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antti pihkala

alkusanat
   

Suomessa on noin 800 kirkkoa, joista suojeltuja 
570. Kirkot ovat keskeinen osa kansallista 
rakennusperintöämme, kansallisomaisuuttamme. 
Suojelu kirkkolain nojalla kattaa sekä rakennuksen 
sisätilat että kirkkopihan. Erityisiä pulmia vanhaa 
kirkkoa korjattaessa ovat saavutettavuus ja sisäilma, 
kirkkotaiteen konservointi tai kylmämuurin korjaus. 
Reformaation 500-vuotisjuhlia viettävässä kirkossa 
ovat arkipäivää seurakuntatalouden huolet. 
Tekniset hankinnat kuten kirkon rakennusrekisteri 
tai energiatehokas lämmitys ovat askelia oikeaan 
suuntaan. Pelkästään kameravalvonta tai kuivaputkitus 
ei ratkaise kirkon paloturvallisuutta, kuten Ylivieskan 
kirkon palo pääsiäisenä 2016 osoitti. Rakennuksia 
ylläpitävät seurakunnat tarvitsevat kirkkojen hoitoon 
myös restauroinnin asiantuntijoita. 

Kirkot ovat rakennuksina käyttötarkoitukseltaan 
identtisiä, mutta kattavat kaikki keskeiset 
rakennustaiteen periodit. Tästä syystä kirkot ovat 
erinomainen rakennustyyppi restauroinnin pedagogian 
kannalta. Kirkkojen restaurointikurssi (2012–2013) 
oli valtakunnallinen, Aalto-yliopiston, Kirkkohallituksen 
ja Museoviraston yhteistyössä järjestämä 
täydennyskoulutus, tarkoituksena edistää kirkollisten 
rakennusten hyvää restaurointisuunnittelua. Kurssilaisten 
ja kouluttajien tuottamasta aineistosta on koottu tämän 
julkaisun aineisto.

Sekä kurssin suunnittelussa että tämän julkaisun 
toimittamisessa olivat työpanoksellaan mukana 
yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirastosta, 
johtaja Tommi Lindh Alvar Aalto –säätiöstä (kurssin 
aikana ylitarkastaja, ympäristöministeriö), professori 
Aino Niskanen Aalto-yliopistosta ja yliarkkitehti Antti 
Pihkala Kirkkohallituksesta. Kurssin koordinaattorina 
toimi arkkitehti Simo Freese. Julkaisun toimitti ja taittoi 
arkkitehti Roy Mänttäri. Alfred Kordelinin säätiö 
myönsi tukea hankkeelle ja kirkkohallitus otti kirjan 
julkaisusarjaansa. 

Lämmin kiitos kaikille!
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1 Tyrvään kirkko.

2 Turun tuomiokirkko.
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sirkkaliisa jetsonen ja aino niskanen

opetusta paikan päällä, 

kokemuksia kirkkokurssista 

2012-13

Ehdotus kirkkojen restaurointia koskevaan 
täydennyskoulutuskurssiin tuli kirkkohallituksen taholta, 
yliarkkitehti Antti Pihkalalta. Hän nosti tarpeen 
kirkkojen lukuisissa korjaushankkeissa tarvittavista 
ammattitaitoisista restaurointiin erikoistuneista 
suunnittelijoista. Heidän tulisi hallita myös kirkolliseen 
toimintaan liittyviä kysymyksiä ja osattava 
koordinoida moniosaisia hankkeita. Edellisestä, 
laatuaan ensimmäisestä kurssista olikin ehtinyt kulua 
jo yli kymmenen vuotta. Aloitteeseen tartuttiin ja 
koulutuksen suunnittelijajoukko muodostui ryhmästä 
eri aloja edustavia arkkitehteja. Kirkkohallituksen 
lisäksi suunnitteluryhmän osallistujat edustivat Aalto-
yliopistoa, Museovirastoa, Alvar Aalto -säätiötä ja 
Alvar Aalto -akatemiaa sekä ympäristöministeriötä, 
lisäksi valittiin kurssisihteeri. Useimmat meistä olivat 
tehneet yhteistyötä aiemminkin ja yhteisistä kokouksista 
tuli siten varsin epämuodollisia. Monenlaisia ideoita 
heiteltiin, pääkysymyksenä miten jo varsin pitkällä 
ammatissaan olevat osallistujat saataisiin heille 
kiinnostavaan, osallistavaan opetukseen. 

Jokainen kurssijakso suunniteltiin temaattisesti 
toisista poikkeavaksi, mikä tuotti paljon pohdittavaa 
luennoitsijoiden ja ekskursioaikataulujen sovittelussa. 
Haluttiin nähdä kohteita paikan päällä ja aktivoida 
osallistujat tuottamaan itse aineistoa. Päädyttiin 
kurssimuotoon, jossa vuoden sisällä olisi neljä noin 
viikon pituista intensiivijaksoa eri paikkakunnilla. 
Kohteet valikoituivat käsittämään hieman erityyppisiä 
haastavia restaurointikohteita ja kiinnostavia 
tutustumiskohteita. Työskenneltiin Aalto-säätiön tiloissa 
Helsingin Tiilimäessä, Porvoossa, Helsingin Töölössä 
ja Turussa. Viimeisen kurssiviikon päätti tiivis ekskursio 
laivalla Turusta Tukholmaan. Joka jakson jälkeen 
kerättiin myös opiskelijoilta palautetta, joka vaikutti 
seuraavien jaksojen suunnitteluun.

Kurssi-ilmoitus julkaistiin arkkitehtikunnan omassa 
tiedotuslehdessä, Arkkitehtiuutisissa maaliskuun alussa 
2012 ja kerrottiin, että kurssille otettaisiin 12-15 
opiskelijaa. Jännittyneinä odotettiin hakemuksia. 
Iloisesti yllättyneinä todettiin, että saatiin monta 
tasokasta hakemusta, kaikkiaan 18. Kaikki hakijat 
päätettiin ottaa mukaan ja vain yksi peruutti 

osallistumisensa. Osallistujista yksi oli rakenneinsinööri 
ja loput arkkitehteja jotka edustivat kaikkia kolmea 
suomalaista arkkitehtikoulua, Helsinkiä, Tamperetta ja 
Oulua. Osallistujat jakautuvat sekä sukupuoleltaan että 
iältään mukavan heterogeenisesti. 

Ensimmäinen lyhyt tutustumistapaaminen oli 
elokuussa; silloin käytiin läpi kurssin tulevia sisältöjä 
ja harjoitustyöaiheita. Samalla tähdennettiin 
kurssin rakentuvan paljolti opiskelijoiden omalle 
aktiivisuudelle havainnoitsijoina, omien esitysten ja 
ryhmätöiden laatijoina, toki tarjottujen luentojen ja 
tutustumiskäyntien pohjalta. Kurssilaisille sanottiin: ”te 
teette tämän kurssin”. Esiteltiin myös nettialusta wiki,  
jonka käyttö jatkossa oli vaihtelevaa; toisille wiki sopi, 
kaikille ei.

