien ja värien haptinen ja visuaali-
nen vuorovaikutus.
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TAUSTA

Diplomityön rungon muodostavaan suunnitelmaan johtanut prosessi 
sai alkunsa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen puurakentamisen 
ja arkkitehtuurin historian oppituolien järjestämällä Wood Construc-
tion-studiokurssilla keväällä 2013, jonka tehtävänantona oli suunnitella 
uusi puinen opastuskeskusrakennus Petäjäveden vanhalle kirkolle. 

Opastuskeskus oli valikoitunut kurssin tehtävänannoksi Petäjäve-
den vanhaa kirkkoa hallinnoivan Vanhan kirkon hoitokunnan otettua 
yhteyttä puurakentamisen professoriin Pekka Heikkiseen aiheeseen 
liittyen. Petäjäveden vanhan kirkon ylläpidosta vastaava Vanhan kirkon 
hoitokunta koostuu paikallisista edustajista, kuten Petäjäveden vanhan 
kirkon säätiöstä, Petäjäveden seurakunnasta, Petäjäveden kunnasta ja 
paikallisista yrittäjistä sekä Museoviraston, Keski-Suomen Museon ja 
Keski-Suomen ELY-keskuksen kaltaisista asiantuntijatahoista. Petäjä-
veden vanhan kirkon maailmanperintötoiminta oli jo pitkään kärsinyt 
vajavaisista vierailijapalveluista ja aputoiminnoista ja uuden opastus-
keskuksen suunnittelu nähtiin oivallisena tilaisuutena Aalto-yliopiston 
arkkitehtiopiskelijoille. Tehtävänanto peräänkuulutti rakennustaiteel-
lisesti, toiminnallisesti ja teknisesti korkeatasoista puusta tehtävää 
uudisrakennusta, joka sopeutuisi sekä rakennushistoriallisesti että mai-
semallisesti poikkeuksellisen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Wood Construction-kurssille osallistui noin viidentoista opiskelijan 
kansainvälinen ryhmä ja suunnittelukurssin rinnalla järjestettiin ark-
kitehtuurin historian oppituolin erillisenä kurssina History of Wood 
Architecture in Finland-luentokurssi, joka käsitteli puurakentamisen 

historiaa Suomessa perinteisestä rakentamisesta nykypäivään. Kym-
menosaisen luentokurssin tarkoituksena oli tukea Petäjäveden opastus-
keskuksen kontekstuaalisesti erittäin haastavaa tehtävänantoa syven-
tämällä suunnittelukurssille osallistuvien opiskelijoiden ymmärrystä 
perinteistä suomalaista puurakentamista kohtaan. Suunnittelukurssin 
opettajina toimivat arkkitehdit Roy Mänttäri, Philip Tidwell ja Peter 
Westerlund sekä vierailevina kriitikkoina professori Pekka Heikkinen ja 
arkkitehti Netta Böök. Böök toimi myös History of Wood Architecture 
in Finland-luentokurssin vastuuopettajana ja kurssin luennoista vasta-
sivat Böökin ohella professori Aino Niskanen, arkkitehdit Marko Huttu-
nen, Sari Kivimäki ja Kristo Vesikansa sekä tutkijat Petteri Kummala ja 
Eija Rauske.

Suunnittelukurssin työt olivat korkeatasoisia ja professori Heikkinen 
esitteli kurssin jälkeen kesällä 2013 Petäjävedellä Vanhan kirkon hoi-
tokunnalle valikoiman opiskelijoiden töitä, jonka jälkeen kaksi kurssin 
töistä, diplomityön tekijän ja arkkitehtiylioppilas Varpu-Sisko Lehtisen 
luonnokset valittiin syksyllä 2013 alkaneeseen ohjattuun jatkovaihee-
seen. 

Jatkovaiheen tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden kurssitöistä toteu-
tuskelpoiset ja käyttäjän todellisiin tarpeisiin vastaavat suunnitelmat, 
joista toinen valittaisiin mahdollisesti myöhemmin toteutettavaksi. 
Jatkovaiheen ohjausryhmään kuuluivat professori Heikkisen lisäksi 
opiskelijoiden töitä viikoittain ohjannut arkkitehti Roy Mänttäri sekä 
Vanhan kirkon hoitokunnan edustajina arkkitehti Ulla Rahola, Museo-

viraston Kulttuuriympäristön suojelu-osaston intendentti, arkkitehti 
Anu Laurila ja Petäjäveden vanhan kirkon oppaana ja maailmanperin-
tökoordinaattorina toiminut Annika Nyström.

Jatkovaiheen aluksi Petäjävedellä järjestettiin viranomaispalaveri jossa 
selvitettiin uuden opastuskeskuksen suunnittelun reunaehtoja yhdessä 
rakennusvalvonta-, palo- ja terveysviranomaisten kanssa. Viranomais-
palaveri tarkensi tehtävänantoa ja muutti suunnittelun reunaehtoja rat-
kaisevasti, mikä aiheutti huomattavia muutoksia kummankin jatkovai-
heeseen valitun opiskelijan suunnitelmiin. Neljä kuukautta kestäneen 
viikoittaisen ohjauksen ja kuukausittaisten ohjausryhmätapaamisten 
jälkeen opiskelijat jättivät ohjausryhmälle lopullisen piirustusaineiston 
helmikuussa 2014, jonka jälkeen aineisto välitettiin Vanhan kirkon hoi-
tokunnan eri viiteryhmille tutustumista varten. Huhtikuussa 2014 opis-
kelijat matkasivat pienoismallit mukanaan jatkovaiheen suunnitelmien 
esittelytilaisuuteen Petäjäveden seurakuntatalolle. Noin kuukausi esit-
telytilaisuuden jälkeen kaksivaiheisen opiskelijakilpailun voittajaksi ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaksi ehdotukseksi ilmoitettiin 
tämän diplomityön rungon muodostava suunnitelma.
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PETÄJÄVESI

Petäjävesi on noin kolmekymmentä kilometriä Jyväskylästä ja Päijän-
teen pohjoispäästä länteen sijaitseva reilun neljän tuhannen asukkaan 
pieni keskisuomalainen kunta, joka tunnetaan metsien, harjujen, pelto-
jen ja järvien muodostamasta kauniista luonnostaan, käsityöläisperin-
teistään sekä ennen kaikkea Petäjäveden vanhasta kirkosta. Petäjäve-
den kirkonkylä on muodostunut vuonna 1879 rakennetun Petäjäveden 
uuden kirkon ja sen vieressä sijaitsevan pappilan ympärille Petäjäve-
den kohdalla haarautuvien, Jyväskylästä Vaasaan ja Joensuusta Poriin 
kulkevien valtateiden 18 ja 23 sekä Jämsänveden Kirkkolahden väliin 
jäävälle alueelle. Jyväskylän ja Keuruun välinen rataosuus kulkee kir-
konkylän läpi länsi-itäsuunnassa. Ajomatka Helsingistä Petäjävedelle 
kestää Lahden, Padasjoen ja Jämsän kautta ajettaessa noin kolme ja 
puoli tuntia. Petäjävedeltä ajaa Jyväskylään noin puolessa tunnissa ja 
Tampereelle reilussa puolessatoista tunnissa. (Petäjäveden kunta 2014)

Petäjäveden vanha kirkko sijaitsee Petäjäveden kirkonkylätaajaman 
reunalla, Jämsänveden Kirkkolahden vastarannalla kirkonkylästä ete-
lään. Petäjäveden vanha kirkko seisoo Petäjäveden seurakunnan mailla 
ja on siten rakennuksena seurakunnan omaisuutta. Kirkkoa vastapäätä 
loivan mäen päällä sijaitsee 1700-luvun puolessavälissä perustettu 
Lemettilän tila, joka on rakennuskannaltaan yhtenäinen, 1800-luvun 
talonpoikaista rakennustapaa edustava pihapiirikokonaisuus ja jonka 
maat muodostavat Petäjäveden vanhaa kirkkoa ympäröivän peltomai-
seman. Lemettilän tilalla on merkittävä asema Petäjäveden kunnan his-
toriassa, sillä tilalla järjestettiin vuonna 1868 vastaitsenäistyneen Petä-
jäveden kunnan ensimmäinen kuntakokous. (Niiles 2014)
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KIRKON TARINA

Petäjäveden vanha kirkko rakennettiin Ruotsin vallan aikaan Jämsän 
emäseurakunnan alaisuuteen 1720-luvulla perustetulle Kuivasmäen 
kappelikunnalle uudeksi saarnahuoneeksi kansanmestari Jaakko Kle-
metinpoika Leppäsen johdolla vuosina 1763-65. Kappelikunnalle vuonna 
1723 rakennettu tilapäinen kirkko oli pahasti rappeutunut ja alkoi käydä 
ahtaaksi asukasluvultaan kasvavalle erämaa-asutukselle. Koska köyhän 
kappelipitäjän varat eivät yksin olisi riittäneet uuden kirkkorakennuk-
sen rakentamiseen, kappelikunta päätyi anomaan kolehtiapua valtakun-
nan johdolta rakennustöiden rahoittamiseksi. Kirkkorakentaminen oli 
1700-luvun puolivälissä muuttunut keskusjohtoiseksi ja Tukholmassa 
vallitsevien akateemisten ihanteiden alaiseksi, minkä seurauksena seu-
rakunnan anoessa kolehtiapua kirkon uudisrakennukseen rakennustoi-
menpiteet oli alistettava Yli-intendentinviraston ennakkotarkastukseen. 
Yli-intendentinvirastolla oli usein tapana ehdottaa syrjäseuduilta lähe-
tettyjen, usein vanhoillisten suunnitelmien tilalle omia, muotokieleltään 
ajanmukaisempia konseptipiirustuksia. Näin toimittiin myös Petäjä-
veden kirkon tapauksessa ja Leppäsen laatimien alkeellisten suunni-
telmien vastaehdotukseksi kaivettiin esiin Kiukaisten kirkkoa varten 
vuonna 1761 tehdyt konseptipiirustukset. (Pettersson 1986: 49-53)

Kesken Yli-intendentinviraston vastaehdotuksen käsittelyn Keski-Suo-
mesta kantautui kuitenkin tieto että Petäjäveden uusi kirkko olikin jo 
pystytetty kaikessa hiljaisuudessa lattian, seinien ja paanutetun vesi-
katon osalta monivuotisen virastokierroksen aikana. Petäjäveden van-
han kirkon suunnitelmia ei siis koskaan ehditty hyväksyä ennen kirkon 
rakentamista, eikä Yli-intendentinvirasto lopulta nähnyt tarvetta suun-

nitelmien hyväksymiselle jälkikäteen. Leppäsen tuottama yksinker-
tainen pohjakaava ristikirkosta oli lopulta ainoa kirkon rakennustöitä 
ohjannut piirustus. Kirkon kesällä 1763 luvatta ja ilman kunnollisia pii-
rustuksia suoritettuihin runkotöihin kului lopulta vain hämmästyttävät 
35 päivää. Työtä johti kansanmestari ja puuseppä Leppänen ja hänellä 
oli apunaan kaksitoista paikallista kirvesmiestä. Kirkon rakentamisen 
nopea aikataulu ja piirustusten lähes täydellinen puuttuminen kerto-
vat Leppäsen suoraviivaisesta ja käytännönläheisestä suhtautumisesta 
rakentamiseen. (Pettersson 1986: 70-72)

Jaakko Klemetinpoika Leppänen oli toiminut koko ikänsä Pohjois-Päi-
jänteen seudulla nikkarina ja lienee alueen ensimmäinen tiedossa oleva 
paikallinen kirkonrakentaja. Petäjäveden kirkon rakennustöiden alka-
essa Leppäsellä oli todennäköisesti vankka tietämys Päijänteen seudun 
vanhempien ja uudempien ristikirkkojen arkkitehtonisista sekä puutek-
nisistä peruspiirteistä. Leppänen työskenteli lisäksi muutamaan ottee-
seen ennen Petäjäveden kirkon rakennusmestarina toimimista itäsuo-
malaisen suurrakentajan Arvi Junkkarisen apulaisena ja Petäjäveden 
vanhassa kirkossa onkin nähtävissä selviä yhtäläisyyksiä Junkkarisen 
vuonna 1754 rakentamaan ja sittemmin vuonna 1897 purettuun Kärkö-
län ristikirkkoon. (Pettersson 1986: 75) 

Luultavasti rahapulan takia Petäjäveden kirkon holvi, lehterit ja muu 
kiinteä sisustus sekä lasi-ikkunat toteutettiin vasta runkotöiden valmis-
tumista seuranneina vuosina 1764 ja 1765. Kirkko vihittiin vuonna 1778, 
minkä jälkeen Petäjävesi vuonna 1779 pääsi virallisesti Jämsän emä-

seurakunnan kappelikunnaksi. 1820-luvun alussa kirkolla suoritettiin 
toinen sarja merkittäviä rakennustöitä Jaakko Klemetinpoika Leppäsen 
pojanpojan Eerik Jaakonpoika Leppäsen johdolla, joista merkittävim-
pänä kirkolle rakennettiin vuonna 1821 valmistunut pohjalaistyyppinen 
renessanssitapuli kirkon läntisen ristivarren päähän. (Pettersson 1979: 
24-28)

Kirkko toimi valmistumisensa jälkeen seurakunnan pyhättönä noin 
sadan vuoden ajan kunnes kirkon tilat alkoivat jälleen käydä ahtaaksi 
kasvavalle seurakunnalle. Uusi kirkko päätettiin rakentaa lähemmäksi 
pappilaa Kirkkolahden toiselle puolelle. Petäjäveden uuden kirkon val-
mistuttua vuonna 1879 vanha kirkko jäi autioksi lähes viideksikymme-
neksi vuodeksi ja kertomusten mukaan kirkko toimi tänä aikana hei-
nälatona ja kirkon penkkejä käytettiin jopa polttopuina. Vuosisadan 
vaihteen jälkeen heräsi kansallinen kiinnostus puukirkkoarkkitehtuuria 
kohtaan, kirkkojen purkamiset loppuivat ja arkkitehtien opintomatkat 
löysivät myös Petäjävedelle. Kirkko päätettiin lopulta vuonna 1928 kor-
jata seurakunnan 200-vuotisjuhlia varten. Arkkitehti Elsi Borg, jonka 
isä oli toiminut Petäjäveden kirkkoherrana, johti kirkon ensimmäisiä 
korjaustöitä, joita valmisteltiin pitkään 1930-luvulla kunnes työt kuiten-
kin keskeytyivät pian aloittamisensa jälkeen sodan syttymisen johdosta. 
Lähes olemattomiin lahonneiden paanukattojen uusiminen suoritet-
tiin lopulta vasta vuosina 1953-54, minkä myötä kirkon tähän päivään 
saakka ulottuva määrätietoinen hoito ja korjaaminen rakennusmuisto-
merkkinä aloitettiin museoviraston valvonnassa. (Knapas 1981: 44-45)
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Hautausmaa kirkon eteläpuolella
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Petäjäveden vanhan kirkon pohjapiirustus ja pitkittäisleikkaus 1:200
Thorvald Lindqvistin mittauspiirustukset vuodelta 1949 (Museovirasto)

a kellotapuli
b yhdyskäytävä
c kirkkosali
d alttari
e saarnatuoli
f sakasti
g välikattokupoli
h lehtere
i kellohuone
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KIRKKO

