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Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä työryhmä on pyytänyt kirkkohallituksen kommenttia
ehdotuksensa päälinjauksista ja toimenpide-ehdotuksista.
Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kirkkohallitus on osallinen kirkkolailla suojeltujen
Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjuun kuuluvan Alatornion kirkon kirkkolain mukaisen
suojelun toteutuksessa. Kirkkohallitus kantaa osaltaan myös hoitovastuuta mainittujen kirkkojen
hoidosta ja restauroinnista jakamiensa rakennusavustusten määräytymisperusteiden mukaisesti.
Erityisesti Petäjäveden kirkon osalta rahoitusta on mahdollista ohjata seurakunnalle rakennuksen
restaurointikustannuksiin, jotka kohteen hoitokunta katsoo asianmukaisiksi. Samalla kirkkohallitus
huomauttaa, ettei näiden avustusten käyttö ole mahdollista esimerkiksi informaation ja matkailun
tarkoituksiin.
Seurakunnilla ei ole käytössään myöskään asiantuntemusta restaurointiin sen paremmin kuin muille
mainituille osaamisalueille. Voidaankin kysyä, onko toimeenpanosuunnitelman ajatus kansallisesta
maailmanperintökeskuksesta voimavarojen kannalta tässä vaiheessa tarpeellinen tai mielekäs.
Kansallisessa maailmanperintöstrategiassa tulisi kiinnittää huomiota kohteiden resurssien
riittävyyteen ja välttämättömän palvelutason aikaansaamiseen kaikkiin kohteisiin. Suomelta
toivotaan maltillisuutta suhteessa uusien kohteiden esittämiseen niin kauan kuin nykyisten
kohteiden palvelutaso on saatu kohtuulliselle tasolle.
Petäjävedellä ei ole voitu toteuttaa tähän mennessä vaatimatonta huolto- ja opastusrakennusta
matkailun tarkoituksiin, kun vertailun vuoksi esimerkiksi Suomenlinnassa toiminnalla on hyvin
toisenlaiset resurssit.
Asiakirjassa on mainittu mahdollinen maailmanperintölaki. Kirkkohallituksen mielestä sen tarve on
selvitettävä huolellisesti. Arvioitaessa nykyisen säädöspohjan riittävyyttä ja soveltuvuutta
kohteiden suojelun turvaamisessa tulee ottaa huomioon kirkkolain mukainen rakennussuojelu
kirkollisten rakennusten osalta. Tästä ei ole mitään mainintaa toimeenpanosuunnitelmassa.
Kirkkohallitus näkee myönteisenä toimeenpanosuunnitelman tavoitteeksi nostetun alueellisten ja
paikallisten toimijoiden sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin ja vastuisiin. Tässä suhteessa on
kuitenkin syytä huomauttaa, että kohteen hoitokunta on tätä tavoitetta toteuttava toimielin. Tämä
edellyttää hoitokuntien jäsenten aktiivista panosta alueellisessa suunnittelussa.
Maailmanperintösopimuksen toteuttamisessa pääasiallinen vastuu on opetus- ja
kulttuuriministeriöllä ja museovirastolla. Kirkkohallitus katsoo, että niille kuuluu myös
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osallistuminen kansainväliseen toimintaan. Sen sijaan eri kansalaisryhmien osallistaminen ja
kohteiden matkailullinen kehittäminen ja hyödyntäminen voivat olla paikallis- ja aluetason
toimintaa. Ehdotetun maailmanperintöyhdistyksen rooli ja tehtävät kaipaavat tarkempaa
määrittelyä, mutta sillä voidaan nähdä tiedonvälitykseen liittyvää tehtäväkenttää.
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