Kunkin intensiiviviikon sisältöä pyrittiin rakentamaan 
tietyn tematiikan ympärille: selvitys ja perehtyminen; 
restaurointisuunnittelu; sisätila; projektin hallinta ja 
suunnittelu. Työskentely kurssilla jakautui ryhmätyöhön 
ja kunkin osanottajan omasta työkokemuksesta tai 
kiinnostukseen perustuneesta esitelmästä. Osa aiheista 
käsitteli suoraan kirkollisia rakennuksia, osa muutoin 
suunnittelua palvelevaa tutkimusta tai selvityksiä. 
Osanottajien omat esitelmät täydensivät kurssin 
tematiikkaa monipuolisesti.

Ryhmätöiden aiheissa tavoitteena oli tuoda 
esille erityyppisiä kysymyksiä. Kohteiksi valittiin 
kirkkorakennuksia, jotka on rakennettu tai joita on 
muokattu 1900-luvun jälkipuoliskolla: Tapiolan, 
Vuoksenniskan, Seinäjoen, Kirkkonummen kirkot 
jne. Ryhmät tapasivat toisiaan myös varsinaisten 
intensiiviviikkojen välillä.

Tutustumiskohteissa pyrittiin siihen, että korjaus/
muutos/restaurointityön suunnittelija olisi mukana 
kertomassa hankkeen sisällöstä ja kulloinkin esille 
nousseista kysymyksistä. Keskustelu kohteiden äärellä 
olikin runsasta, välillä jatkettiin päivän päätteeksi 
bussissa, jossa itse kukin vielä kommentoi päivän 
kokemuksistaan. 

Kurssi tuotti - varsin myönteisten palautteiden mukaan 
- tietoa tehdyn konkreettisen työn muodossa, loi 
kurssilaisista ystäväverkoston sekä nyt julkaistujen 
ammattilaisartikkeleiden muodossa tietoa 
laajempaankin käyttöön.
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laajempaankin käyttöön.
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10 Skogskyrkogården.

11 Vällingby. 12 Västra Ryd.

13 Skogskyrkogården.

14 Skånela. 15 Västra Ryd. 

16 Katarinakyrkan.

17 Toijala.
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marja terttu knapas 

suomalaisten kirkkojen 

historiaa

Kirkot ovat ihmeellisiä rakennuksia, vaikkei sitä 
useinkaan tule ajatelleeksi. Ne ovat jo alun alkaen 
muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta kirkoiksi 
rakennetut ja ovat pysyneet samassa käytössä 
elinkaarensa loppuun, keskiaikaiset kirkot jo pitkälti 
yli 500 vuoden ajan. Nykymaailmassa, jossa vanha 
määritellään yhä nuoremmaksi, aikaperspektiivi on 
enemmän kuin pitkä. Kirkko on ollut läpi vuosisatojen 
sekä instituutiona että rakennuksena kaikkia koskettanut 
ja henkistä sekä myös taiteellista kulttuuria kannattanut 
ja ylläpitänyt tekijä. Sen kautta yleiseurooppalainen 
katolinen yhtenäiskulttuuri ja pyhimyskultti levittäytyi 
Suomeen osana Ruotsin valtakunnan yleistä hallintoa. 
Vastaavalla tavalla uskonpuhdistuksen jälkeen oltiin 
täälläkin etsimässä luterilaiselle saarnakirkolle otollisia 
kirkollisia toimitusmuotoja. Tällä tiellä kirkko on yhä 
edelleen.  

Kirkollista rakennustoimintaa on aina säädelty joko 
hiippakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. 
Kirkkolait ja -järjestykset, muut ohjesäännöt, 
kuninkaalliset kirjeet ja asetukset sekä tuomiokapitulien 
ja myöhemmin Kirkkohallituksen seurakunnille 
lähettämät kiertokirjeet ovat olleet vaikuttamassa 
rakentamiseen ja uudistuksiin eri aikoina. 1800-luvun 
lopussa  pidettiin ensimmäiset julkiset arkkitehtikilpailut 
uusien kirkkojen rakentamisesta – käytäntö, joka 
lopullisesti vakiintui 1920-luvulta eteenpäin.  

Kirkkorakennukset ovat kokeneet paljon muutoksia. 
Kukin aika on tuonut niihin omat lisänsä ja 
näkemyksensä. Niiden esineistöä ja taideteoksia 
on täydennetty ja uusittu kirkollisten käytäntöjen ja 
esteettisten arvostusten mukaisesti. Samalla tavalla 
on seurakuntaelämä kirkkojen ympärillä saanut uusia 
toimintamuotoja ja ulottuvuuksia. 
                                                   
Uskonpuhdistuksen lähes sata vuotta kestäneen 
siirtymäkauden aikana kirkkosalien sisustus 
sai vähitellen sille vakiintuneet norminsa. 
Kirkkojen ulkoarkkitehtuuriin muutospaineet 
eivät vielä kohdistuneet, vaan ne liittyivät uuden 
jumalanpalveluksen sisätilalle asettamiin odotuksiin. 
Turun piispaksi vuonna 1627 valitun Isak 
Rothoviuksen seurakunnille antaman määräyksen 
mukaan kirkkoihin oli ”Ruotsin tavan” mukaan 
rakennettava uudet kunnolliset penkit. Saarnalla ja 

 1 Keskiaikainen kirkko koristeellisine tiilipäätyineen 
on vielä nykyäänkin maisemansa kauas näkyvä keskipiste, kuten 

Perniön kirkko Varsinais-Suomessa.

 2 Johan Salosen johdolla1786 rakennetun Lemin 
kirkon sisätila korkeuksiin kohoavine kolmiapilaholveineen, 

restauroitu 1969 (Juha Leiviskä), urut myöhemmät.  

 3 Pernajan kirkko itäisellä Uudellamaalla luo taitavasti 
restauroidun (Carl Frankenhaeuser 1938-39) ihannekuvan 

keskiaikaisen kirkon ajattomuudesta.
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sen kautta seurakuntalaisten yläpuolelle korotetulla 
saarnatuolilla oli uuden opin mukaisessa luterilaisessa 
jumalanpalveluksessa keskeinen merkitys. Siitä luettiin 
myös maallisen esivallan julistukset ja kuulutukset. 
Saarnatuolit varustettiin kuuluvuuden takaamiseksi 
kaikukatoksilla, joiden alapintaan ripustettiin 
tai maalattiin usein Pyhää henkeä symboloiva 
kyyhkynen sananjulistajaa inspiroimaan. Evankelistat 
saarnatuolin korin laidoissa olivat puolestaan 
todistamassa puhuttavan sanan puhtaudesta. Saarnan 
kestoa voitiin seurata saarnatuoliin kiinnitetystä 
tiimalasista. Se oli määritelty Kaarle XI:n vuonna 
1686 antamassa kirkkolaissa ja -järjestyksessä, joka 
vakiinnutti ja yhdenmukaisti kirkolliset käytännöt 
tunnin mittaiseksi. Alttarin eteen sijoitettu alttarikaide 
polvistumispenkkeineen ehtoollisella kävijöiden 
mukavuudeksi kuului sekin 1600-luvun luterilaisen 
kirkon sisustuksen uutuuksiin. Niihin kuuluvat vielä 
aateliston asuttamien pitäjien kirkoissa olevat 
hautaukseen liittyvät muistot – kalkkikiviset hautalaatat 
sekä seinille ripustetut hautavaakunat. Katoliselta 
ajalta peräisin olleet maalaukset, pyhimysveistokset 
ja alttarikaapit saivat jäädä uskon todistuksina vielä 
paikoilleen, vain sivualttarit poistettiin uuden uskon 
vastaisina.