Petäjäveden vanha kirkko muistuttaa yleispiirteiltään hyvin paljon 
samanaikaisia puuristikirkkoja ja ennen kaikkea purettua Kärkölän 
kirkkoa. Petäjäveden vanhan kirkon erityisiä ominaispiirteitä ovat sen 
harkittu maisemasuhde, luonteva ja säästeliäs puun käyttö sekä kansan-
omaisena puusepäntyönä toteutettu pelkistetty ornamentiikka. Kirkko 
rakennettiin kurinalaisesti ja huolellisesti aiemmin opittujen esimerk-
kien pohjalta ja rakennusmestarin luovuus pääsi valloilleen vasta kirkon 
sisätilan kalustuksessa sekä kattoholvien, sideparrujen ja lehtereiden 
taltalla, sorvilla ja punamullalla toteutetussa muotoilussa ja koriste-
lussa. Kirkon holviratkaisu käyttää ristikirkon volyymin muita vastaavia 
esimerkkejä tehokkaammin hyödykseen ja sisältää muutaman oivalta-
van rakenteellisen ominaispiirteen joista tunnetuin on keskineliön kul-
missa käytetty konsoli- ja sidehirsiratkaisu. Tyylihistoriallisesti Petä-
jäveden vanha kirkko on renessanssin ja gotiikan kirkkorakentamisen 
piirteitä kansanomaiseen puurakentamistaitoon yhdistelevä ristikirkko. 
Kirkon jyrkkä, päädyistään aumattu, paanupeitteinen katto edustaa 
lähinnä gotiikkaa ja luo mielleyhtymiä keskiaikaan, kun taas kirkon kes-
keistila perustuu renessanssin keskeiskirkkoihin. Kirkon keskiakselilla 
sijaitsevaa, puoli vuosisataa kirkon jälkeen valmistunutta kellotapulia 
voidaan puolestaan pitää pohjalaisen tapuliperinteen renessanssia ja 
myöhäiskustavilaisuutta yhdistelevänä keskisuomalaisena variaationa. 
(Knapas 1981: 44-45)

Läpilukolliselle lyhytnurkalle salvottu kirkko on pohjamuodoltaan tasa-
vartinen risti. Kirkkosalia (c) kattavat kattotuolien rakenteita myötäile-
vät kulmikkaasti pyöristetyt lautaholvit. Ristivarsissa on korkealle kaar-

tuvat, sivuistaan jyrkät tynnyriholvit, jotka yhtyvät ristikeskuksen päällä 
kahdeksankulmaisesti pyöreäksi välikattokupoliksi (g). Kattoholvit on 
rakennettu kattotuolien alimpiin kitapuihin sekä vino- ja pystytukiin 
kiinnitetyistä käsinhöylätyistä, leveistä honkalaudoista. Tynnyriholvien 
leikkaus- ja jatkoskohtiin sekä kahdeksankulmaisen välikattokupolin 
taitteisiin on kiinnitetty peiterimat, joita on korostettu keskiaikaisten 
holviruoteiden maalauksia muistuttavilla punamullalla sivellyillä vino-
juovilla. Ristivarsien tynnyriholvien ja ristikeskuksen välikattokupolin 
väliin jäävät pienet kolmion muotoiset pendentiivit, joihin on samoin 
punamullalla kirjoitettu ristikirkon hirsirungon kyseistä sisänurkkaa 
veistäneiden kirvesmiesten nimikirjaimet. (Pettersson 1979: 35-36) 

Kattoholvien sivut on vedetty sisään hirsiseinän pinnasta ja uloketta 
kannattelevat ristikirkon keskineliön kulmissa lieriöaiheilla muotoillut 
konsolit. Holvien poikittaiset sidehirret eivät muiden vastaavien puu-
kirkkoholvien tapaan ole sivuseinien ja konsolien linjassa vaan näiden ja 
holvien sivuseinien alareunassa kulkevien sidehirsien puolessavälissä, 
minkä lisäksi poikittaiset sidehirret käsittävät vain yhden hirren eivätkä 
kahta päällekkäistä kuten yleensä oli tapana. (Pettersson 1986: 87)

Kirkon paanutettu ja tervattu vesikatto koostuu kolmiokärkisistä paa-
nuista kattolappeiden alimpaa paanuriviä lukuun ottamatta, joka koos-
tuu rombikärkisisistä paanuista. Ristinvarsien suuntaisten jyrkkien, 
päädyistään kolmiomaisella kattopinnalla aumattujen harjakattojen 
risteyskohdassa on tyvestään pullea viirintanko. Ristikirkon hirsisei-
nät on jätetty verhoilematta ja tervattu ulkopuolelta. Hirsirunko seisoo 

luonnonkivisokkelilla ja sisäänkäynneille noustaan viiden askelman 
korkuisia hirsiportaita pitkin. Ristinvarsien sivuihin sijoitetut korkeat ja 
ristinvarsien päissä sijaitsevat pienemmät, moniruutuiset lasi-ikkunat 
tuovat luonnonvaloa kirkon sisätilaan. (Pettersson 1986: 74)

Myöhemmin rakennettu kellotapuli (a) on ulkopuolelta huomattavasti 
kirkkoa koristeellisempi ja korkeampi. Ylöspäin asteittain kapeneva kel-
lotapuli on kolmikerroksinen koostuen läpilukolliselle lyhytnurkalle sal-
votusta, verhoilemattomasta ja neliömäisestä pohjakerroksesta, neliö-
mäisestä kellohuoneesta (i) ja kahdeksankulmaisesta lanterniinista. 
Porrastuvat kerrokset yhdistyvät kaarevasti kapenevilla, pyöreäpäisillä 
paanuilla päällystetyillä kattovyöhykkeillä, joista alin on selvästi muita 
korkeampi ja jyrkempi ja joiden alareunassa on voimakkaasti profi-
loidut, värikkäät kattolistat. Kellohuoneen ja lanterniin seinät on pane-
loitu koristeellisesti ja maalattu monivärisesti, luultavasti kivilajeista 
muistuttavan vaikutelman synnyttämiseksi. Myös kellotapulin pohja-
kerroksen hirsiseinä oli alun perin maalattu punamullalla mutta väri 
on vuosisatojen aikana kulunut olemattomiin. Kellotapulin lanterniinin 
kahdeksankulmaisen katon lakipisteellä on kirkon harjojen risteyskoh-
dan tapaan tyvestään uurnaa muistuttavalla aiheella pullea tuuliviiri. 
Kellotapulin rakentamisen yhteydessä rakennetut kirkon ja kellotapulin 
yhdyskäytävä (b) sekä uusi sakaristo itäristin päässä (f) ovat rakennus-
kokonaisuuden vaatimattomimmat osat sekä ulkoasultaan että raken-
teeltaan. Yhdyskäytävä on pohjakerroksen muuten hirsipintaisista, ver-
hoilemattomista seinäpinnoista poiketen verhoiltu pystylaudoituksella. 
(Pettersson 1986: 94-97)
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Petäjäveden vanhan kirkon kirkkosali on hengästyttävän hieno esi-
merkki puun käytöstä sille ominaisella tavalla. Tilan muodostavat 
osat on ratkaistu monipuolisesti ja oivaltavasti puun ominaisuuksia 
rakennusmateriaalina hyödyntäen. Puuta on työstetty yksinkertaisesti 
ja rakennusosat liittyvät luontevasti toisiinsa. Kirkon puurakenne on 
materiaalin käytöltään säästeliäs ja rakenteita pehmeästi myötäilevä 
kattoholvisto käyttää ristikirkon vapaan volyymin maksimaalisesti hyö-
dykseen.

Käsittelemättömien puupintojen yksiaineisuus ja paikallisen punahon-
gan mehevä sävy hallitsevat kirkon sisätilaa. Rakennuksen puuosat ovat 
hämmästyttävän hyväkuntoisia ikäänsä nähden ja Petäjäveden vanha 
kirkko onkin loistelias esimerkki pohjoista ilmastoa ja kulutusta kestä-
västä puun käytöstä rakentamisessa. Rakennuksen ikä näkyy erityisesti 
kirkkosalin lattian ja kirkon penkkien patinoitumisessa ja pyöristymi-
sessä kulutuksesta kiiltäviksi. Kirkkorakennus on yli kaksi ja puoli vuo-
sisataa vanha, mikä tekee seinien paksuimmista hirsistä arviolta noin 
viidensadan vuoden ikäisiä! (Pettersson 1989: 83)

Sisätilan ainutlaatuinen tunnelma muodostuu voimakkaan materiaali-
suuden ja nyanssirikkaan puun käytön lisäksi tilojen valoisuudesta ja 
hämäryydestä sekä kirkkosalin persoonallisesta ornamentiikasta. Van-
hojen ikkunalasien läpi siivilöityvä valo valaisee säästeliäistä aukotuk-
sista huolimatta tilan alaosan pehmeän runsaasti samalla kuin kattohol-
visto pysyy astetta hämärämpänä. Valon vuotaminen  vanhojen ovien 
raoista ristien hämärissä päissä sekä lattialankkujen epätasaisuus ja 

kulumisen aiheuttamat pyöristykset ovat ajan aiheuttamia virheitä jotka 
kaunistavat kokonaisuutta. Vanhan puun tuoksu ja sisätilan lämpötila 
kylmiin vuodenaikoihin aktivoivat aisteja ja voimistavat tilallista koke-
musta entisestään. 

Vaihtelut tilojen valoisuudessa, korkeudessa ja mittasuhteissa tekevät 
kirkkosaliin kulkemisesta seremoniallisen tilasarjan jota keskitetysti 
peräkkäin sijoitetut rakennusvolyymit korostavat. Tilasarja huipentuu 
kirkkosalin korkeaan ristikeskustaan välikattokupolin alle. Käynti leh-
tereille ahtaita ja jyrkkiä portaita pitkin sekä kellotapuliin kiipeäminen 
pimeydessä kattorakenteen läpi ja maiseman avautuminen kellohuo-
neesta ikkunaluukkujen avauduttua ovat myös vaikuttavia kokemuksia 
kirkon ulkotilasta kirkkosaliin johtavan tilasarjan lisäksi.

Kirkkosalin kömpelön pelkistetty ornamentiikka on yhdistelmä puna-
mullalla maalattuja yksinkertaisia koristekuvioita kattoholvien ruo-
teissa ja sidehirsissä sekä sorvaamalla ja taltalla tehtyjä kohokuvioin-
teja sidehirsissä, kirkon penkeissä sekä lehtereiden ja kuorin kaiteissa. 
Rakentajien nimikirjaimet kattoholviston nurkkakolmioissa tuovat kir-
kon rakentajat lähelle kävijää vielä satoja vuosia rakentamisen jälkeen. 
Kirkon sisätilan ornamentiikassa näkyy voimakas tekijän kädenjälki 
ja se onkin todennäköisesti pääosin kansanmestari Leppäsen itsensä 
toteuttamaa puusepäntyötä. Sisätilojen myöhemmin toteutettu kalus-
tus, kuten ristikeskustan kattokruunu, kansanomaisen naivistisella 
otteella toteutetut alttarituolin ilmeikkäät puufiguurit sekä kellotapulin 
sisäkaton värikäs ristiaihe ovat kokonaisuutta rikastuttavia höysteitä.

Rakennuksen synkkä ja kompakti ulkohahmo henkii muinaista mystiik-
kaa. Ympäröivä luonto ja rakennus ovat eläneet sopusoinnussa vuosi-
satojen ajan. Kirkon ulkohahmossa julkisivujen eriasteinen patinoitu-
minen eri ilmansuuntien mukaan on olennainen osa kirkon ulkoista 
viehätystä; kellotapulin muuten haalistunut punamulta on yhä näky-
vissä voimakkaana hirsien päissä, kirkon seinien tervaus on kulunut 
vaihtelevasti eri puolilla rakennusta ja harmaannuttanut paljaaksi jää-
neet hirsipinnat hopeisiksi. Rakennus näyttää katselusuunnasta riip-
puen milloin mustalta, milloin ruskealta, milloin harmaalta.

Kirkkorakennukseen nähden korkea kellotapuli on juhlava ja dominoiva 
oman aikansa tuote, joka erottuu tyylihistoriallisesti kirkkorakennuk-
sesta. Kellotapuli on tunnistettavin osa kirkon muodostamaa maa-
merkkiä ja herättää kokonaisuudessa ehkä turhankin paljon huomiota 
alkuperäiseen kirkkorakennukseen nähden. Julkisivujen koristeaiheet, 
kuten kellotapulin yläosien käsittely ja kattolistojen polykromia sekä 
kirkon harjojen tapit ja tuuliviirit rikastuttavat muuten lähes yksiväristä 
kokonaisuutta. Vaikka kellotapulin ja kirkkosalin välinen yhdyskäytävä 
sekä sakastilaajennus rakennuksen itäpäässä ovat hieman vaatimatto-
mia myöhempiä lisäyksiä, rakennuskokonaisuuden ajallinen ja tyylil-
linen kerrostuneisuus on osa kirkon ulkohahmon mielenkiintoisuutta. 
Kirkkorakennuksen hienoudet varsinkin sisätilassa antavat myöhem-
min tehdyt virheet anteeksi ja kokonaisuuden vapautunut monimuotoi-
suus tekee rakennuksesta sympaattisen ja helposti lähestyttävän.