Vasta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella 
kirkkojen uudistamistarpeet alkoivat kohdistua myös 
itse rakennusten arkkitehtuuriin. Tähän vaikutti osaltaan 
valtatyyliksi noussut uusklassismi, jonka vaalea 
väriskaala heijastui myös valistusajan rationaalisiin 
kirkkotiloihin. Väestönkasvun myötä monet kirkot olivat 
käyneet ahtaiksi. Aina ei edes lehterien rakentaminen 
auttanut. Vaihtoehtoina oli uuden kirkon rakentaminen 
tai vanhan laajentaminen. Puukirkkojen osalta tämä 
tarkoitti useimmiten vanhojen, 1600-luvulta peräisin 
olevien kirkkojen korvaamista kasvaneen seurakunnan 
tarpeisiin paremmin soveltuvilla ristikirkoilla.

Virsikirja ja katkismus edesauttoivat lukutaidon 
yleistymistä. Tämä edellytti kirkkoihin enemmän valoa. 
Kynttilät olivat vielä suurta ylellisyyttä ja kuuluivat 
joulun ajan jumalanpalveluksiin. Valon saantia 
parannettiin niin kivi- kuin puukirkossakin avaamalla 
seiniin uusia ikkuna-aukkoja ja laajentamalla vanhoja 
ikkunoita. Samalla niihin asennettiin suuremmat 
lasiruudut entisten pienten lyijypuitteisten tilalle. 
Kirkkojen ulko-ovien muuttaminen ulospäin aukeaviksi 
kenraalikuvernööri Zakrevskin 1831 antaman 
määräyksen mukaan lisäsi niiden henkilöturvallisuutta 
paniikkitilanteissa. Samalla sen noudattaminen merkitsi 
monien keskiaikaisten kirkkojen tiiliportaalien profiilien 
poishakkaamista. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kirkkoihin 
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alettiin vaatia lämpöä, ettei ”köyhänkään tarvinnut 
kirkossa vilua nähdä”. Puulämmitteisten rautauunien 
asentamisen jälkeen kivikirkoissa alkoi seinien ja 
holvien nokeentuminen ja niissä olleiden maalausten, 
joita jo joissakin keskiaikaisissa kirkoissa oli ehditty 
ensimmäisen kerran restauroida tyylin mukaisiksi, 
muuttuminen tummanpuhuviksi. Puukirkossa 
lämmityksen tuleminen merkitsi useimmiten kirkon 
totaalista uudistamista. Tiiviyden parantamiseksi ulko- 
ja sisäseinät vuorattiin kauttaaltaan ponttipaneelilla, 
lattioihin tehtiin trossipohjat ja ikkunoihin asennettiin 
toiset lasit. Usein myös vanhat penkit korvattiin uusilla 
ovettomilla penkeillä. Kirkkosalien sisäväritys muuttui 
yksioikoisen vaaleaksi eikä ulkoiseen koreuteen 
kiinnitetty, herätysliikkeiden vaikutuksesta, suurempaa 
huomiota.      

1920- ja 1930-luvulla kalseisiin kirkkoihin haluttiin 
palauttaa vanhojen kirkkojen sakraalia tunnelmaa ja 
kauneusarvoja sekä uutta seremoniallisuutta. Tämä 
ilmenee erityisesti uusissa kirkoissa, joissa kuori ja sen 
mukana alttari oli muuta kirkkosalia korkeammalla, ja 
niitä erotti viitteellinen kuoriaita. Papin saapuminen 
alttarille haluttiin juhlistaa erilaisin mekaanisin 
porttijärjestelyin. Kirkkoihin saatettiin sisustaa erityinen 
kastepaikka kauniisti muotoiltuine kastemaljoineen. 
Samaa juhlavuutta luotiin myös hautaustoimituksiin 
rakentamalla erillisiä siunauskappeleita. Nämä trendit 
näkyivät vielä sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden 
kirkoissa.

Sittemmin juuri nämä kirkot ovat olleet vaikeiden 
muutosten edessä liturgiikkaa ja kirkollisia toimituksia 
uudistettaessa. Kuorin portaat ja sen eristetty asema 
ovat aiheuttaneet paljon ongelmia ja epämääräisiä 
ratkaisuja. Alttari on myös luterilaisissa kirkoissa 
haluttu irrottaa kuorin seinästä ja sijoittaa Toisen 
Vatikaanikonsiilin (1962−1965) tekemän päätöksen 
mukaisesti lähemmäksi seurakuntaa. Uuden liturgisen 
järjestyksen mukainen väri- ja lukusymboliikka on 
vaikuttanut vanhan kirkollisen esineistön joutumiseen 
enemmän tai vähemmän asiallisiin varastoihin. Samalla 
on menetetty arvokas osa menneisyyden perintöä. 
                                                    
Kirkkorakennuksen ymmärtäminen 
rakennusmuistomerkkinä on suhteessa kansallisen 
historiankirjoituksen ja kansallisten tieteiden 
esiinnousun yleiseurooppalaisiin ilmiöihin. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen perustaminen vuonna 
1871 ja sitä seurannut Arkeologisen komission 
asettaminen asiaankuuluvine lakeineen vuonna 1884 
alkoi vakiinnuttaa menneisyyden jäänteet osaksi 
kansallista identiteettiä ja yhteiskuntaa. Linnojen 
rauniot ja suomalaisen taidehistorian esiasteina 
”löydetyt” keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalaukset 

sisällytettiin muinaismuistojen säilyttämisestä annetun 
lain tarkoittamiin kohteisiin. Itse rakennuksia se ei 
koskenut, elleivät ne olleet raunioita. Hattulan vanha 
kirkko, jonka seurakunta oli hylännyt uuden kirkon 
valmistumisen jälkeen vuonna 1857, pelastettiin  
Muinaistieteellisen toimikunnan toimesta rappiolta ja 
muutettiin ”maalausten museoksi”. Kirkon kiinteästä 
sisustuksesta purettiin penkit ja lehterit. Viimeksi 
mainitut koettiin myös 1960-luvun restauroinneissa 
kirkkojen keskiaikaista tilavaikutelmaa haittaaviksi.  

Puukirkoissakin antikvaarisen mielenkiinnon kohteena 
olivat ensimmäisinä niiden 1600- ja 1700-luvun 
maalaukset, joiden säilyttäminen oli tärkeämpää kuin 
itse kirkkorakennusten vanha arkkitehtuuri, joka vielä 
ikkunalaajennuksia lukuun ottamatta oli säilynyt lähes 
alkuperäisenä. Ensimmäiset puukirkkojen korjaukset, 
joiden kohdalla voidaan puhua tietoisesta nykyoppien 
mukaisesta restauroinnista, ovat 1920-luvun lopulta, 
mutta ne olivat ennemminkin poikkeuksia. Useimmat 
puukirkot ovat kokeneet 1900-luvun aikana enemmän 
tai vähemmän onnistuneita korjauksia, jotkut on ehditty 
uudistaa jo neljään kertaa. Lähtökohtana on aina ollut 
teknisten laitteiden asennukset, ensin lämmityslaitteet, 
valaistus, saniteettitilat ja kuuluvuuden parantaminen, 
viimeksi ilmanvaihtoon liittyvät ratkaisut. Tosin usea 
kirkko saattaa tänä päivänä näyttää väritykseltään ja 
yleisilmeeltään ”aidommalta” kuin 1900-luvun vaihteen 
jälkeen.

Puukirkkojen yleiseen arvostukseen on ehkä 
vaikuttanut se, etteivät ne ulkoarkkitehtuuriltaan ole 
yhtä näyttäviä kuin Norjan sauvakirkot tai Pohjois-
Venäjän sipulikupolikirkot. Niiden erikoisuutena 
on vaikeammin havaittavissa tai tajuttavissa olevat 
puurakennustaiteen omaperäiset tekniset ratkaisut, 
joita ei löydy muista pohjoisen havupuuvyöhykkeen 
kirkoista, ei edes Ruotsista. 1600-luvulla erityisesti 
Pohjanmaalla rakennetuissa tukipilarikirkoissa seiniin 
salvotut tukipilarit suojasivat hirsien jatkoskohtia sateilta 
ja tuiskuilta, ja niihin liittyvät pitkittäiset ja poikittaiset 
sidehirret loivat vankan rakenteellisen kokonaisuuden. 
Kahdentoista säilyneen tukipilarikirkon joukon 
suurimmassa, Tornion vuodelta 1686 peräisin olevassa 
kirkossa tukipilareita on kolme paria, pienessä vielä 
pakanalliseen Lappiin rakennetussa Sodankylän 
vanhassa kirkossa vain yksi.

Tukipilarikirkot 1700-luvulla sivuuttanut ristikirkko on 
pitkäkirkkoa tilallisesti edullisempi pohjaratkaisu. Siinä 
alttari ja saarnatuoli olivat lähempänä seurakuntaa 
ja papin valvovan silmän alla. Ristikirkkojen 
rakentamisessa sovellettiin jo tulipilarikirkoissa 
esiintyviä teknisiä ratkaisuja. Hirsiseinien päälliset ja 
toisiinsa salvoksin yhdistetyt, pitkittäiset ja poikittaiset 
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sidehirret kannattavat vesikaton rakenteita ja niihin 
kiinnitettyä holvausta. Parhaimmillaan tämä on 
nähtävissä Petäjäveden vuonna 1764 valmistuneessa 
vanhassa kirkossa, jossa ei ole rakenteita peittäviä 
laudoituksia. Ulkopuolelta kirkko on vaatimaton, 
paanupeitteinen vesikatto jyrkkä ja ristivarsien 
päistä aumattu. Vasta kirkkosali paljastaa sen 
rakennustaiteelliset hienoudet. Ristivarsissa on korkealle 
kaartuvat tynnyriholvit ja ristikeskuksen yllä kulmikas 
välikattokupoli. 

Puurakentamisen perinne Suomessa on varteen 
otettavan moninainen. Siihen voidaan vielä 
liittää Vimpelin vuonna 1807 valmistunut 
kaksitoistakulmainen ja 24 metriä halkaisijaltaan 
oleva pyörökirkko. Sitä on jopa pidetty Pohjoismaiden 
erikoisimpana puurakennustekniikan historiallisena 
muistomerkkinä. Lisäksi Lapuan nykyisen tuomiokirkon 
kaltaiset 1800-luvun alkupuolen näyttävät uusklassilliset 
keskitornilliset ristikirkot ovat nekin puurakennustaiteen 
Suomelle ominaisia erikoisuuksia. Näihin luetaan 
mukaan 5000 hengelle suunniteltu Kerimäen kirkko, 
jonka sisätila on pilareiden, kahdessa kerroksessa 
olevien lehtereiden ja sidehirsien valtaisa, mutta 
järjestetty ja valon kyllästämä ”huone, hongista 
rakennettu”.
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alettiin vaatia lämpöä, ettei ”köyhänkään tarvinnut 
kirkossa vilua nähdä”. Puulämmitteisten rautauunien 
asentamisen jälkeen kivikirkoissa alkoi seinien ja 
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haluttu irrottaa kuorin seinästä ja sijoittaa Toisen 
Vatikaanikonsiilin (1962−1965) tekemän päätöksen 
mukaisesti lähemmäksi seurakuntaa. Uuden liturgisen 
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ulla rahola

tulkinnasta suunnitteluun

                           
rakennuksen tulkki

Annettu otsikko luo mielikuvan restauroivan arkkitehdin 
asemasta tulkkina tilaajan ja mykän rakennuksen 
välillä. Rakennus kertoo tarinaansa rakenteiden, 
pintamateriaalien, käytön jälkien, kiinteän ja irtonaisen 
kalustuksen ja esineiden kautta sekä arkistotietojen 
ja kertomusten välityksellä. Tilaajan puhuma kieli on 
usein rakennuksen käytettävyyden parantamiseen 
ja taloudellisuuteen pyrkivää, mutta sisältää myös 
vahvan käyttäjäkokemuksen sekä rakennukseen liittyvät 
muistot – mitkä tulkilta yleensä puuttuvat. Rakennuksen 
ja tilaajan sekä eri alojen asiantuntijoista koostuvan 
suunnitteluryhmän välisen yhteisen kielen löytäminen 
muodostaakin keskeisen osan restauroivan arkkitehdin 
työtä.1 

Kirkkorakennuksiin liittyy paljon omaa termistöä ja 
symboliikkaa. Erityisesti tulkinnanvarainen pyhyyden 
kokemus ei saisi vähentyä korjausten tai restaurointien 
myötä. Suunnittelun keskiössä tulisikin kaiken edellisen 
ohella olla rakennuksen käyttäjä ja tilan kokija, 
ihminen.

tulkinnan ja suunnittelun kudelma

Tulkinnan ja suunnittelun2 välinen viiva on 
hiuksenhieno. Tulkintaa voi tehdä pitkään tutkimalla ja 
pohtimalla, luonnostelemallakin, mutta suunnitteluun 
liittyy yleensä aina viiva. Restaurointityössä tulkinta 
jatkuu myös työn edetessä lomittain suunnittelun kanssa 
uuden tiedon löytyessä ja uusien asiantuntijoiden 
liittyessä suunnitteluryhmään. Tulkinnat ja suunnittelu 
ovat aina henkilöön ja aikaan sidottuja. Näiden 
kahden asian erottaminen toisistaan on myös vaikeaa, 
ne ovat kuin kankaan loimi ja kude. 