PUUN KÄYTTÖ
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Näkymä länsiristin lehtereeltä
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Näkymä kirkon pohjoispuolelta
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Kirkon alkuperäinen sisäänkäynti itäristin päässä Rakentajien nimikirjaimia kirkkosalin katossaKellotapulin värikkäät kattolistat
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Kellotapulin sisäkatto Saarnatuolin puufiguuritKeskineliön kulman konsoli- ja sidehirsiratkaisu



25PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS

Kattoholviston poikittaiset sidehirret
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MAISEMA

Petäjäveden vanhaa kirkkoa ympäröivä kirkkomaa ja sitä ympäröivä 
avoin viljelysmaisema ovat olennainen osa kirkon kulttuuriympäristön 
arvoa. Kirkkorakennuksille oli tapana valita paitsi kaunis, myös pitkälle 
laajassa maisematilassa näkyvä rakennuspaikka. Petäjäveden vanha 
kirkko päädyttiin rakentamaan komeasti Jämsänveden Kirkkolahdelta 
etelään johtavan mustavetisen salmen rannalle, laajan peltomaiseman 
saartamalle niemelle, pitkää ja kapeaa Solikkosaaren harjumuodostel-
maa vastapäätä. Kirkon alkuaikoina suurin osa seurakuntalaisista saa-
pui kirkkoon vesistöjä pitkin ja kirkko näkyikin pitkälle Jämsänvedelle 
sekä etelään että pohjoiseen. Petäjäveden vanhalta kirkolta oli pitkään 
näköyhteys myös vuonna 1879 rakennetulle uudelle kirkolle Kirkkolah-
den yli kirkonkylän suuntaan. (Hemgård 1993: 10-14) 

Petäjäveden vanha kirkko ympäristöineen muodosti vielä sotien päät-
tyessä maassamme ainutlaatuisen rakennetun ympäristön ja luonnon 
yhdistelmän. Kirkon kulttuuriympäristön arvo on kuitenkin asteittain 
heikentynyt kirkkoseudun maiseman hoitamattomuuden ja kulttuuri-
ympäristön arvoja huomioon ottamattoman yhdyskuntasuunnittelun 
seurauksena. Jyväskylästä Keuruulle johtava valtatie 23 rakennettiin 
1960-luvulla brutaalisti koskemattomassa tilassa olleen Solikkosaaren 
yli Petäjäveden vanhan kirkon eteläpuolelle vain noin sadan metrin pää-
hän kirkosta. Valtatie massiivisine siltoineen katkaisee kangasmetsäi-
sen Solikkosaaren röyhkeästi keskeltä pitkää ja kapeaa saarta. Valtatien 
rakentaminen on törkeimpiä esimerkkejä piittaamattoman yhdyskunta-
suunnittelun arvokkaalle kulttuuriympäristölle aiheuttamasta peruutta-
mattomasta vahingosta. (Pettersson 1964: 19)

Keuruulle johtanut maantie kulki aiemmin nykyistä Siltatietä pitkin 
Lemettilän tilan länsipuolelta ja saapuminen kirkolle tapahtui Lemet-
tilän tilalta kirkolle johtanutta tietä pitkin lähes kohtisuoraan kirkkoa 
kohti. Vanhankirkontien rakentaminen sotien jälkeen käänsi kirkon 
ensisijaisen saapumissuunnan luoteeseen. Sodanjälkeinen asutus levit-
täytyi Vanhankirkontien varrelle vain muutaman sadan metrin päähän 
kirkkorakennuksesta ja saapuminen kirkolle tapahtuukin nykyään hie-
man epäjuhlavasti joko maantietä pitkin tai omakotitaloasutuksen läpi. 
Historiallinen lähestymisuunta Lemettilän tilalta kirkolle on yhä ole-
massa pellon läpi kulkevan polun muodossa. Tänä päivänä Petäjäveden 
vanhan kirkon ympäristön avoimet järvinäkymät ja peltomaisemat ovat 
suurilta osin kasvaneet pahasti umpeen, mikä on heikentänyt kulttuu-
riympäristön maisemallisia arvoja. Näköyhteys kirkkopihalta uudelle 
kirkolle ja kirkonkylälle on menetetty ja myös kirkon edusta Lemetti-
län tilan suuntaan on vesakoitunut valitettavan tukkoon. Kirkkolahden 
rakentamattomat rannat ovat muuttuneet niityistä metsittyviksi ranta-
lehdoiksi. (Hemgård 1993: 18-19)

Maiseman muuttuminen on osittain myös luonnollista seurausta ympä-
röivän yhdyskunnan kehityksestä. Koko Petäjäveden kirkonkylä ympä-
ristöineen on viimeisen vuosisadan aikana muuttunut perinteisestä 
talonpoikaismaisemasta palvelun, kaupan ja liikenteen muokkaamaksi 
taajamamaisemaksi, minkä vaikutukset ovat väistämättä heijastuneet 
myös Petäjäveden vanhan kirkon maisematilaan. Kun yksityisten pel-
toalueiden viljely lakkasi kirkon edustan tulvaniityillä, maiseman avoi-
muus olisi tullut turvata muilla keinoilla. (Hemgård 1993: 16)

Kirkonseudulle laadittiin vuonna 1993 Petäjäveden seurakunnan, Petä-
jäveden kunnan, Ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteistyönä 
hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma toimi pohjana uuden läntisen 
pysäköintipaikan rakentamiselle sekä alueen myöhemmälle asema-
kaavalle, jossa on muun muassa määritelty kirkkoon liittyvän uudisra-
kennuksen rakennusala läntisen pysäköintialueen länsireunalle. Viime 
vuosikymmeninä kirkon kulttuurimaiseman hoito on ottanut askelia 
oikeaan suuntaan ja vuonna 2001 perustettu Vanhan kirkon säätiö on 
perustamisensa jälkeen tehnyt ansiokasta työtä kirkon lähiympäristön 
ehevöittämiseksi. Kirkon edustalle tuodaan joka kesä kymmenen lam-
masta hoitamaan perinnemaisemaa sille ominaisella tavalla. Laidun-
tavat lampaat ja laitumia kiertävät riukuaidat ovat romanttinen lisäys 
kirkkoa ympäröivään maisemaan. 

Kirkolta ja kirkkotarhasta avautuva maisema on umpeen kasvamisen 
seurauksena rajautunut käsittämään vain kirkon edustan laitumet ja 
läntisen pysäköintialueen. Kirkkoa vastapäätä lounaassa peltomaise-
man ympäröimällä mäellä seisovat Lemettilän tilan punamullalla maa-
latut rakennukset muodostavat kuitenkin kirkolle edelleen näyttävän 
maisemallisen vastaparin. Kirkon lähiympäristön nuorempaa puustoa 
karsimalla kirkko voitaisiin taas liittää osaksi aina Lemettilän tilalta 
Kirkkolahden yli Petäjäveden kirkonkylälle ulottuvaa laajempaa maise-
matilaa.
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Ilmakuva etelästä, 1930-luku
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Panoraama etelästä maantien varresta, kuvassa vasemmalla Lemettilän tila
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Panoraama vastarannalta Solikkosaaresta, kuvassa vasemmalla valtatie 23
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Oppaan työpiste kirkon yhdyskäytävässä Kuivakäymälät pysäköintialueen reunallaIlmoitustaulu saapumisreitin varrella
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NYKYTILANNE

Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintötoiminta on omalta osal-
taan asettanut haasteita kirkonseuden maisemallisten arvojen säilyttä-
miselle. Kasvaneiden kävijämäärien vuoksi Solikkosaaren itäpuolelle 
noin viidensadan metrin päähän kirkosta rakennettu pysäköintialue 
on muuttanut kävijöiden ensisijaiseksi saapumissuunnaksi koillisen, 
Solikkosaaren ylittävää valtatie 23:a pitkin. Lähempänä kirkon länsi-
puolella Vanhankirkontien päässä sijaitseva hiekkakenttä toimii kirkon 
oppaalle, liikuntaesteisille sekä muille erityisryhmille rajattuna pysä-
köintialueena. 

Läntisen pysäköintialueen reunalla sijaitsee pienikokoinen, kaksi ulko-
wc:tä käsittävä huussirakennus. Kuivakäymälät lämmittämättömässä 
ulkorakennuksessa eivät täytä vierailijan odotuksia maailmanperintö-
kohteen yhteydessä sijaitsevista wc-tiloista. Kirkon kummankin lähes-
tymissuunnan varrelle sijoitetut puiset ilmoitustaulut ovat huonokun-
toisia, eivätkä ilmoitustauluun kiinnitetyt vettyneet, muovipäällysteiset 
A4-paperiarkit vastaa vieressä seisovan rakennushistoriallisen monu-
mentin arvokkuutta. 

Paloturvallisuuden parantamiseksi puinen kirkkorakennus varustettiin 
2000-luvun alussa sprinklerijärjestelmällä, jota varten rakennettiin 
sprinklerikeskusrakennus kirkon eteläpuolelle valtatie 23:n sillan tun-
tumaan järven rannalle. Harjakattoinen ja punamullalla maalattu huol-
torakennus on etäisyys kirkkoon huomioiden varsin kookas ja ulkoiselta 
olemukseltaan hyvin anonyymi. Arvokkaaseen kulttuuriympäristöön 
rakennettaessa uudisrakennuksen ympäristölleen aiheuttaman muu-

toksen tulisi aina olla positiivinen. Sprinklerikeskus nousee sijainnis-
taan saapumisreitin varrella johtuen turhankin isoon rooliin kirkolle 
viralliselta pysäköintialueelta saavuttaessa, eikä ulkohahmonsa puo-
lesta onnistu lunastamaan tätä roolia.

Tällä hetkellä kirkon opas tekee töitä ja ottaa vierailijat vastaan kellota-
pulin ja kirkkosalin välisessä yhdyskäytävässä osana kirkon tilasarjaa. 
Oppaan työpisteen lisäksi yhdyskäytävässä on esillä erilaisia esitteitä 
sekä näytillä ja myynnissä olevaa kirkkoon liittyvää tai paikallisten 
käsityöläisten tuottamaa esineistöä. Näiden toimintojen sijainti kirkon 
sisällä keskeisellä paikalla häiritsee kirkon kävijäkokemusta ja sisätilo-
jen arvokkuutta. Kirkon itäpäässä sijaitsevaa sakastia käytetään myös 
kirkosta kertovien näyttelyesineiden esittelyyn. 

Oppaalla ei ole työpisteeltään kirkon yhdyskäytävässä näköyhteyttä 
kellotapulin käytössä oleville ulko-oville, pysäköintialueelle tai kum-
paankaan kirkon kahdesta saapumissuunnasta, mikä vaikeuttaa oppaan 
työtä huomattavasti. Petäjäveden vanha kirkko on tällä hetkellä avoinna 
kesäkuukausina joka päivä kello kymmenen ja kuuden välillä. Näinä 
aikoina kirkon opas on paikalla ja muina aikoina kirkko on suljettu. 
Kesäkuukausien ulkopuolella kirkkoon on mahdollista päästä erikseen 
sopimalla. Kirkkoon on muutaman euron sisäänpääsymaksu, joka peri-
tään oppaan työpöydällä sijaitsevaan kassaan.

Uusi opastusrakennus keskittäisi kaikki maailmanperintökohteen oheis-
toiminnot sekä oppaan pääasiallisen työskentelyn ja vieraiden vastaan-

ottamisen kirkon ulkopuolelle, mikä rauhoittaisi kirkon sisätilan sinne 
kuulumattomilta häiriötekijöiltä. Ilmoitustaulu sijoitettaisiin opastus-
keskuksen sisäänkäynnin yhteyteen eikä tarvetta samojen tiedotteiden 
kiinnittämiselle kahdelle ilmoitustaululle enää olisi. Lämpimät wc-tilat 
sekä pienimuotoinen kahviotoiminta edes kahviautomaatin muodossa 
parantaisivat kävijäkokemusta huomattavasti maailmanperintöturistin 
olettamalle palvelutasolle. 

Petäjäveden vanha kirkko ei ole esteetön johtuen kirkon jyrkistä sisään-
käyntiportasista, korkeista kynnyksistä ja epätasaisesta lautalattiasta. 
Esteetön opastuskeskus kirkosta kertovine näyttelyineen toisi merkit-
tävästi lisäarvoa ja -mukavuutta maailmanperintökohteen liikuntaestei-
sille kävijöille.

Suurin toiminnallinen haaste opastuskeskuksen sijoittamisessa on vie-
railijoiden saapumisen järjestäminen siten että opastuskeskus sijait-
see luontevasti pysäköintialueelta kirkolle saapumisen varrella. Oikein 
sijoitettuna opastuskeskusrakennus selkeyttäisi kirkkoon saapumista ja 
kirkkorakennuksen kulunvalvontaa. Opastuskeskuksen rakentaminen 
läntisen pysäköintialueen yhteyteen saattaisi edellyttää läntisen pysä-
köintialueen laajentamista lounaaseen ja sen muuttamista maailman-
perintökohteen ensisijaiseksi pysäköintialueeksi kulttuuriympäristöä 
häiritsemättä.





PROSESSI
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Näkymä kirkolta läntiselle pysäköintialueelle
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TEHTÄVÄNANTO

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen puurakentamisen ja arkkiteh-
tuurin historian oppituolien yhdessä keväällä 2013 järjestämällä Wood 
Construction-studiokurssilla tehtävänantona oli suunnittella uusi pui-
nen opastuskeskus Petäjäveden vanhalle kirkolle. Rakennuspaikkaa ei 
kurssin tehtävänannossa tarkemmin määritelty, vaan se oli jokaisen 
opiskelijan itse kirkon mailta valittavissa. Tehtävänanto ei myöskään 
pitänyt sisällään eriteltyä neliömääräistä tilaohjelmaa vaan rakennuk-
sen suuntaa-antavaksi laajuudeksi arvioitiin 60-100 neliömetriä. Tehtä-
vänannon tavoitteena oli mahdollisimman tehokas ja kompakti raken-
nus, jonka laajuus määrittyisi tarkemmin suunnitelman konseptin ja 
rakennuspaikan mukaan. Kurssin kaksi päätavoitetta olivat rakennus-
teknisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisen puurakennuk-
sen yksityiskohtainen suunnittelu sekä arvorakennuksen välittömään 
yhteyteen, kulttuuriympäristön keskelle rakennettavan uudisrakennuk-
sen suunnitteluun liittyvän problematiikan ratkaiseminen.  

Tilaohjelma sisälsi monitoimitilan noin viidellekymmenelle hengelle, 
josta tuli löytyä oppaan työpiste lipunmyyntiä ja työskentelyä varten 
sekä riittävästi esillepanopinta-alaa esitteitä sekä myytäviä kirjoja, mat-
kamuistoja ja paikallisten käsityöläisten tuotteita varten. Monitoimiti-
lassa tuli olla mahdollista järjestää joustavasti ja monipuolisesti erilaisia 
näyttelyitä ja tapahtumia ja tilasta tuli lisäksi löytyä projektiomahdolli-
suus. Monitoimitilan yhteydessä tuli sijaita pieni varastotila ja oppaalla 
tuli työpisteeltään olla näköyhteys sekä kirkolle että tärkeimpiin saa-
pumissuuntiin. Monitoimitilan lisäksi opastuskeskuksen tilaohjelma 
käsitti pienen keittiön ja siivouskomerolla varustetun henkilökunnan 

takatilan sekä kaksi vierailijoille tarkoitettua wc-tilaa, joista toisen tuli 
olla inva-mitoitettu. Lämpimien tai puolilämpimien sisätilojen lisäksi 
rakennuksen yhteydessä tuli sijaita vierailijoille säänsuojan opastuskes-
kuksen aukioloaikojen ulkopuolella tarjoavaa katettua ulkotilaa. Uuden 
opastuskeskuksen tuli olla täysin esteetön.

Kurssin opiskelijoita kannustettiin löytämään edistyksellisiä puuraken-
tamisen tapoja, jotka hyödyntävät puun ominaisuuksia rakennusmate-
riaalina ja heijastavat opiskelijan näkemystä kestävästä puun käytöstä. 
Uudisrakennuksen toivottiin tuovan paitsi toiminnallista, myös raken-
nustaiteellista lisäarvoa arvokkaalle ympäristölleen. Kurssin arvostelu-
perusteissa painotettiin puun kestävää ja innovatiivista käyttöä, puun 
huolellisesti ja yksityiskohtaisesti suunniteltua liittämistä muihin mate-
riaaleihin, suunnitelman kokonaisvaltaista arkkitehtonista otetta ja liit-
tymistä ympäristöön sekä opiskelijan henkilökohtaista suunnittelupro-
sessia.

Kurssi alkoi tonttikäynnillä 23. tammikuuta 2013. Lunta oli Petäjäve-
dellä lähes metri, pilvinen päivä oli hämärä ja lyhyt ja pakkasta oli tois-
takymmentä astetta, mikä korostui kirkon lämmittämättömässä sisäti-
lassa. Kirkossa käynti keskellä ankarinta sydäntalvea oli ainutlaatuinen 
kokemus joka auttoi ymmärtämään miten rankka koettelemus sunnun-
taiaamun monituntinen jumalanpalvelus on kirkon aktiivikaudella tal-
viaikaan saattanut olla varsinkin pidemmän matkan takaa saapuville. 
Vuodenaika korosti myös maailmanperintökohteen puutteellisia apu-
toimintoja ja alleviivasi uuden opastuskeskusrakennuksen tarvetta.

Petäjäveden vanhan kirkon ulko- ja sisähahmon ristiriitaisuus sekä 
erityisesti sisätilan materiaalin tuntu, yksiaineisuus, ornamentiikka ja 
tilasarja toimivat inspiraationa suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. 
Inspiraationa toimi myös Petäjäveden vanhan kirkon värikäs tarina 
sekä suomalaisen puu- ja kirkkorakentamisen historia yleisemmin. 
Erillisiä ideoita olivat keskiaikaisista kirkoista tuttujen kattomaalaus-
ten tuominen nykyaikaisella tavalla osaksi uutta opastuskeskusta, sillä 
tarinan mukaan kirkkoonkin oli alun perin tarkoitus toteuttaa katto-
maalaukset mutta siihen ei lopulta koskaan ollut varaa. Keskiaikaisten 
kirkkojen saapumisreittien varrella tyypillisesti sijainneet aittarivistöt 
muodostuivat vasta ensimmäisen välikritiikin jälkeen suunnitelman 
historialliseksi referenssiksi kurssin opettajien huomautettua luonnok-
sen muistuttavan niistä, mikä vahvisti tunnetta siitä että konsepti oli 
oikea valinta.

Rakennuspaikka ja rakennuksen muoto tontilla valikoituivat lopulta 
varsin nopeasti muutaman sijoitusvaihtoehdon tutkimisen jälkeen. Pit-
känomaisen rakennuksen sijoittaminen läntisen pysäköintialueen reu-
nalle kirkon ja pysäköintialueen väliin tuntui luontevalta ratkaisulta, 
joka rajaisi pysäköintialueen kirkon maisematilasta ja jossa opastuskes-
kus toimisi välittävänä tilana saapumisen ja kirkkoon astumisen välillä. 
Etäisyys kirkkoon ja sijainti reilusti kirkkorakennuksen keskiakselista 
sivuun vaikuttivat oikeilta ratkaisuilta uuden ja vanhan rakennuksen 
välistä suhdetta ajatellen.
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Ulko- ja sisähahmon ristiriitaisuus KirkkotallitYksiaineisuus ja geometria

Inspiraatio
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Ornamentiikka ja materiaalin tuntu Maalaukset Tilasarja
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Työmalli 1:200
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Työmalli 1:200
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KURSSITYÖ

Wood Construction-studiokurssilla laadittu luonnos ammensi roppa-
kaupalla inspiraatiota suomalaisesta puu- ja kirkkorakentamisen perin-
teestä. Rakennuksen massoittelu muistuttaa keskiaikaisten kirkkojen 
lähistölle tyypillisesti muodostuneista aittarivistöistä, joihin kirkkoon 
saapuvat saattoivat jättää hevosensa ja kantaumuksensa suojaan juma-
lanpalveluksen ajaksi. Opastuskeskussuunnitelma on keskiaikaisen 
puukirkon apurakennuksena nykyaikainen tulkinta tästä perinteisestä 
rakennustypologiasta.

Opastuskeskuksen sisätilat avautuvat symmetrisesti harjakattojen alla 
sijaitsevilla avauksilla vastakkaisille puolille rakennusta, kirkon suun-
taan ja pysäköintialueelle. Rakennus seisoo tukipilarikirkkojen tapaan 
hirsiarkuilla, joiden sisälle on sijoitettu rakennuksen aputilat. Raken-
nuksen sisäkaton muodostavat avausten kohdalla sijaitsevat puolisylin-
terin muotoiset laudoitetut tynnyriholvit, jotka on maalattu suomalaisen 
nykytaiteilijan toteuttamilla kattomaalauksilla. Holvien kattomaalauk-
set toteuttavat kirkon rakentamisaikaiset toiveet kattomaalauksista joi-
hin ei lopulta koskaan ollut varaa. 

Rakennuksen julkisivu- ja kattopinnat on kauttaaltaan verhoiltu ter-
vatulla paanutakilla. Rakennuksen harjoja, räystäitä ja ikkunoita kier-
tävät koristelaudat jotka tervataan julkisivuverhoukseen sulautuviksi. 
Vedenpoisto rakennusmassan harjojen välistä hoidetaan harjojen väli-
sissä taitteissa julkisivun paanuverhouksen taakse jäävillä lämmitetyillä 
vesikouruilla ja vesi tuodaan julkisivussa maahan rakennusta kiertäviin 
lämmitettyihin ja puuritilällä peitettyihin kaukaloihin.
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Näkymä monitoimitilasta. Katon maalaukset muokattu Marjatta Tapiolan teoksesta Naamiaiset (2013).
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Wood Construction-kurssityön planssipienennökset
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Pienoismalli 1:100
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Pienoismalli 1:100
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JATKOVAIHE

Ohjatun jatkovaiheen tavoitteena oli kehittää Wood Construction-
kurssilla laadittu luonnos toteutuskelpoiseksi opastuskeskussuunnitel-
maksi. Kumpikin jatkovaiheeseen valittu opiskelija sai kurssityöstään 
palautteen ja suuntaa-antavat jatkosuunnitteluohjeet. Jatkovaihe alkoi 
Petäjävedellä pidetyllä viranomaispalaverilla, jossa jatkosuunnittelun 
reunaehdot pyrittiin määrittämään hankkeen eri osapuolten ja viran-
omaistahojen kesken. Palaveriin osallistuivat opiskelijoiden lisäksi 
professori Pekka Heikkinen ja jatkovaiheen ohjaaja Roy Mänttäri sekä 
Petäjävedeltä aluearkkitehti Ulla Järvinen, rakennustarkastaja Veijo 
Majander, paloturvallisuuspäällikkö Matti Palosaari, ympäristöterveys-
tarkastaja Ari Laitinen sekä Petäjäveden vanhan kirkon maailmaperin-
tökoordinaattori ja opas Annika Nyström.

Asemakaavassa Petäjäveden vanhan kirkon tontilta on osoitettu raken-
nusala mahdolliselle huoltorakennukselle läntisen pysäköintialueen 
länsipuolelta, mikä opastuskeskuksen sijoituspaikkana tarkoittaisi sitä 
että pysäköintialue sijaitsisi kirkon ja opastuskeskuksen välissä kirk-
koon kulkemista ja opastuskeskukselta kirkolle avautuvaa näkymää häi-
riten. Viranomaispalaverissa sovittiin että opiskelijat saattoivat poiketa 
vähäisesti asemakaavaan merkitystä rakennusalasta, edellyttäen että 
uudisrakennus sijoittuisi parkkipaikan läheisyyteen siten että lammas-
aitausten puolelle ei mennä.

Asemakaavassa määritelty uudisrakennuksen pieni koko, 60 neliö-
metriä, asetti suurimmat haasteet jatkosuunnittelulle. Opastuskeskus-
suunnitelmaa oli pienennettävä pinta-alaltaan noin puoleen kurssityön 

laajuudesta. Rakennuspaikan valinnan tavoin rakennusoikeudellisessa 
kerrosalassakin sallittaisiin vähäinen poikkeama ja uuden opastuskes-
kuksen ehdottomaksi enimmäiskerrosalaksi sovittiin 66 neliömetriä. 
Katettua terassitilaa ei tiettyjen tilan avattavuuteen liittyvien ehtojen 
täyttyessä laskettaisi rakennusoikeudelliseen kerrosalaan, mikä antoi 
pientä joustoa rakennuksen uutta kokoa haarukoitaessa.

Jatkovaiheen suunnitteluohjeissa opastuskeskuksen tilaohjelma ja tilo-
jen käyttötarkoitukset sekä varustelutasot tarkentuivat käyttäjän toivei-
den mukaan. Kurssityön tehtävänannosta poiketen yksi inva-mitoitettu 
wc-tila todettiin riittäväksi rakennuksen niukka kerrosala huomioiden 
ja suunnitelmiin toivottiin myös tilavarausta kahviautomaatille, sii-
vouskomeroa sekä muuta säilytystilaa esineiden varastointiin ja henki-
lökunnan tarpeisiin. Suurimmaksi suunnittelukysymykseksi muodostui 
haluttujen toimintojen mahduttaminen sallittuun rakennusalaan.

Kurssityön opastuskeskuksen suhde vanhaan kirkkoon oli historiallis-
ten viittausten runsauden vuoksi ongelmallinen ja epäselvä. Useimmat 
kurssityön historisoivista aiheista eivät sitä paitsi liittyneet juuri Petäjä-
veden vanhaan kirkkoon vaan suomalaiseen kirkkorakentamiseen ylei-
sesti, mikä teki suunnitelman ja kirkon välisistä mielleyhtymistä häm-
mentäviä ja epätarkkoja. Tehtävänantona oli suunnittella Petäjäveden 
vanhalle kirkolle opastuskeskus, ei suomalaisen kirkkorakentamisen 
museota. Paanuverhousta pidettiin sekä  kustannuksiltaan että mielty-
vyydeltään liian arvokkaana kirkon apurakennuksen julkisivumateri-
aaliksi ja katon vedenpoisto oli ratkaistava kurssityön suunnitelmassa 

esitettyä ratkaisua helpommalla ja huoltovapaalla tavalla, mikä edellytti 
merkittävää muutosta suunnitelman kattomuotoihin.

Ilmeisistä muutostarpeista huolimatta kurssityön suunnitelman ansiot 
sekä suunnitelman konseptuaalinen jatkuvuus ja tunnistettavuus oli 
kuitenkin jossain määrin pyrittävä säilyttämään. Opastuskeskuksen 
aittarivistöihin viittaava ulkohahmo tuntui säilyttämisen arvoiselta 
aiheelta ja jatkovaiheen ensimmäiset tutkielmat leikkivätkin erilaisilla 
harjakattoriveistä muodostuvilla rakennusmassoilla. Lukuisten tut-
kielmien jälkeen löytyi polveilevista harjakattoisista julkisivutahkoista 
ja niitä yhdistävistä kattopinnoista syntyvä massoitteluidea, joka vai-
kutti välittömästi mielenkiintoiselta ja potentiaaliltaan moniulotteiselta 
suunnalta jatkosuunnittelulle. 

Massoittelultaan rennompi opastuskeskus muodosti luontevan vasta-
parin voimakkaan aksiaaliselle ja symmetriselle kirkolle. Origamimai-
nen geometria oli jo lähtökohdiltaan nykyaikaisempi kuin aikaisemman 
suunnitelman staattinen massoittelu, minkä lisäksi nykyaikainen mas-
soittelu johtaisi automaattisesti myös nykyaikaisiin rakenneratkaisui-
hin. Se että uusi opastuskeskus olisi selvästi nykyaikainen rakennus 
aiempaan historiasta lainaavaan hybridiin verrattuna teki uuden ja 
vanhan rakennuksen välisestä suhteesta selkeämmän ja historiallisesti 
hygieenisen. Massoittelu ratkaisi myös kurssityön suunnitelman katto-
pintojen vedenpoistoon liittyvät perustavanlaatuiset ongelmat säilyt-
täen kuitenkin harjakattojen muodostamasta rivistä syntyvän yleisil-
meen.





SUUNNITELMA
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Ilmakuvaupotus etelästä
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Rakeisuuskaavio 1:2000
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Näkymä etelästä
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SUHDE KIRKKOON

Rakennushistoriallisen monumentin viereen rakennettaessa uuden ja 
vanhan rakennuksen välinen suhde on ratkaistava erityistä harkintaa 
käyttäen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut muodostaa Petäjäveden 
vanhan kirkon ja uuden opastuskeskuksen välille arkkitehtonisesti ja 
mittakaavallisesti tasapainoinen suhde. Historiallisesti poikkeukselli-
sen arvokkaaseen ympäristöön rakennettavan uudisrakennuksen tulee 
paitsi sulautua nöyrästi ympäristöönsä viemättä huomiota historialli-
selta arvorakennukselta, myös tuoda paikalle lisäarvoa olemalla itses-
sään mielenkiintoinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus.

Uusi opastuskeskus on nykyaikaisuudellaan ympäristöstään erottuva 
lisäys Petäjäveden vanhan kirkon kulttuurimaisemaan. Aivan kuten 
Petäjäveden vanha kirkkokin oli aikoinaan parasta mitä sen aikaisilla 
puurakentamismenetelmillä oli mahdollista saada aikaan, opastuskes-
kus pyrkii olemaan vastaavalla tavalla omana aikanaan edistyksellinen 
puurakennus, joka hyödyntää ja yhdistelee viimeisimpiä puurakentami-
sen menetelmiä ja innovaatioita. Uusi opastuskeskus pyrkii kuitenkin 
samalla myös ilmentämään vanhan kirkon ajattomia erityispiirteitä, 
kuten puun käytön monipuolisuutta ja kokonaisvaltaisuutta.