Restauroinnin suunnitteluun ei ole reseptiä. Jokainen 
rakennus on yksilö ja sitä on kohdeltava sellaisena. 
Paras ohje on tammikuussa 2015 edesmenneen 
ruotsalaisen restauroinnin oppi-isän, professori Ove 
Hidemarkin: ratkaisut rakennuksen korjaamiseen 
löytyvät siitä itsestään. Kohteeseen tutustuu parhaiten 
syventymällä sen historiaan arkistoissa sekä 
vertaamalla löytynyttä tietoa itse rakennukseen paikan 
päällä. Tätä suunnittelua edeltävää pohjatietojen 
etsimistä ja tiedon todentamista voisi kutsua vaikka 
ihmettelyksi. Sen lisäksi tarvitaan erilaisia tutkimuksia, 
tietoa rakennuksesta, sen arvoista, käytöstä sekä 
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käyttäjän toiveista tulevaisuuden varalle. Kutsun 
jäljempänä näitä kullekin rakennukselle tunnusomaisia 
piirteitä attribuuteiksi (tunnuspiirteiksi, olennaisiksi 
ominaisuuksiksi).

Elina Salon lausahdus Peter von Baghin juontamassa 
radio-ohjelmassa Yömyöhä 1980-luvun lopussa teki 
minuun suuren vaikutuksen. Hän sanoi jotenkin niin, 
että elämässä helposti hukkuu detaljeihin3 eikä näe 
asioiden kokonaisuuksia4 tai että elämässä tärkeintä on 
kokonaisuuksien hahmottaminen. Tämä oli siis hänen 
huomionsa kauan ennen internetin ja detaljitietouden 
maailmanvalloitusta. Kokonaisuuksien hallinta, metsän 
hahmottaminen puilta, onkin mielestäni kaikessa 
ajattelussa keskeisintä ja vaikeinta. 

tyrvään maisema

Elina Salon kommenttiin sekä Sääksmäen kadonneen 
talon hahmoon palasin erityisesti Tyrvään palaneen 
kirkon jälleenrakennustyössä. Kirkon sisätilan 
suunnittelun tärkeiksi attribuuteiksi muotoutuivat 
arkkipiispa John Vikströmin toive tunnelman 
palauttamisesta sekä palaneesta kirkosta säilyneet 
konkreettiset ja aineettomat muistot, jotka ajatuksissani 
muotoutuivat maisemaksi. Kirkon sakaristossa tulelta 
säästyneen 1600-luvun lukkarinpenkin rakenne ja 
palosta jäljelle jääneessä hiiltyneessä puukasassa 
olleet parven penkkirakenteet antoivat aineksia 
sisätilan detaljeihin. Maisemamielikuva yhdessä 
valokuvan kadonneen rakennuksen hahmon kanssa 
helpotti yksityiskohtia suunnitellessa: mietin kuinka 
moni meistä pystyisi tuttua maisemaa tai rakennusta 
havainnollistaessaan kuvaamaan sen valokuvan 
tarkkuudella. 

petäjäveden vanhan kirkon ainutlaatuinen 
arvo

Petäjäveden vanhan kirkon tärkeimmät attribuutit on 
määritetty sen ainutlaatuisen yleismaailmallisen arvon, 
jälkikäteen tehdyn OUV:n (Outstanding Universal 
Value) määritelmässä, jonka Unesco vahvisti vuonna 
2014. Tällainen määritelmä on vaadittu jokaiselta 
maailmanperintöluetteloon hyväksytyltä kohteelta 
vuodesta 2007 lähtien. 

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin 
maailmanperintöluetteloon pohjoisen Euroopan 
puukirkkorakentamisperinteen ainutlaatuisena 
esimerkkinä vuonna 1994. Kirkon nostivat 
maailmanperintökohteeksi sen raken nustaiteellinen 
arvo, johon liittyvät Euroopan kirkkoarkkitehtuurin 
tyylipiirteiden soveltaminen taidokkaasti paikallisten 
rakentajien hallitsemaan lamasalvostekniikkaan, 

1 Arkkitehti Jouni Multimäki ihmettelee Ove Hidemarkin 
restauroiman Skoklosterin linnan alkuperäisiä rakennustelineitä 

1600-luvulta.

2 Sääksmäen kadonnut rakennus.

3, 4 Tyrvään paljas sisätila.
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tyylipiirteiden soveltaminen taidokkaasti paikallisten 
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1 Arkkitehti Jouni Multimäki ihmettelee Ove Hidemarkin 
restauroiman Skoklosterin linnan alkuperäisiä rakennustelineitä 

1600-luvulta.

2 Sääksmäen kadonnut rakennus.

3, 4 Tyrvään paljas sisätila.
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materiaalin käyttö ja sen yksiaineisuus, raken teiden 
konstruktiivisuus sekä pinnan viimeistely ja sen 
silkinhieno patina. Lisäksi kirkossa on ainutlaatuista 
sen edelleen jatkuva käyttö alkuperäiseen 
tarkoitukseensa kesäisin jumalanpalveluskirkkona ja 
suosittuna vihkikirkkona.

Petäjäveden vanhan kirkon hoidon ja vaalimisen 
keskeinen tavoite onkin varmistaa näiden sille 
määriteltyjen ainutlaatuisten yleismaailmallisten 
arvojen säilyminen.  

suunnittelusta toteutukseen

Tulkinnasta, suunnittelusta ja suunnitelmasta on vielä 
pitkä matka toteutukseen. Työn lopputulos kiteytyy 
työn toteuttajiin ja yhteistyöhön heidän kanssaan. 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa yli puolet toteutuksen 
onnistumisesta oli sen tekijöiden, talkoolaisten 
ansiota. Kirkon sisätilan suunnittelua ohjannut 
sisätilatyöryhmä pohti suunnitelmien valmistuttua miten 
määritellä sisätilan käsityön aste ja pinnan viimeistely. 
Talkoolaisten tekemä mallipenkki ylitti kaikkien 
odotukset: liitokset oli tehty kauniisti, käden jälki näkyi 
pinnoissa lähes aineettomasti, vain auringonvalon 
paljastaessa niiden hienon höylänjäljen. Tyrvään 
Pyhän Olavin sisätilan tekee erityiseksi tekijöiden 
kiintymys ja rakkaus kirkkoon, joka siirtyi heidän 
käsiensä työn kautta vahvistamaan sisätilan 
tunnelmaa.5

tulkinta

Suunnitelmat Tyrvään kirkon sisätilasta saivat 
aikoinaan voimakasta kritiikkiä. Kriitikoiden 
mielestä vanhasta sisätilasta olisi tullut joko tehdä 
tarkka kopio tai se olisi tullut suunnitella modernilla 
tavalla. Professori Tore Tallqvist pohti keväällä 
19986 taidehistorioitsija Ville Lukkarisen ajatusta 
”Jokainen restaurointi on tulkintaa”, jonka tämä oli 
esittänyt Tyrvään palanutta kirkkoa käsitelleessä   
lehtiartikkelissa.7 Tallqvist piti vaarana sitä, että 
halutessamme hyväntahtoisesti rekonstruoida vanhoja 
sisätiloja on ilmeinen riski, että emme kuitenkaan pysty 
toteuttamaan niitä. Keskittyminen menetetyn aitouden 
ja tyylin palauttamiseen synnyttää helposti vastoin 
tahtoamme kuolleen muodon. Sisätilan maisemalliset 
ja tunnelmalliset merkitykset jäävät helposti kokematta. 
Tunnelma ja elävä perinne ovat kytköksissä toisiinsa.
Samaa asiaa oli John Ruskin pohtinut jo 1800–
luvulla: ”sitä henkeä, jonka vain työmiehen käsi ja 
silmä voi antaa, ei voi palauttaa. Toisena aikana 
voidaan antaa toisenlainen henki, silloin on kyseessä 
uusi rakennus; kuolleen työmiehen henkeä ei voi 
kutsua paikalle ohjaamaan toisia käsiä ja ajatuksia. 