Opastuskeskuksen rennon polveileva massoittelu luo vastapainon aksi-
aalisen vanhan kirkon monumentaalisuudelle. Origamimainen taittelu 
rikkoo rakennuksen pientä mittakaavaa entisestään. Opastuskeskus 
väistää kirkon maisemaan jatkuvaa keskiakselia reilusti sivuun ja raken-
nuksen pieni koko, sijainti ja korkoasema tekevät opastuskeskuksesta 
maisematilassa selvästi alisteisen vanhalle kirkkorakennukselle. 
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Näkymä kaakosta
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LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN

Opastuskeskus sijaitsee läntisen pysäköintialueen reunalla rajaten 
vierailijoiden autot ja bussit kirkon maisematilasta. Pysäköintialueen 
käyttö rajataan toistaiseksi henkilökunnalle ja erityisryhmille, mutta 
tulevaisuudessa tulisi selvittää myös läntisen pysäköintialueen mahdol-
lista laajentamista lounaaseen kirkon ensisijaiseksi pysäköintialueeksi, 
mikä selkeyttäisi saapumista opastuskeskuksessa sijaitsevan lipun-
myynnin kautta kirkkoon. Lampaiden laitumen pysäköintialueesta 
erottava olemassa oleva riukuaita kulkee opastuskeskuksen editse ja 
keväästä syksyyn opastuskeskuksen ja vanhan kirkon välissä laidunta-
vat lampaat ovat olennainen osa rakennuksesta avautuvaa näkymää. 
Opastuskeskuksen ja aitauksen väliin jää vapaa kaistale joka mahdol-
listaa rakennuksen kiertämisen ja kirkon sekä lampaiden ihailemisen 
opastuskeskuksen etupuolelta. 

Rakennuksen lähiympäristöä pyritään muokkaamaan mahdollisimman 
kevyesti. Opastuskeskuksen pysäköintialueen puolelle istutetaan muu-
tama omenapuu opastuskeskuksen liittymistä pysäköintialueeseen peh-
mentävään heinikkoon. Lammasaitauksen pysäköintialueen puolelle 
levinneet luonnontilaiset heinikot pyritään säilyttämään ja rakennus 
maisemoidaan rakennusta kiertävillä, sokkelin juureen ladotuilla muku-
lakivillä. Pysäköintialueen kivituhkaa jatketaan opastuskeskuksen poh-
joispään pääsisäänkäynnille ja eteläpään uloskäynnille. Rakennukselta 
muodostetaan uusi kulkuyhteys etelään riukuaitaa pitkin Lemettilän 
tilalta pellon yli kirkolle johtavalle historialliselle polulle. Ensisijainen 
kulku opastuskeskuksesta vanhalle kirkolle tapahtuu pysäköintialuetta 
pohjoisessa sivuavaa Vanhankirkontietä pitkin.
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Näkymä opastuskeskukselta kirkolle
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Näkymä pohjoisesta
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Näkymä koillisesta
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Vesikate, poimulevy, esihapetettu kupari. 

Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyssä räystäskourut.

Terassin karmittomat ovet, CLT-levy 50mm, julkisivuver-
hous ja potkupelti, esihapetettu kupari. Reunimmaisen 
oven ulkopinnassa opastuskeskuksen ilmoitustaulu.

Terassin ikkunaluukut, CLT-levy 50mm ja julkisivuver-
hous.

Kattorakenne, kertopuupalkit. Primääripalkit katon har-
joja ja alajiirejä pitkin. Harjapalkki 75x500mm, katon 
alajiireissä kaksinkertainen kertopuupalkki 45x500mm.

Monitoimitilan sähkövedot ja -asennukset suoritetaan 
sisäkaton ja kattorakenteen väliin jäävästä ontelotilasta.

Sisäkatto, CLT-levy 50mm. Sisäkattoelementit lasketaan 
seinäelementteihin esityöstettyihin uriin.

Ulko-ovet, CLT-levy 100mm. Vetimet ovilevyihin työstet-
tyjä uria.

Terassitilan näkyvät pinnat maalataan punamullalla.

Kantavat seinäelementit, CLT-levy 100mm. Seinäele-
mentteihin esityöstetään aukot ikkunoille, ura sisäkat-
tolevyjä varten, lattiarajan huullos sekä syvennykset 
monitoimitilan kääntyville näyttelytasoille ja eteläpäädyn 
ikkunoiden alle asennettaville pattereille.

Terassin lattia betonia, kallistus yhdistää ympäröivän 
maanpinnan opastuskeskuksen korotettuun lattiatasoon 
esteettömästi.

Sekundääripalkit, kertopuupalkit 45x300/375mm katon 
kaltevuuden suuntaisesti.

Vedenheittäjät, esihapetettu kupari, päässä kupariketju.

Tummanruskeaksi maalattu julkisivuverhous, yläosassa 
tasainen laudoitus ja ikkunoiden korkeudella peiterima-
laudoitus. Julkisivuvyöhykkeiden välissä puulistat.

Tukipuu 150x150mm sisäkaton alajiiriä pitkin vahvistaa 
liitosta ja helpottaa elementtien kiinnittämistä.

Väliseinät, sisäovet ja integroidut kiintokalusteet, CLT-
levy 70/50mm.

Monitoimitilan ikkunoissa syvät ikkunapenkit joiden alle 
asennetaan litteät penkinlämmittimet.

Rakennuksen eteläpäässä kaksi tuuletus-ikkunaa ja ulko-
ovi uloskäyntiä varten.

Teknisen tilan välipohjassa vahvistava kotelointi.
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RAKENNUS

Opastuskeskuksen pitkänomainen rakennusmassa muodostuu edesta-
kaisin polveilevista harjakattoisista julkisivutahkoista ja niitä yhdistä-
vistä kattopinnoista. Katon harja mutkittelee julkisivun harjarivistön 
kärjeltä toiselle ja vesi johdetaan katon alataitteita pitkin kulkevien 
vesikourujen ja niitä jatkavien vedenheittäjien avulla pois rakennuksen 
julkisivulta. Kirkon sisätilaa on aukotettu julkisivutahkojen keskelle 
sijoitetuilla maisemaa kehystävillä ikkunoilla joiden syvät ikkunapenkit 
muodostavat istuintasoja opastuskeskuksen monitoimitilaan. Mutkitte-
leva massoittelu suuntaa näkymiä kirkolle ja maisemaan sekä oppaan 
työskentelyä helpottaen kävijöiden saapumissuuntaan.

Rakennuksen julkisivut koostuvat yksivärisyydestään huolimatta kol-
mesta päämateriaalista. Opastuskeskuksen julkisivu on tummanruske-
aksi maalattua kuusilaudoitusta, katto esihapetettua kuparipoimulevyä 
ja sokkeli tummanruskeaa lautamuottivalupintaista betonia. Betonisok-
keli nousee ikkunoiden alareunaan ja julkisivulaudoitus on ikkunoiden 
korkeudella peiterimalaudoitusta ja julkisivujen yläosassa tasaista lau-
doitusta. Julkisivun jäsentely pystysuunnassa häivyttää julkisivun täy-
dentävät osat osaksi julkisivua kiertävää nauhamaista aihetta ja sitoo 
uudisrakennusta visuaalisesti kirkon kellotapulin yläosan vaakasuun-
taisiin julkisivuaiheisiin.

Opastuskeskuksen sisätilat ovat yksiaineista CLT-elementtien käsittele-
mätöntä pintaa, mikä antaa voimaa rakennuksen origamimaiselle geo-
metrialle. Sisäkaton vaihteleva luonne ja korkeus jäsentää opastuskes-
kuksen sisätilaa ja virittää rakennuksen tilasarjan dramaattiseksi.
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TILASARJA

Opastuskeskus muistuttaa tilasarjaltaan Petäjäveden vanhan kirkon 
kirkkosaliin kulkemista. Kumpaankin rakennukseen kuljetaan hämärän 
esitilan ja sitä seuraavan välitilan kautta tilallisesti rikkaaseen päätilaan. 
Aputilat opastuskeskuksen perällä on vanhan kirkon sakastin tapaan 
erotettu rakennuksen päätilasta erillisiksi, toisarvoisiksi tiloiksi. Kirk-
korakennuksen tapaan vaihtelu tilojen korkeudessa, valoisuudessa ja 
värityksessä luo dramatiikkaa myös opastuskeskuksessa etenemiseen.

Rakennukseen kuljetaan kauttaaltaan punamullalla maalatun avattavan 
terassitilan kautta. Terassin ovia voidaan pitää vuodenajasta, sääoloista 
ja opastuskeskuksen aukiolosta riippuen vaihtelevasti auki. Terassin 
reunimmaisen oven ulkopintaan on integroitu opastuskeskuksen ilmoi-
tustaulu. Terassin lattiassa on loiva kallistus, joka yhdistää ympäröivän 
maantason rakennuksen korotettuun lattiatasoon ja tekee opastuskes-
kuksesta täysin esteettömän. 

Terassilta kuljetaan pariovista opastuskeskuksen monitoimitilaan, joka 
avautuu syvillä ikkunapenkeillä varustetuilla kookkailla ikkunoilla kir-
kon suuntaan. Oppaan työ- ja taukotila liittyy lipunmyyntitiskin yli, 
suljettavan seinäluukun kautta monitoimitilaan ja oppaan työpisteeltä 
on näköyhteys sekä kirkon että pysäköintialueen suuntaan. Sisäkaton 
vaihteleva korkeus rytmittää opastuskeskuksen sisätilaa; täyskorkeasta 
terassitilasta kuljetaan matalan sisäänkäynnin kautta kattomuodoltaan 
rikkaaseen monitoimitilaan, joka esittelee rakennuksen levyistä taitel-
tua geometriaa. Sisäkaton levypinnat muistuttavat samalla kirkon pää-
tilan kattoholvien kulmikkaasti taittuvista lautapinnoista.
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Näkymä terassilta monitoimitilaan
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Näkymä monitoimitilasta
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Julkisivu itään 1:50

+113.00

+116.30

+119.10

Julkisivumateriaalit

1 Julkisivulaudoitus, 45x44mm höylätty kuusilauta, maalattu  
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2 Julkisivulaudoitus, peiterimalaudoitus 50x22mm/80x22mm  
 höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
3 Lasi
4 Poimulevykate, esihapetettu kupari
5 Paikallavalettu betoni, tummanruskea, lautamuottivalupinta
6 Ikkunaluukkujen sisäpinta, CLT-levy, maalattu punamulta
7 Vedenheittäjä, esihapetettu kupari
8 Kettinki, kupari
9 Astinkivi, graniitti, karkea ristipäähakkaus, Baltic Green
10 Potkupelti, esihapetettu kupari
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Leikkaus A-A 1:50
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Julkisivu pohjoiseen 1:50
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 tummanruskea
2 Julkisivulaudoitus, peiterimalaudoitus 50x22mm/80x22mm  
 höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
3 Lasi
4 Poimulevykate, esihapetettu kupari
5 Paikallavalettu betoni, tummanruskea, lautamuottivalupinta
6 CLT-levy, maalattu punamulta
7 Vedenheittäjä, esihapetettu kupari
8 Kettinki, kupari
9 Ilmoitustaulu, lasivitriini
10 Potkupelti, esihapetettu kupari
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Leikkaus B-B 1:50
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Leikkaus C-C 1:50
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Julkisivuote 1:20 Sisätilaprojektio 1:20

Kellotapulin
rakennemalli

1

2 3

5
6

7

4

8
9

10 11 1
2

7

3 5

6

10
4 Lämmitin

Monitoimitilan sähkövedot ja -asennuk-

set voidaan suorittaa sisäkaton ontelotilan 

kautta. LED-valaisimet upotetaan yläpuo-

lelta sisäkattolevyihin esityöstettyihin rei-

kiin.

Virtuaalinäyttely

Matkamuistoja

Kirjoja

Esitteitä

Näyttelyesineitä



77PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS

MATERIAALIT

Opastuskeskuksen julkisivumateriaalit sointuvat vanhan kirkon ja kir-
kon ympäristön materiaali- ja värimaailmaan. Opastuskeskuksen sisä-
tilan materiaalivalinnoilla on pyritty vanhan kirkon materiaalisuutta ja 
ornamentiikkaa heijastavaan rehellisyyteen, pelkistykseen ja voimak-
kaaseen materiaalin tuntuun. 

Rakennuksen katto on tummanruskeaksi esihapetettua kuparipoimu-
levyä, julkisivut tummanruskeaksi maalattua laudoitusta ja korkea 
sokkeli tummanruskeaa lautamuottivalupintaista betonia. Julkisivujen 
ja katon materiaaleissa toistuva rytmi ja väritys antavat rakennukselle 
yhtenäisen ulkoasun, jonka yksivärisyydestä löytyy kuitenkin variaa-
tiota ja syvyyttä lähempää tarkasteltuna. Vesikaton taitteita jatkavat 
vedenheittäjäkourut ovat esihapetettua kuparia ja vedenheittäjien päi-
hin kiinnitetään kuparikettingit, jotka johtavat katolta vedenheittäjiä 
pitkin syöksyvän veden maahan kasattuihin kiviröykkiöihin. Rakennuk-
sen eteläpäädyn uloskäynnin astinkivi on ruskeaa karkeasti ristipääha-
kattua graniittia.

Katettu terassitila on maalattu kauttaaltaan punamullalla, kuten myös 
vanhan kirkon kellotapulin hirsiseinät olivat ennen värin haalistumista 
näkymättömiin. Punainen tila merkitsee opastuskeskuksen sisäänkäyn-
nin ja yhdistää opastuskeskuksen maisemassa visuaalisesti kellotapu-
lin yläosan punamullalla maalattuihin julkisivupintoihin. Opastuskes-
kuksen sisätila on yksiaineista, vaaleaa ja käsittelemätöntä puupintaa, 
kuten myös vanhan kirkon sisätilat. Opastuskeskuksen sisätilan näkyvät 
pinnat ovat ristiinliimattujen massiivipuuelementtien käsittelemätöntä, 

hiottua kuusen pintaa. Lattia on leveää hiottua kuusiponttilautaa. Opas-
tuskeskuksen julkisivun ja sisätilojen materiaalien pitkäaikaiskestävyys 
sekä patinoituminen ajan ja kulutuksen myötä kauniiksi on huomioitu 
rakenne- ja pintakäsittelyratkaisuissa. Tavoitteena on ollut että uusi 
opastuskeskusrakennus kestää kulutusta ja kaunistuu ikääntyessään 
kuten viereinen satoja vuosia vanha puukirkko. Erityisesti opastuskes-
kuksen käsittelemättömät lattiapinnat, kynnykset ja ikkunapenkit tule-
vat ajan myötä kulumaan sisätilan muita rakennusosia enemmän.

Seinä- ja sisäkattoelementtien sekä lattian liittymät on pyritty suun-
nittelemaan siten että eri rakennusosat liittyvät toisiinsa vanhan kir-
kon tapaan eleettömästi ilman erillisiä liitoskappaleita. Liitokset ris-
tiinliimatujen massiivipuuelementtien välillä on mahdollista piilottaa 
elementin pintaan upotettavien peitelautojen avulla. Peitelaudan tois-
taessa elementin näkyvän pinnan lautajakoa lopputulos on lähes huo-
maamaton, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen pelkistetyn detaljiikan 
rakennuksen sisätilan liitoksissa. 

Rakennuksen kaikki maanpäälliset rakenteet on toteutettu puuta käyt-
täen ja myös täydentävissä rakennusosissa, kuten lämmöneristeissä 
ja tuulensuojalevyissä on suosittu puukuitupohjaisia tuotteita. Katto-
rakenne on pyritty ratkaisemaan materiaalin käytön suhteen mahdol-
lisimman säästeliäästi. Tekniseen tilaan ja sisäkaton päälle jäävään 
ontelotilaan näkyviä kattorakenteen vaneripintoja ja kertopuupalkkien 
alapintoja ei ole tarve viimeistellä.

Julkisivut:

1 Julkisivulaudoitus, 45x44mm höylätty kuusilauta, maalattu  
 tummanruskea
2 Julkisivulaudoitus, peiterimalaudoitus 50x22mm/80x22mm  
 höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
3 Lasi
4 Paikallavalettu betoni, tummanruskea, lautamuottivalupinta
5 Poimulevykate, esihapetettu kupari
6 Harjapelti, esihapetettu kupari
7 Räystäspelti, esihapetettu kupari
8     Vedenheittäjä, esihapetettu kupari
9 Kettinki, kupari
10 Puulista, maalattu tummanruskea
11 Ikkunapellitys, esihapetettu kupari

Sisätila:

1 CLT-seinäelementti 100mm, kuusi, käsittelemätön, hiottu
2 CLT-sisäkattoelementti 50mm, kuusi, käsittelemätön, hiottu
3 Kääntyvä näyttelytaso, CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu
4 Ikkunapenkki, CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu, ala- 
 pinnassa litteä lämmitin 
5 Lasi
6 Kuusivaneri 15mm
7 Muotoiltu tukipuu 150x150mm, kuusi



78 PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS

KÄYTTÖ

Opastuskeskus toimii Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintötoi-
mintaa tukevana vierailijakeskuksena ja inforakennuksena. Kirkon opas 
työskentelee ja ottaa vastaan kirkossa vierailevia henkilöitä ja ryhmiä 
opastuskeskuksessa. Opastuskeskuksen monitoimitila sisältää pysyviä 
ja vaihtuvia kirkosta ja Petäjävedestä kertovia näyttelyjä ja tilassa on 
mahdollista järjestää erilaisia kokoontumisia esimerkiksi luentojen ja 
keskustelujen muodossa pienille ryhmille. 

Opastuskeskus mahdollistaa tyypillisesti pitkän ajomatkan takaa tullei-
den kirkossa kävijöiden virkistäytymisen ja perustarpeiden täyttämisen 
sekä kirkkoon ja sen historiaan perehtymisen ennen kirkkorakennuk-
seen siirtymistä, mikä parantaa kokonaiskävijäkokemusta merkittä-
västi. Opastuskeskus aputiloineen on täysin esteetön, mikä on mer-
kittävä parannus nykytilanteeseen ja helpottaa liikuntarajoitteisten, 
iäkkäiden ihmisten ja eläkeläisryhmien vierailua kirkolla. Vaikka itse 
kirkossa käynnin esteettömyyteen on vähän tehtävissä, vierailusta Petä-
jäveden vanhalle kirkolle voi saada paljon irti jo opastuskeskuksesta 
käsin kirkosta kertovaan materiaaliin tutustuttaessa.

Opastuskeskuksen terassitila tarjoaa pohjoisessa ilmastossa usein tar-
peellisen säänsuojan myös kirkon aukioloaikojen ja vilkkaimman toi-
mintakauden ulkopuolella. Terassin ovia ja ikkunaluukkuja voidaan 
pitää auki vaikka monitoimitilaan johtavat ulko-ovet olisivatkin lukossa 
ja satunnaiset kävijät voivat istahtaa terassitilan penkeille ihailemaan 
kirkolle avautuvaa näkymää myös sateen sattuessa. Monitoimitilan 
ikkunapenkkejä voi istumisen lisäksi käyttää näyttelyesineiden ja myy-

tävien esillepanotasoina. Monitoimitilan seiniin integroidut käännettä-
vät tasot mahdollistavat joustavan näyttelysuunnittelun. Tasoja voidaan 
käyttää hyllyinä ja näyttelytasoina, joille voidaan asettaa näyttelyesinei-
den lisäksi vitriinejä ja liikkuvaa kuvaa toistavia laitteita. Monitoimiti-
lan seinäpinnoille voidaan ripustaa näyttelyplanssien lisäksi taulutelevi-
sio tai rullattava kangas videoprojisointia varten.

Lipunmyyntitiskin normaalitilanteessa auki olevassa luukussa on loke-
roita postikortteja ja esitteitä varten. Toimistotila on helposti rajatta-
vissa monitoimitilasta lipunmyyntiluukun ja tilaan johtavan liukuoven 
avulla. Lipunmyyntitiskin takana toimistotilassa sijaitseva pöytätaso 
jatkuu tilan sivuseinälle mahdollistaen kahden henkilön samanaikaisen 
työskentelyn tilassa sekä oppaan ruokailun sivussa lipunmyyntiluukulta. 
Toimistotilan takaseinässä on pienoiskeittiö joka tekee mahdolliseksi 
henkilökunnan ruokailutarpeiden toteuttamisen lisäksi pienimuotoi-
sen tarjoilun erilaisten opastuskeskuksessa järjestettävien tilaisuuksien 
yhteydessä. Monitoimitilan käytävällä on varaus kahviautomaatille. 
Rakennuksen eteläpäädyssä, toimistotilassa, wc-tilassa sekä eteläisen 
uloskäynnin yhteydessä on runsaasti seiniin integroitua säilytystilaa.

Rakennuksen perällä henkilökunnan tiloissa, inva-mitoitetussa wc-
tilassa ja rakennuksen huoltotiloissa on matala sisäkatto, jonka päälle 
kätkeytyy rakennuksen tekninen tila johon on kulkuyhteys sisäkattoon 
upotetun huoltoluukun kautta. Teknisessä tilassa on varaus lämmin-
vesivaraajalle. Välipohjaa vahvistetaan teknisen tilan kohdalla puisella 
kotelorakenteella. Teknisestä tilasta on edelleen ryömintäyhteys opas-

tuskeskuksen sisäkaton ja kattorakenteen väliseen ontelotilaan, jossa 
voidaan suorittaa kaikki monitoimitilan sähkövedot ja -asennukset 
rakennuksen päätilan pelkistettyä detaljittomuutta häiritsemättä. 

Terassi ja monitoimitila valaistaan kattolevyihin upotetuilla sekä penk-
kien alle sijoitetuilla, epäsuoraa, pehmeää ja tunnelmallista yleisvaloa 
antavilla valaisimilla. Opastuskeskuksen sisäänkäynti, eteläpäädyn ylei-
sötilat sekä toimistotilan työpiste ja keittiökaapin taso valaistaan muu-
teen hämärästi valaistua sisätilaa tehokkaammin.

Puolilämmin opastuskeskus lämmitetään monitoimitilassa ikkuna-
penkkien alle sijoitettujen litteiden penkinlämmittimien avulla ja muu-
alla ikkunoiden alle sijoitetuin patterein. Rakennusta ei lämmitetä 
maailmanperintökohteen sesongin ulkopuolella ellei siihen ole erillistä 
syytä. Tuuletus tapahtuu painovoimaisesti sisäänkäynnin ovipielien ja 
eteläpäädyn tuuletusikkunoiden kautta. WC-tilassa on poistoilmahormi 
joka nousee huomaamattomana piippuna kattopintojen taitteeseen 
opastuskeskuksen eteläpäässä.
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Näkymä terassilta kirkolle
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Pienoismalli 1:50
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Pienoismalli 1:50
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RAKENTAMINEN
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TOTEUTUS

Opastuskeskuksen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään ristiinlii-
mattujen massiivipuuelementtien esivalmisteisuuden ja digitaalisten 
työstötapojen tarjoamia mahdollisuuksia. Suunnitelmalla tavoitellun 
arkkitehtuurin onnistuminen edellyttää esivalmistettujen rakennus-
osien täydellistä mittatarkkuutta sillä toleranssit ovat varsinkin sisätilan 
näkyviin jäävissä liittymissä erittäin pieniä.

Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskuksesta laadittiin jatkovai-
heen jälkeen työpiirustukset Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen 
Rakennusten toteutusasiakirjat-kurssilla, mikä loi hyvän pohjan opas-
tuskeskuksen toteutuksen ja detaljien suunnittelulle.

Opastuskeskuksen jatkovaihetta seuranneessa toteutussuunnittelussa 
on keskitytty paitsi rakennuksen toteutuskelpoisuuden ja kustannus-
tehokkuuden parantamiseen, myös suunnitelman arkkitehtuurin kan-
nalta olennaisten detaljien ratkaisemiseen. Etenkin sisätilassa näkyville 
jääviin rakennusosien liitoksiin on detaljisuunnittelussa kiinnitetty eri-
tyistä huomiota ja tavoitteena on ollut rakentamisen väistämättömästä 
epätarkkuudesta johtuvan virhemahdollisuuden eliminoiminen huolel-
lisella suunnittelulla sisätilan kriittisissä kohdissa. 

Suunnitelmassa esitetyn kokoisten massiivipuuelementtien väliin jää 
elementit vastakkain liitettäessä tyypillisesti vähintään senttimetrin 
rako. Koska senttimetrinkin raot ovat opastuskeskuksen monitoimitilan 
kaltaisessa, detaljiikaltaan minimalistisessa sisätilassa kiusallisia, niistä 
on detaljisuunnittelun avulla pyritty pääsemään eroon. Sisätilan kan-

nalta kriittisimpiä massiivipuuelementtien liittymiä ovat kaikki katse-
lupisteeseen päin osoittavat kahden elementin liittymät, kuten sisäkat-
tolevyjen alajiiri ja seinän sisätilaan työntyvät nurkat. Näissä kohdissa 
todennäköiset irvistykset peitetään asennuksen jälkeen kummankin 
elementin liitoksen vastaisiin reunoihin esityöstettyihin uriin upotet-
tavilla peitelaudoilla. Peitelautojen sopiessa elementtien näkyvien pin-
tojen lautajakoon liitoksesta tulee eleettömän tarkka ja peitelaudasta 
lähes huomaamaton. Elementtisuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
massiivipuuelementtien näkyvien pintojen laudoituksen suunta ja ele-
mentit tulee työstää siten että CLT-raakalevyn laudoituksen jakso osuu 
oikeaan kohtaan elementtiä.

Seinäelementin ja sisäkattolevyn liittymä on ratkaistu siten että sisäkat-
tolevy lasketaan seinäelementtiin työstetyn profiiliuran muodostamalle 
“hyllylle”, jolloin sisäkattolevy häipyy sisätilasta katsottuna seinäele-
mentin päälle. Tämä on silmän korkeudelta tarkasteltuna visuaalisesti 
siistimpää kuin rakennusosien liittyminen leikkauksessa pystysuun-
taisella saumalla toisiaan vasten. Sisäkattolevyn lepääminen seinäele-
mentin urassa antaa liitokselle myös enemmän tukea pelkän erillisen 
kiinnityksen varassa roikkuvaan liitokseen verrattuna. Sisäkaton yläjii-
rin liitos on ratkaistu visuaalisesti vastaavalla tavalla siten että toinen 
levyistä jatkuu toisen taakse. Lattialautojen päiden todennäköinen, jos-
kin hyvin pieni epätasaisuus ja myöhempi eläminen saadaan piilotettua 
viemällä laudoitus seinäelementin alareunaan työstetyn huulloksen alle, 
mikä antaa vaikutelman seinäelementtien leijumisesta varjosauman 
varassa niiden alle jatkuvan laudoituksen päällä.

Opastuskeskus rakennetaan säänsuojassa telttarakenteen alla. Esival-
mistetuista massiivipuuelementeistä ja kertopuupalkeista koostuva 
rakenne mahdollistaa rungon nopean rakentamisaikataulun. Raken-
nuksen lähtökohtaisesti monimutkaisen geometrian toteutus on pyritty 
suunnittelemaan siten että työmaavaiheen timpurityö pysyisi minimis-
sään. Rakennuksen työvaiheet ovat toistuvia ja liitostavat mahdollisim-
man yksinkertaisia ja selkeitä. 

Kantavan rakenteen sisälle jäävän sisäkaton rakentaminen seinäele-
menttien keskelle ennen kattorakennetta on työmaan haastavimpia 
vaiheita sisäkattolevyjen ison koon, asennustilan ahtauden ja hankalan 
työmaalogistiikan vuoksi. Sisäkattolevyt voisi vaihtoehtoisesti toteuttaa 
myös osissa, jolloin pääosa sisäkaton asennuksesta voitaisiin toteuttaa 
sisäkaton alapuolelta seisten. Osissa toteutettujen sisäkattolevyjen sau-
mat voitaisiin nurkkaliitosten tavoin peittää huomaamattomiin massii-
vipuuelementin pintaan upotettavan, näkyvän pinnan laudoituksen ryt-
miin sopivan peitelaudan avulla. Kantavan rakenteen sisälle työmaan 
alkuvaiheessa asennettava sisäkatto aiheuttaa haasteita myös välisei-
nien rakentamiselle. Koska sisäkatto asennetaan ennen väliseinien pys-
tyttämistä, väliseinien täytyy olla sisäkaton ja alapohjan maanvaraisen 
betonilaatan väliin jäävää korkeutta matalampia. Jotta väliseinien ylä-
reuna liittyisi huomattavaa rakoa jättämättä sisäkaton alapintaan, väli-
seinät nostetaan niiden alle lyötävien puisten kiilapalojen avulla kiinni 
sisäkattoon, jolloin väliseinät muuttuvat kantaviksi.
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Työpiirustuksia
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Rakenneaksonometria
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RAKENNE

Opastuskeskuksen rakenneratkaisu vertautuu nykyaikaisena tulkintana 
monilta osin Petäjäveden vanhan kirkon puurakenteeseen; seinien mas-
siivipuurakenne on samalla sisätilassa näkyvä haptinen pintamateriaali, 
piiloon jäävä vesikattorakenne on ratkaistu materiaalia ja resursseja 
säästäen ja sisäkatto on tilallisuutta luova arkkitehtoninen elementti 
vailla rakenteellista tehtävää.

Rakennus perustetaan maanvaraisella betonilaatalla. Rakennuspaikka 
on maaperältään pääosin moreenimaata. Opastuskeskus seisoo perus-
muurin päälle pystytettävillä 100mm paksuisilla ristiinliimatuilla mas-
siivipuuelementeillä. Esivalmistettuihin seinäelementteihin on työstetty 
ikkuna-aukot, syvennykset kääntyville näyttelytasoille, huullokset ele-
menttien alareunaan lattiarajan liittymädetaljia varten sekä profiiliurat 
joihin 50mm paksuiset esityöstetyt CLT-sisäkattolevyt lasketaan. Sisä-
kattolevyjen alajiirin liitosta vahvistaa alajiirin päällä kulkeva, levyjen 
kiinnitystä helpottava 150x150mm muotoiltu tukipuu. Teknisen tilan 
välipohjassa on sisäkattolevyä vahvistava yläpuolinen kotelorakenne.