5 Petäjävesi penkit.

6 Auringonkajo Tyrvään penkeissä.

7 Sääksmäen kadonnut rakennus.
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Suora ja yksinkertainen kopiointi on mahdotonta. 
Mitä kopioitavaa on pinnoissa, joista puoli tuumaa 
on kulunut pois? Kaikki työn jälki oli siinä puolessa 
tuumassa, joka on poissa.”8 Tyrvään sisätilatyöryhmä 
ei halunnut kopiota menneestä, vaan käyttökirkon, 
jossa ihmiset saisivat lohtua menettämänsä 
rakennuksen kaipuulle ja joka sisältäisi muiston 
kadonneesta rakennuksesta. 

Kesällä 2015 edesmennyt rovasti Timo Kökkö puki 
vuonna 2000 kauniisti sanoiksi pyrkimyksen tuoda 
Pyhän Olavin kirkon sisätila nykyaikaan perinteitä 
kunnioittaen. Hän vertasi ajatusta rekonstruoida 
kadonnut sisätila virren sanoihin ja niiden ajankuvaan: 
”Kirkko elää perustuksillaan, mutta aina ajassa. Se 
säilyttää ja se muuttuu. Ja niin on hyvä. Jos virsikirja 
olisi jäänyt sinne, missä kirkkomme penkkien 
tekemisen aikoihin Paul Gerhard 1600-luvun 
puolivälissä kirjoitti tuttua iltavirttämme, veisaisimme 
sitä vuoden 1701 virsikirjan sanoin: 

Kanss lasten ja myös perheen
Lepään rauhass sill murheen
Kyll’ Herra pitää meist
pyhäin enkeleins kautta.
Ja wiimein täältä auttaa
Taiwaan iloon wissist. Amen.

Meidän jälleenrakennettu Pyhä Olavimme tulee 
veisaamaan nykyajan ihmisten kielellä näin:

Kun päivä uusi koittaa,
Suo kruunu meidän voittaa
Ja päästä juhlaan kirkkaaseen.

Sanoma on sama ja tunnelmakin, mutta se on sanottu 
tämän ajan ihmisten kielellä.  Niin kirkko tekee.”9

Lainasin juhlapuheessani Tyrvään Pyhän Olavin kirkon 
uudelleenvihkiäisissä elokuussa 2003 metaforaa, 
jonka kaltaista Jukka Jokilehto oli käyttänyt jo 
ICOMOS Suomen osaston järjestämässä kirkon 
jälleenrakentamista pohtineessa seminaarissa vuonna 
1998. Vertasin suunnitelmaa samana iltana kirkossa 
pidettävään Battalia-yhtyeen konserttiin, jossa 
esitettävä sävellys on vanha ja partituurissa olevat 
teemat sekä sävellyksen tematiikka ja tilarakenne ovat 
olleet olemassa teoksen synnystä lähtien. Teos voidaan 
soittaa joko moderneilla tai periodisoittimilla, mutta 
tulkinta siitä tapahtuu tässä ajassa, tässä ja nyt. Sama 
todentui myöhemmin taiteilijoiden Kuutti Lavonen 
ja Osmo Rauhala kirkon sisätilan maan kuuluksi 
tekemissä maalauksissa, kirkkomaalausten uusissa 
tulkinnoissa, jotka puhuttelevat vaikuttavuudellaan 
sisätilaan astuvia.
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kirkkojen korjaus, turku 9.2.2015
 

Mukana Ola Laiho, Roy Mänttäri, Antti Pihkala, 
Jaakko Rautanen
   
Keskustelu arkkitehti Ola Laihon kanssa Turussa velloo 
aluksi arkkitehdeille tutuissa aiheissa. Juttuun pääsy 
ei ole vaikeaa, koska LPR-toimisto on Aallon Turun 
Sanomien talossa (Alvar Aalto 1930). Katsotaan 
varhaisen funkiksen hienoja käytävädetaljeja, 
tuuletusikkunoita, värejäkin. Korkea ikkuna tuo mieleen 
monet kirkkojen kuori-ikkunat ja niiden ylläpidon. 

Päällimmäisinä keskusteluissa ovat viimeisimmät 
työt. Toimiston töistä ainakin Helsingin Musiikkitalo, 
Ateneumin korjaus tai Rovaniemen Sampo-keskus ovat 
vaikuttaneet henkilöstömäärään tässä suomalaisittain 
suuressa toimistossa. Onko nyt ollut kiireitä – äh, miksi 
tätä kysyn, mieshän on siirtynyt tai ainakin siirtymässä 
eläkkeelle. 

LPR-toimisto on Ola Laihon, Mikko Pulkkisen ja Ilpo 
Raunion 1970-luvulla  perustama arkkitehtitoimisto. 
Toimiston ensimmäisiä kirkollisia suunnittelutöitä olivat 
uusi Turun Henrikin kirkko ja Turun Martin kirkon korjaus. 
Turun tuomiokirkon korjauksen suunnittelusta vastasi vv. 
1974-1979 Arkkitehtitoimisto Pitkänen – Laiho – Raunio. 
Suomen ykköskirkon ohella Ola kertoo samoihin aikoihin 
olleensa mukana myös eduskuntatalon ja Ateneumin 
korjaus- ja laajennussuunnittelussa. 

Arkkitehti Pekka Pitkäsellä on ollut oma osuutensa 
niin Olan kuin muidenkin Turun arkkitehtien taustassa. 
Pitkänen puolestaan työskenteli aikoinaan Erik 
Bryggmanin toimistossa. Vuonna 2013 Ola Laiho luopui 
LPR:n osakkuudesta. LPR:n osakkaita ovat nyt arkkitehdit 
Pauno Narjus, Veera Rautaheimo ja Jaakko Rautanen. 
Viimeisimpiä kirkkojen korjaustöitä toimistossa ovat 
Paraisten, Mynämäen ja Nakkilan kirkot. 

ola piirsi valaisimia ja konvektorin

Turun tuomiokirkon 1970-luvun korjaus käsitti niin 
konservointia kuin teknisten järjestelmien ja aputilojen 
rakentamista. Urut, lämmitysjärjestelmä, kävijöiden 
palvelun parantaminen sekä paloturvallisuuden 
lisääminen – kirkkohan on palanut historiansa 
aikana 22 kertaa! Valtio vastasi merkittävästä 
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osasta korjauskustannuksia. Toimenpiteitä ohjannut 
valtuuskunta käytti termiä ”tekninen kunnostaminen”. 
Katsottiin, ettei kyse ollut restauroinnista, minkä 
vuoksi tätä termiä ei käytetty. ”Restaurointi” tehtiin 
1920-luvulla professori Juhani Rinteen ja arkkitehti 
Armas Lindgrenin johdolla.