Kattorakenne toteutetaan kertopuusta palkkirakenteena. Kattoraken-
teen primääripalkkeja ovat harjoja pitkin kulkevat 75x500mm kertopuu-
palkit sekä katon alajiirejä pitkin kulkevat kaksinkertaiset 45x500mm 
kertopuupalkit. Primääripalkit lepäävät seinäelementtien päällä. Katon 
alajiirin palkki on kaksinkertainen alajiiriä pitkin kulkevien vesikouru-
jen leveyden vuoksi. Kattopintojen kallistusten suuntaiset sekundääri-
palkit, 45X300/375mm, liittyvät toisesta päästään harjapalkkiin ja toi-
sesta alajiiripalkkiin.



88 PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS



89PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS

Sisäkaton alajiirin liitos. Sisäkattolevyjen liittymä siistitään element-
tien pintaan esityöstettyihin uriin upotettavilla peitelaudoilla. Peite-
laudat osuvat näkyvän lautakerroksen jakoon.

Sisäkattolevyn ja seinäelementin liitos. Sisäkattolevy lasketaan seinä-
elementtiin esityöstettyyn profiiliuraan.

Ikkunapenkin ja seinäelementin liitos. Ruuvikiinnitys peitetään ikku-
napenkin CLT-elementin pintaan esityöstettyyn uraan upotettavalla 
peitelaudalla.
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Lattiaraja. Lattialautojen päät ulottuvat seinäelementin alareunaan 
esityöstetyn huulloksen alle.

Seinäelementtien sisänurkka. Seinäelementtien liittymä siistitään sei-
näelementin pintaan esityöstettyyn uraan upotettavilla peitelaudoilla. 
Peitelaudat osuvat näkyvän lautakerroksen jakoon.

Väliseinän ja alapohjan liitos. Väliseinä nostetaan sisäkattoon välisei-
nän alle lyötävien kiilapalojen avulla.
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Pystydetaljit 1:20
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Peitelaudat sisäkatto-
elementtien alajiiri-
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Vaakadetaljit 1:20

Ulkoseinät:

Ulkoverhous, tasainen laudoitus45x44mm 
tai peiterimalaudoitus 50x22mm /80x22mm 
höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
Ulkoverhouksen kiinnitysalusta 44x44mm 
k600
Tuuletusväli 22mm
Pystylaudat 22x50mm k600
Tuulensuoja, Runkoleijona, 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla, 100mm
Kantava rakenne, CLT-levy, 100mm, käsitte-
lemätön, hiottu pinta

Yläpohja:

Poimulevykate, esihapetettu kupari
Ruoteet 48x48mm k600
Tuuletusväli 25mm
Aluskatteen kiinnitys, 25x100mm lauta 
palkin päällä
Aluskate, diffuusioavoin kuitukangaskate
Yläpohjan tuuletus 175/100mm
Tuulensuoja, Runkoleijona 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 200mm
Kantava rakenne, kertopuupalkit 45x500mm
Kuusivaneri 15mm

Terassin alapohja:

Kelluva teräsbetonilaatta, hiottu 80mm
Suodatinkangas
Vaimennuskerros, mineraalivilla 40mm
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa

Väliseinät:

CLT-levy, kuusi 70mm, käsittelemätön, 
hiottu pinta

Välipohja teknisen tilan kohdalla:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Koolaus 100x100mm k600
CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu pinta

Alapohja:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 75mm
Koolaus 100x50mm k600
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa
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ESIVALMISTEISUUS

Opastuskeskuksen rakennusmassan geometria koostuu toistuvista ja 
peilaantuvista pinnoista, mikä on hyvä lähtökohta elementtirakentami-
selle. Elementtilevyistä koostuva rakenne on rakennuksen origamimai-
sen taittelevalle geometrialle luonteva ratkaisutapa. 

Ristiinliimatut massiivipuuelementit (CLT, eng. cross-laminated tim-
ber) ovat ominaisuuksiltaan sopivia puusta toteutettavalle kantavien 
seinien muodostamalle näkyviin jäävälle runkorakenteelle. CLT-levy 
koostuu parittomasta määrästä ristiinliimattuja lautakerroksia, tyy-
pillisesti 3, 5 tai 7. CLT-levyt ovat hyvin paloa kestäviä, erittäin lujia ja 
jäykkiä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyitä levymäisiä elementtejä. 
CLT-tekniikalla eliminoidaan puun muotoeläminen ja elementtien 
tuotantotekniikka mahdollistaa nopean ja joustavan suunnittelu-, tuo-
tanto- ja rakentamisaikataulun. (Puuinfo 2011)

CLT-elementit työstetään muotoonsa CNC-koneen automaatioteknii-
kan avulla suoraan 3d-suunnittelutiedon pohjalta. Elementtien työstö-
tapa on äärimmäisen mittatarkka ja mahdollistaa pienet rakentamis-
toleranssit. CNC-koneella elementtejä työstettäessä jokainen koneella 
toteutettavissa oleva muoto on yhtä “helppo” ja elementtien erityisillä 
muodoilla ei ole tuotantokustannusten kannalta merkitystä. Opastus-
keskuksen CLT-elementteihin työstetään valmiiksi aukot, syvennykset, 
viisteet, huullokset ja urat siten että elementtejä ei ole tarve työstää 
manuaalisesti työmaalla. Kattorakenteen toistuvan muotoiset kerto-
puupalkit voidaan seinäelementtien tavoin työstää CNC-koneella val-
miiksi muotoonsa.
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Pienoismalli, rakenne ja sisätila, ote 1:10
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CNC-jyrsittyjä detaljeja
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LOPUKSI

Tarve opastuskeskukselle on Petäjävedellä ilmeinen. Oppaan työpiste 
ja siihen liittyvä myynti- ja näyttelyesineistö häiritsevät kirkon sisäti-
lan arvokkuutta, kirkon oppaalla ei ole minkäänlaisia sosiaalitiloja ja 
pitkän matkan takaa tulevat vierailijat joutuvat sään ja kuivakäymälän 
armoille asianmukaisen maailmanperintötoimintaa tukevan raken-
nuksen puuttuessa. Uusi opastuskeskus toisi nykytilanteeseen merkit-
tävän parannuksen ja lisäisi Petäjäveden vanhan kirkon vetovoimaa 
entisestään. Edistyksellinen uudisrakennus on Petäjäveden kokoiselle 
paikkakunnalle suuri ponnistus. Suunnittelutyön tilaaminen arkkiteh-
tiopiskelijoilta ja lopullisen suunnitelman valintaan johtanut perusteel-
linen prosessi osoittavat kuitenkin tilaajalta ennakkoluulottomuutta ja 
ymmärrystä suunnittelutehtävän ainutlaatuisuudesta. 

Petäjäveden vanha kirkko asettaa riman korkealle läheisyyteensä raken-
nettavan uudisrakennuksen suunnittelulle. Uusi opastuskeskus on 
ollut suunnittelutehtävänä hyvin haastava ja projektin aikana tekijän 
ymmärrys keskeisestä suunnittelukysymyksestä, vanhan puukirkon ja 
uuden opastuskeskuksen välisestä suhteesta on syventynyt ja kirkastu-
nut. Kurssityön harha-askeleet ylitsepursuavan historismin suuntaan 
heijastelivat tekijän sen aikaisia vaikutteita, eikä lopullista suunnitel-
maa olisi koskaan syntynyt ilman kurssityötä. Ennen kaikkea tämä työ 
on avannut tekijän silmät yhdelle Suomen hienoimmista rakennusmo-
numenteista. Viiden paikan päällä käymisen jälkeen kirkon ja tekijän 
välille on syntynyt voimakas side ja kirkko on tehnyt tekijään syvän 
vaikutuksen puun käytöllään, maisemasuhteellaan ja arkkitehtonisella 
kompleksisuudellaan.
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Näkymä kirkkosalin länsirististä
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Pienoismalli 1:50
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Auringonlasku maantiesillalta
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Petäjäveden vanha kirkko sijaitsee Petäjäveden kirkonkylätaajaman reu-
nalla, Jämsänveden Kirkkolahden vastarannalla kirkonkylästä etelään. 
Kirkkoa vastapäätä loivan mäen päällä sijaitsee 1700-luvun puolessavälissä 
perustettu Lemettilän tila, joka muodostaa kirkolle maisemallisen vastaparin.

Petäjävesi tunnetaan metsien, harjujen, peltojen ja järvien muodostamasta 
kauniista luonnostaan, käsityöläsiperinteistään sekä ennen kaikkea Petäjä-
veden vanhasta kirkosta, joka sisällytettiin Unescon Maailmanperintöluette-
loon vuonna 1994 kolmantena suomalaisena kohteena.

Petäjävesi on noin kolmekymmentä kilometriä Jyväskylästä ja Päijänteen 
pohjoispäästä länteen sijaitseva reilun neljän tuhannen asukkaan pieni kes-
kisuomalainen kunta.  Ajomatka Helsingistä Petäjävedelle kestää noin kolme 
ja puoli tuntia.

PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS
Vanhaa väistäen

Petäjäveden vanha kirkko on yksi suomalaisen rakennusperinteen ja erityisesti 
puurakentamistaidon tunnetuimmista monumenteista. Kirkko on sekä arkki-
tehtonisesti että rakennusteknisesti erinomaisesti säilynyt ja korkeatasoinen 
esimerkki 1700-luvun pohjoismaisesta puukirkkotyypistä. Kirkossa yhdisty-
vät ainutlaatuisella tavalla kansanomainen puurakennustaito ja hirsisalvos-
tekniikka sekä yleiseurooppalaiset kirkkoarkkitehtuurin tyylipiirteet. Kirkon 
samaan aikaan yksinkertainen ja monimuotoinen sisätila on tunnelmaltaan 
vaikuttava ja toimii loistavana esimerkkinä monipuolisesta, rehellisestä ja 
oivaltavasta puun käytöstä. 

Petäjäveden vanhaa kirkkoa ympäröivä kirkkomaa ja sitä ympäröivä avoin 
viljelysmaisema ovat olennainen osa kirkon kulttuuriympäristön arvoa. Kirk-
korakennuksille oli tapana valita paitsi kaunis, myös pitkälle laajassa maise-
matilassa näkyvä rakennuspaikka. Petäjäveden vanha kirkko päädyttiin raken-
tamaan komeasti Jämsänveden Kirkkolahdelta etelään johtavan mustavetisen 
salmen rannalle, laajan peltomaiseman saartamalle niemelle, pitkää ja kapeaa 
Solikkosaaren harjumuodostelmaa vastapäätä. Kirkon alkuaikoina suurin osa 
seurakuntalaisista saapui kirkkoon vesistöjä pitkin ja kirkko näkyikin pitkälle 
Jämsänvedelle sekä etelään että pohjoiseen.

Kirkkoa ympäröivä, alun perin henkeäsalpaavan kaunis ja eheä maisemakoko-
naisuus on kärsinyt jossain määrin 1900-luvun puolenvälin jälkeisestä yhdys-
kuntarakenteen leviämisestä kirkon tuntumaan, kirkkoa ympäröivän puuston 
ja kasvillisuuden liiallisesta rehevöitymisestä sekä ennen kaikkea uuden maan-
tien brutaalista linjaamisesta Solikkosaaren yli kirkon hallitseman maisema-
tilan halki 1960-luvun alussa. Kaikesta huolimatta kirkko ja sitä ympäröivä 
maisema muodostavat yhä maassamme poikkeuksellisen hienon rakennetun, 
ihmisen muokkaaman ja luonnontilaisen maiseman yhdistelmän.

Kirkolle on jo pitkään kaavailtu vierailijoiden aputiloja ja oppaan työtilan sisäl-
tävää opastuskeskusta, joka tarjoaisi oppaalle ja vierailijoille säältä suojatun 
kohtaamispaikan ja odotustilan, mahdollistaisi kirkosta kertovien näyttelyiden 
ja esitysten järjestämisen sekä kirkkoon liittyvien oheistuotteiden asianmukai-
sen esillepanon erillisessä, tarkoituksenmukaisessa sisätilassa. Tällä hetkellä 
kirkkoon ja sen ympäristöön ripoteltujen toimintojen keskittäminen uuteen 
opastuskeskusrakennukseen rauhoittaisi kirkon sisätilan sinne sopimattomilta 
oheistoiminnoilta.

Rakennushistoriallisen monumentin viereen rakennettaessa uuden ja vanhan 
rakennuksen välinen suhde on ratkaistava erityistä harkintaa käyttäen. Suun-
nittelun lähtökohtana on ollut muodostaa Petäjäveden vanhan kirkon ja uuden 
opastuskeskuksen välille arkkitehtonisesti ja mittakaavallisesti tasapainoinen 
suhde. Historiallisesti poikkeuksellisen arvokkaaseen ympäristöön rakennetta-
van uudisrakennuksen tulee paitsi sulautua nöyrästi ympäristöönsä viemättä 
huomiota historialliselta arvorakennukselta, myös tuoda paikalle lisäarvoa ole-
malla  itsessään mielenkiintoinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen raken-
nus.

Uusi opastuskeskus on nykyaikaisuudellaan ympäristöstään erottuva lisäys kir-
kon kulttuurimaisemaan. Aivan kuten vanha kirkkokin oli aikoinaan parasta 
mitä puusta oli mahdollista saada aikaan, opastuskeskus pyrkii olemaan vas-
taavalla tavalla omana aikanaan edistyksellinen puurakennus joka hyödyntää 
ja yhdistelee viimeisimpiä puurakentamisen menetelmiä ja innovaatioita. Uusi 
opastuskeskus pyrkii samalla myös ilmentämään vanhan kirkon ajattomia 
erityispiirteitä, kuten puun käytön monipuolisuutta ja kokonaisvaltaisuutta.
Opastuskeskuksen rennon polveileva massoittelu luo vastapainon aksiaalisen 
vanhan kirkon monumentaalisuudelle. Origamimainen taittelu rikkoo raken-
nuksen pientä mittakaavaa entisestään. Opastuskeskus väistää kirkon maise-
maan jatkuvaa keskiakselia reilusti sivuun ja rakennuksen pieni koko, sijainti 
ja korkoasema tekevät opastuskeskuksesta maisematilassa selvästi alisteisen 
vanhalle kirkkorakennukselle.

Opastuskeskus sijaitsee läntisen pysäköintialueen reunalla rajaten vierailijoi-
den autot ja bussit kirkon maisematilasta. Opastuskeskusen pitkänomainen 
rakennusmassa muodostuu edestakaisin polveilevista harjakattoisista julkisi-
vutahkoista ja niitä yhdistävistä kattopinnoista. Katon harja mutkittelee julkisi-
vun harjarivistön kärjeltä toiselle ja vesi johdetaan katon alataitteita pitkin kul-
kevien vesikourujen ja niitä jatkavien vedenheittäjien avulla pois rakennuksen 
julkisivulta. Mutkitteleva massoittelu suuntaa näkymiä kirkolle ja maisemaan 
sekä oppaan työskentelyä helpottaen kävijöiden saapumissuuntaan.

Petäjäveden vanhan kirkon tapaan vaihtelu tilojen korkeudessa, valoisuu-
dessa ja värityksessä luo dramatiikkaa myös opastuskeskuksessa etenemiseen. 
Rakennukseen kuljetaan kauttaaltaan punamullalla maalatun terassitilan 
kautta. Sisäkaton vaihteleva korkeus rytmittää opastuskeskuksen sisätilaa; 
täyskorkeasta terassitilasta kuljetaan matalan sisäänkäynnin kautta kattomuo-
doltaan rikkaaseen monitoimitilaan. 

Opastuskeskuksen julkisivumateriaalit sointuvat vanhan kirkon ja kirkon 
ympäristön materiaali- ja värimaailmaan. Opastuskeskuksen sisätilan mate-
riaalivalinnoilla on pyritty vanhan kirkon materiaalisuutta ja ornamentiikkaa 
heijastavaan rehellisyyteen, pelkistykseen ja voimakkaaseen materiaalin tun-
tuun. 
Rakennuksen julkisivut koostuvat yksivärisyydestään huolimatta kolmesta 
päämateriaalista. Opastuskeskuksen julkisivu on tummanruskeaksi maalattua 
kuusilaudoitusta, katto esihapetettua kupariprofiililevyä ja sokkeli tummanrus-
keaa lautamuottivalupintaista betonia. Opastuskeskuksen sisätilat ovat yksiai-
neista CLT-elementtien käsittelemätöntä pintaa.

Opastuskeskuksen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään CLT-elementtien 
digitaalisten työstötapojen tarjoamia mahdollisuuksia sekä keskitytty arkki-
tehtuurin kannalta olennaisten detaljien ratkaisemiseen. Sisätilassa näkyville 
jääviin liitoksiin on kiinnitetty erityistä huomiota pelkistetyn detaljiikan saa-
vuttamiseksi.

Ilmakuvaupotus
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Keskiaikaisten kirkkojen lähistölle muodostui tyypillisesti aittarivistöistä, joi-
hin kirkkoon saapuvat saattoivat jättää hevosensa ja kantaumuksensa suo-
jaan jumalanpalveluksen ajaksi. Puukirkon apurakennuksena opastuskeskus 
on nykyaikainen tulkinta tästä perinteisestä rakennustypologiasta.

Kirkon sisätila ja ulkohahmo poikkeavat toisistaan materiaaleiltaan, värityk-
seltään ja geometrialtaan. Ulkopuoli on käsitelty yksiväriseksi, seinien mas-
siivipuurakenne on samalla sisätilassa näkyvä haptinen pintamateriaali ja 
muodoltaan rikas sisäkatto antaa sisätilalle luonnetta.

Petäjäveden vanhan kirkon kirkkosalissa on voimakkaan yksiaineinen ma-
teriaalin tuntu ja geometrialtaan monimuotoinen tila rajautuu kauttaaltaan 
käsittelemättömiin puupintoihin joita on koristeltu pelkistetyin koris-
temaalauksin ja kaiverruksin.

Rakeisuuskaavio 1:2000

Näkymä kaakosta
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Kattorakenne, kertopuupalkit. Primääri-
palkit katon harjoja ja alajiirejä pitkin. Har-
japalkki 75x500mm, katon alajiireissä kak-
sinkertainen kertopuupalkki 45x500mm.

Sekundääripalkit, kertopuupalkit 45x500mm 
katon kaltevuuden suuntaisesti.

Vesikate, poimulevy, esihapetettu kupari.

Vedenheittäjät, esihapetettu kupari, päässä 
kupariketju

Tummanruskeaksi maalattu julkisivuver-
hous, yläosassa tasainen laudoitus ja ikku-
noiden korkeudella peiterimalaudoitus. 
Julkisivuvyöhykkeiden välissä puulistat.

Terassin karmittomat ovet, CLT-levy 
50mm, julkisivuverhous ja potkupelti. 
Reunimmaisen oven ulkopinnassa opas-
tuskeskuksen ilmoitustaulu.

Terassin ikkunaluukut, CLT-levy 50mm ja 
julkisivuverhous.

Tukipuu 150x150mm sisäkaton alajiiriä 
pitkin vahvistaa liitosta ja helpottaa ele-
menttien kiinnittämistä.

Sisäkatto, CLT-levy 50mm. Sisäkattoele-
mentit lasketaan seinäelementteihin esi-
työstettyihin uriin.

Ulko-ovet, CLT-levy 100mm. Ovenkahvat 
ovilevyihin työstettyjä uria.

Terassitilaan näkyvät pinnat seinäelemen-
teissä, sisäkatossa ja ovissa maalattu puna-
mullalla.

Kantavat seinäelementit, CLT-levy 100mm. 
Seinäelementteihin esityöstetty aukot ikku-
noille, ura sisäkattolevyjä varten, lattiarajan 
huullos sekä syvennykset monitoimitilan 
kääntyville näyttelytasoille ja ikkunoiden 
alle asennettaville pattereille.

Terassin lattia betonia, kallistus yhdistää 
ympäröivän maanpinnan opastuskeskuk-
sen korotettuun lattiatasoon esteettömästi.

Väliseinät, sisäovet ja integroidut kiintoka-
lusteet, CLT-levy 70/50mm.

Monitoimitilan ikkunoissa syvä ikkuna-
penkki, jonka alle asennetaan litteä pen-
kinlämmitin.

Rakennuksen eteläpäässä kaksi tuuletus-
ikkunaa ja ulko-ovi uloskäyntiä varten.

Teknisen tilan välipohjan kohdalla vahvis-
tava kotelointi.

Monitoimitilan sähkövedot ja -asennukset 
suoritetaan sisäkaton ja kattorakenteen 
väliin jäävästä ontelotilasta.

Rakennuksen pohjois- ja eteläpäässä räys-
täskouru.
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Pohjapiirustus 1:50

Näkymä monitoimitilasta

Kerrosala: 64 m²

A

A

A

A

B

B

C

C
D

D

Monitoimitila 40

Katettu terassi 20 +113.00

+113.19+113.20

Toimisto 8

Työpiste

Ruokailu

Mukulakiveys

Huolto-

luukku

SK

Kahvi-

automaatti

Lukittava 

kaappi

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

Lipunmyyntitiskin luukussa

myynti- ja
 esitelokeroita

Patteri

Näkymä 

pysäköintialueelle

Ikkunapenkin alla lämmitin
Ikkunapenkin alla lämmitin

Ikkunapenkin alla lämmitin

Näyttelytasot

Opa
s

Li
pu

nm
yy

nt
i

WC inva 6

Näyttelytasot

Näyttelytasot

Näyttelytasot

Sisäkaton alajiiri +115.45

Penkki

Betonilattia, kallistus 1:22

Terassi avattavissa ja suljettavissa

U
lko-ovia voi kesäaikaan 

pitää auki terassille

Penkki

Ikkunaluukut

Ilmoitustaulu

terassin ovessa

Patteri

Pienoiskeittiö

PatteriAstinkivi

Ristipäähakattu

graniitti
Tuuletus-

ikkuna

Puusäleikkö

Tuuletus-

ikkuna

Puusäleikkö

Patteri

Pääsisäänkäynti

+113.18

Olemassa oleva riukuaita

Heinikko,
istutettavat omenapuut 4 kpl

Pysäköintialueen nykyinen raja
Heinikko

Laidun

Läntinen pysäköintialue, kivituhka

Kivituhka

Tuuletus-
pieli

Tuuletus-
pieli

M
at

ala
 si

sä
ka

tto
 +

11
5.4

5

M
at

ala
 si

sä
ka

tto
 +

11
5.4

5

N
äkym

ä 

saapum
is-

suuntaan

Näk
ym

ä 
kir

ko
lle

P



108 PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS

PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS - Diplomityö - Mikki Ristola 79021A - Syksy 2015 - Aalto-yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu - Arkkitehtuurin laitos - Valvova professori: Pekka Heikkinen - Ohjaaja: Niko Sirola - 7/12

Julkisivu itään 1:50

Leikkaus A-A 1:50

Näkymä terassilta monitoimitilaan
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Julkisivu pohjoiseen 1:50

Leikkaus B-B 1:50

Leikkaus C-C 1:50

Leikkaus D-D 1:50

Julkisivumateriaalit

1 Julkisivulaudoitus, 45x44mm höylätty kuusilauta, maalattu tumman- 
 ruskea
2 Julkisivulaudoitus, peiterimalaudoitus 50x22mm/80x22mm höylätty  
 kuusilauta, maalattu tummanruskea
3 Lasi
4 Poimulevykate, esihapetettu kupari
5 Paikallavalettu betoni, tummanruskea, lautamuottivalupinta
6 CLT-levy, maalattu punamulta
7 Vedenheittäjä, esihapetettu kupari
8 Kettinki, kupari
9 Astinkivi, graniitti, karkea ristipäähakkaus, Baltic Green
10   Ilmoitustaulu, lasivitriini
11   Potkupelti, esihapetettu kupari
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Yläpohjan ontelotila,
ryömintäkorkeus

PETÄJÄVEDEN VANHAN KIRKON OPASTUSKESKUS - Diplomityö - Mikki Ristola 79021A - Syksy 2015 - Aalto-yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu - Arkkitehtuurin laitos - Valvova professori: Pekka Heikkinen - Ohjaaja: Niko Sirola - 9/12

Julkisivuote 1:10
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Sisätilaprojektio 1:10

Julkisivut:

1 Julkisivulaudoitus, 45x44mm höylätty kuusilauta, maalattu   
 tummanruskea
2 Julkisivulaudoitus, peiterimalaudoitus 50x22mm/80x22mm  
 höylätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
3 Lasi
4 Paikallavalettu betoni, tummanruskea, lautamuottivalupinta
5 Poimulevykate, esihapetettu kupari
6 Harjapelti, esihapetettu kupari
7 Räystäspelti, esihapetettu kupari
8     Vedenheittäjä, esihapetettu kupari
9 Kettinki, kupari
10 Puulista, maalattu tummanruskea 
11 Ikkunapellitys, esihapetettu kupari

Sisätila:

1 CLT-seinäelementti 100mm, kuusi, käsittelemätön, hiottu
2 CLT-sisäkattoelementti 50mm, kuusi, käsittelemätön, hiottu
3 Kääntyvä näyttelytaso, CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu
4 Ikkunapenkki, CLT-levy 50mm, alapinnassa litteä lämmitin 
5 Lasi
6 Kuusivaneri 15mm
7 Muotoiltu tukipuu 150x150mm, kuusi

Lämmitin

Kellotapulin
rakennemalli

Virtuaalinäyttely

Matkamuistoja

Kirjoja

Esitteitä

Näyttelyesineitä

Monitoimitilan sähkövedot ja -asennukset voidaan suorittaa 

sisäkaton ontelotilan kautta. LED-valaisimet upotetaan ylä-

puolelta sisäkattolevyihin esityöstettyihin reikiin.

5
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Vaakadetaljit 1:20

Rakennusosakaavio 1:20

Näkymä koillisesta

Ulkoseinät:

Ulkoverhous, tasainen laudoitus45x44mm tai 
peiterimalaudoitus 50x22mm /80x22mm höy-
lätty kuusilauta, maalattu tummanruskea
Ulkoverhouksen kiinnitysalusta 44x44mm 
k600
Tuuletusväli 22mm
Pystylaudat 22x50mm k600
Tuulensuoja, Runkoleijona, 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla, 100mm
CLT-levy, 100mm, käsittelemätön, hiottu pinta

Yläpohja:

Poimulevykate, esihapetettu kupari
Ruoteet 48x48mm k600
Tuuletusväli 25mm
Aluskatteen kiinnitys, 25x100mm lauta palkin 
päällä
Aluskate, diffuusioavoin kuitukangaskate
Yläpohjan tuuletus 175/100mm
Tuulensuoja, Runkoleijona 25mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 200mm
Kantava rakenne, kertopuupalkit 45x500mm
Kuusivaneri 15mm

Terassin alapohja:

Kelluva teräsbetonilaatta, hiottu 80mm
Suodatinkangas
Vaimennuskerros, mineraalivilla 40mm
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa

Väliseinät:

CLT-levy, kuusi 70mm, käsittelemätön, hiottu 
pinta

Välipohja teknisen tilan kohdalla:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Koolaus 100x100mm k600
CLT-levy 50mm, käsittelemätön, hiottu pinta

Alapohja:

Lattialaudoitus, kuusiponttilauta 200x30mm
Lämmöneriste, puukuituvilla 75mm
Koolaus 100x50mm k600
Kantava rakenne, teräsbetonilaatta 120mm, 
pintahierto
Lämmöneriste, polystyreeni 80mm
Tasaushiekka 20mm
Suodatinkangas
Salaojituskerros 300mm
Perusmaa
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Pystydetaljit 1:20

Näkymä terassilta kirkolle

Teknisen tilan välipohjassa
vahvistava kotelointi
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Lipunmyyntitiskin
luukku

Lokeroita esitteitä ja 
postikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja vartenpostikortteja varten

Lipunmyynti-
tiski

Sisäkaton alajiiriä pitkin Sisäkaton alajiiriä pitkin 
kul-keva tukipuu vahvistaa kul-keva tukipuu vahvistaa 
liitosta ja helpottaa kiinliitosta ja helpottaa kiin-
nitystänitystänitystä

Räystäskourut rakennuksen 
pohjois- ja eteläpäässä

L-teräs terassin 
kynnyksenä

Ulko-oviseinä CLT 100mm, 
nostetaan kiilapalojen avulla 
kiinni sisäkattoon

Lattialaudoitus jatkuu seinäelementin 
alareunan huulloksen alle

Ikkunapenkin alapinnassa 
litteä penkinlämmitin

Ikkunapenkin ruuvikiinnitys 
peitetään peitelaudalla

SG-eristys-
lasielementti,lasielementti,
nollaprofiili

Peitelaudat sisäkattoelementtien 
alajiiriliitoksissa

Sisäkattoelementit lasketaan 
seinäelementtien uriin ja 
kiinnitetään ulkopuolelta

Kattorakenteen alataitteessa
kaksinkertainen palkki

Räystäspelti

Puulista
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Harjapalkki

Sekundääripalkit, yläpohjan tuuletus

Harjapelti

Työtaso

Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-Litteä patteri ikkunan alla seinä-
elementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessäelementin syvennyksessä

Tuuletus-
ikkuna

Karmin ruuvikiinnitysKarmin ruuvikiinnitys
peitetään puutapeinpeitetään puutapein

Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen Väliseinät nostetaan kiilapalojen 
avulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoonavulla kiinni sisäkattoon

Terassin ovet saranoitu 
oven ylä- ja alareunaan
upotetuin terästapein

Peitelaudat sisäkatto-
elementtien alajiiri-
liitoksissa