Lämmitysratkaisussa hyödynnettiin lattian alla olevia 
kanaaleja. Lämpöpatterit sijoitettiin penkkien alle ja 
lämmitystä täydennettiin puhaltimilla. Puhallinta ei 
saanut kiinnittää kirkon seinään. Ola sai tehtäväkseen 
piirtää omilla jaloillaan seisovan konvektorin. 
Kirkkoa varten suunniteltu seinävalaisin on myös 
erikoissuunnittelijan ja arkkitehdin yhteistyön tulos.

Kirkon ehkä näkyvimmäksi muutokseksi tuli eteisaulan 
yhteydessä olevaan, aikaisemmin museoesineiden 
ja rakennusfragmenttien säilytystilana toimineen 
Pyhän Ursulan kappeliin modernilla muotokielellä 
toteutettu ’kontti’, jossa sijaitsevat mm. morsiushuone, 
käymälät ja vaatenaulakot. Saman kappelin kautta 
vedettiin ullakolle portaat, joita pitkin pääsee 
tuomiokirkkomuseoon. Arvokkaimmille esineille Ola 
suunnitteli ilmastoidut vitriinit yhdessä Mikko Pulkkisen 
kanssa.

Toimisto on suunnitellut samanaikaisesti myös uusia 
kirkko- ja seurakuntarakennuksia. –Tuleeko moderni 
muotokieli uudisrakentamisesta? Ei välttämättä; 
sähkövalaistus ja ilmastointi on keskiaikaisessa kirkossa 
aina myöhempi lisä, jolle ei ole alkuperäistä esikuvaa. 
”Ja se, että Engel uskalsi tehdä tuollaisen muutoksen 
tuomiokirkon tornin kattoon, antoi uskoa suunnitella 
mm. penkkikortteleihin valoa kohdistavia uudenlaisia 
valaisimia / tehdä nytkin muutoksia.” Ola kuvaa 
tehtävää sovittamisena. ”Uusi uutena, mutta kuitenkin 
niin ettei karkais sieltä silmille, liikaa huomiota 
herättävänä.”

kohde määrittää lähestymistavan 

Erik Bryggmanin suunnittelema Ylösnousemuskappeli 
(1941) edellyttää sen sijaan lähestymistapaa, joka 
tukeutuu hyvin voimakkaasti alkuperäiseen asuun:
”Jos tuo risti (pääoven vieressä) putoaisi alas, niin 
voi olla että samanlainen tehtäisiin tilalle.” Tämä 
koskee niin materiaaleja, työmenetelmiä kuin vaikka 
messinkivalaisimien kunnossapitoa. Bryggman 
todella paneutui kappelin kotimaisten materiaalien 
hankintaan ja osallistui kriittisiin asennustyövaiheisiin 
itse. Kohteesta hioutui jälkifunktionalismin romanttisen 
suunnan merkkiteos sen valmistuessa talvisodan 
kansallisten koettelemusten vanavedessä. 

LPR vastasi kunnostuksen suunnittelusta vuosina 1983-
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ei ole vaikeaa, koska LPR-toimisto on Aallon Turun 
Sanomien talossa (Alvar Aalto 1930). Katsotaan 
varhaisen funkiksen hienoja käytävädetaljeja, 
tuuletusikkunoita, värejäkin. Korkea ikkuna tuo mieleen 
monet kirkkojen kuori-ikkunat ja niiden ylläpidon. 

Päällimmäisinä keskusteluissa ovat viimeisimmät 
työt. Toimiston töistä ainakin Helsingin Musiikkitalo, 
Ateneumin korjaus tai Rovaniemen Sampo-keskus ovat 
vaikuttaneet henkilöstömäärään tässä suomalaisittain 
suuressa toimistossa. Onko nyt ollut kiireitä – äh, miksi 
tätä kysyn, mieshän on siirtynyt tai ainakin siirtymässä 
eläkkeelle. 

LPR-toimisto on Ola Laihon, Mikko Pulkkisen ja Ilpo 
Raunion 1970-luvulla  perustama arkkitehtitoimisto. 
Toimiston ensimmäisiä kirkollisia suunnittelutöitä olivat 
uusi Turun Henrikin kirkko ja Turun Martin kirkon korjaus. 
Turun tuomiokirkon korjauksen suunnittelusta vastasi vv. 
1974-1979 Arkkitehtitoimisto Pitkänen – Laiho – Raunio. 
Suomen ykköskirkon ohella Ola kertoo samoihin aikoihin 
olleensa mukana myös eduskuntatalon ja Ateneumin 
korjaus- ja laajennussuunnittelussa. 

Arkkitehti Pekka Pitkäsellä on ollut oma osuutensa 
niin Olan kuin muidenkin Turun arkkitehtien taustassa. 
Pitkänen puolestaan työskenteli aikoinaan Erik 
Bryggmanin toimistossa. Vuonna 2013 Ola Laiho luopui 
LPR:n osakkuudesta. LPR:n osakkaita ovat nyt arkkitehdit 
Pauno Narjus, Veera Rautaheimo ja Jaakko Rautanen. 
Viimeisimpiä kirkkojen korjaustöitä toimistossa ovat 
Paraisten, Mynämäen ja Nakkilan kirkot. 

ola piirsi valaisimia ja konvektorin

Turun tuomiokirkon 1970-luvun korjaus käsitti niin 
konservointia kuin teknisten järjestelmien ja aputilojen 
rakentamista. Urut, lämmitysjärjestelmä, kävijöiden 
palvelun parantaminen sekä paloturvallisuuden 
lisääminen – kirkkohan on palanut historiansa 
aikana 22 kertaa! Valtio vastasi merkittävästä 
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osasta korjauskustannuksia. Toimenpiteitä ohjannut 
valtuuskunta käytti termiä ”tekninen kunnostaminen”. 
Katsottiin, ettei kyse ollut restauroinnista, minkä 
vuoksi tätä termiä ei käytetty. ”Restaurointi” tehtiin 
1920-luvulla professori Juhani Rinteen ja arkkitehti 
Armas Lindgrenin johdolla.

Lämmitysratkaisussa hyödynnettiin lattian alla olevia 
kanaaleja. Lämpöpatterit sijoitettiin penkkien alle ja 
lämmitystä täydennettiin puhaltimilla. Puhallinta ei 
saanut kiinnittää kirkon seinään. Ola sai tehtäväkseen 
piirtää omilla jaloillaan seisovan konvektorin. 
Kirkkoa varten suunniteltu seinävalaisin on myös 
erikoissuunnittelijan ja arkkitehdin yhteistyön tulos.

Kirkon ehkä näkyvimmäksi muutokseksi tuli eteisaulan 
yhteydessä olevaan, aikaisemmin museoesineiden 
ja rakennusfragmenttien säilytystilana toimineen 
Pyhän Ursulan kappeliin modernilla muotokielellä 
toteutettu ’kontti’, jossa sijaitsevat mm. morsiushuone, 
käymälät ja vaatenaulakot. Saman kappelin kautta 
vedettiin ullakolle portaat, joita pitkin pääsee 
tuomiokirkkomuseoon. Arvokkaimmille esineille Ola 
suunnitteli ilmastoidut vitriinit yhdessä Mikko Pulkkisen 
kanssa.

Toimisto on suunnitellut samanaikaisesti myös uusia 
kirkko- ja seurakuntarakennuksia. –Tuleeko moderni 
muotokieli uudisrakentamisesta? Ei välttämättä; 
sähkövalaistus ja ilmastointi on keskiaikaisessa kirkossa 
aina myöhempi lisä, jolle ei ole alkuperäistä esikuvaa. 
”Ja se, että Engel uskalsi tehdä tuollaisen muutoksen 
tuomiokirkon tornin kattoon, antoi uskoa suunnitella 
mm. penkkikortteleihin valoa kohdistavia uudenlaisia 
valaisimia / tehdä nytkin muutoksia.” Ola kuvaa 
tehtävää sovittamisena. ”Uusi uutena, mutta kuitenkin 
niin ettei karkais sieltä silmille, liikaa huomiota 
herättävänä.”

kohde määrittää lähestymistavan 

Erik Bryggmanin suunnittelema Ylösnousemuskappeli 
(1941) edellyttää sen sijaan lähestymistapaa, joka 
tukeutuu hyvin voimakkaasti alkuperäiseen asuun:
”Jos tuo risti (pääoven vieressä) putoaisi alas, niin 
voi olla että samanlainen tehtäisiin tilalle.” Tämä 
koskee niin materiaaleja, työmenetelmiä kuin vaikka 
messinkivalaisimien kunnossapitoa. Bryggman 
todella paneutui kappelin kotimaisten materiaalien 
hankintaan ja osallistui kriittisiin asennustyövaiheisiin 
itse. Kohteesta hioutui jälkifunktionalismin romanttisen 
suunnan merkkiteos sen valmistuessa talvisodan 
kansallisten koettelemusten vanavedessä. 

LPR vastasi kunnostuksen suunnittelusta vuosina 1983-
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1984, jolloin tavoitteena oli yksinkertaisesti säilyttää. 
Jossain tapauksessa jouduttiin silti muuttamaan aiempaa 
menettelyä, koska edellinen kunnostus oli poissulkenut 
alkuperäisen menetelmän. Esimerkkinä tästä on 
kalkkimaali.

Ola puhuu ensin Ylösnousemuskappelin ulkopuolen 
kolmesta erilaisesta rappauspinnasta. Sisällä 
rappauksen kalkkimaalin kaseiini tuotti uudelleen 
maalauksessa läikikkään tuloksen.Se maalattiin peittoon 
silikaattimaalilla ja pinta kalkkimaalilla.

Kappelisalin näkymä hautausmaan puistoon avautuu 
suurten yksilasisten ikkunoiden kautta. Huurtumisen 
vuoksi keksittiin kääntää ilmastointi pyörimään 
päinvastaisessa suunnassa – aiemmat tuloaukot 
ikkunoiden edustalla imevät nyt poistoilmaa. Ikkunat ovat 
säilyneet ennallaan - pelastuivat ainakin tällä kertaa.

Ylösnousemuskappelista poistuessa korviin jää soimaan 
melko voimakas ilmastoinnin humina. Sama ääni tulee 
yllättäen vastaan myös tuomiokirkkoon saavuttaessa. 
Henkilökunta lienee tottunut huminaan, sillä kestää 
hetken ennen kuin kysymykseen saadaan vastausta. 
”Tilaisuuksien välisenä aikana saatetaan ilmalämmitystä 
pyörittää kovemmalla teholla.” Tuomiokirkon ilmastointi 
on keskiaikaisissa kirkoissamme ainutlaatuista. Sen 
puolesta puhuu lähes jatkuva, suuri käyttö.

Keskiaikaisia kirkkoja on kuitenkin myös pienempien 
seurakuntien hoidettavana. LPR on 2000-luvulla 
suunnitellut korjauksia sekä Paraisilla että Mynämäessä. 
Niissä nähdään tutun oloisia valaisinratkaisuja ja 
Mynämäen kirkon eteisessä on ’wc-kontti’. Ratkaisut 
pyrkivät säästämään alkuperäisiä pintoja eivätkä ne 
kilpaile kirkon vanhan muotokielen kanssa.

Pieniä ja suuria kirkkoja pohdittaessa keskustelu kääntyy 
seurakuntien edellytyksiin saada ohjeistusta monenlaisiin 
restaurointiongelmiinsa. Ulkopuolinen asiantuntemus 
on välttämätöntä. Museovirastoa on kirkkolain mukaan 
kuultava suojeltuja kirkkoja koskevissa muutosasioissa. 
Viime vuosikymmeninä viraston asiantuntemus niin 
lausunto- kuin työmaavaiheissa on ollut arvostettua. 
Muutaman viime vuoden aikana ovat arkkitehdit lähes 
kadonneet Museoviraston rekrytoinneista ja viraston 
arvostus on vähenemässä. Syytä tähän jäädään 
pohtimaan.  

lähteet

ARK 4/1980, 7/1984

C.J.Gardberg, Simo Heininen, P.O.Welin, Kansallispyhäkkö. Turun tuomiokirkko 

1300-2000. Tammi 2000.
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käpy ja simo paavilainen

temppeliaukion kirkko, 

korjaustyöt 2011

Temppeliaukion kirkon suunnittelija ratkaistiin yleisellä 

arkkitehtuurikilpailulla vuonna 1961. Sen voittivat veljekset Timo 

ja Tuomo Suomalainen. Kilpailun tuomaristossa oli myös professori 

Aulis Blomstedt, jonka veli Pauli oli esittänyt jo vuonna 1933 hieman 

samantapaisen ehdotuksen silloisessa kilpailussa. Palkintolautakunta 

totesi kuitenkin yksimielisesti, että vaikka ehdotuksessa oli 

samankaltaisuuksia, se ”…on sommitelmana silti täysin 

omaperäinen.”  Kirkko valmistui vuonna 1969, mutta ilman tapulia 

ja runsaita kalliokukkulaa kiertäviä seurakuntatiloja. Kustannuksiin 

kohdistuneen kovan kansalaiskritiikin vuoksi suuresta osasta 

kerho- ja virastotiloja luovuttiin, ja seurakunta joutui sijoittumaan 

asuintalojen huoneistoihin eri puolilla Töölöä.

Kesäkuussa vuonna 2011 päättynyt kirkon korjaustyö on 

ensimmäinen laajempi korjaus kirkon valmistumisen jälkeen. Työ 

alkoi hieman sattumanvaraisesti, kun ensin tehtävänä oli vain 

uuden lattiamaton valinta. Sille saatiin malli, kun alkuperäinen 

valkoinen muovimatto löytyi (2). Kun havaittiin, että kysymys 

oli alakerran kerhotilojen lattian kosteusongelmasta ja siitä 

aiheutuvista sisäilma ongelmista, korjaustyö laajeni vähitellen 

lähes koko kirkkoa koskevaksi. Ensin kutsuttiin kirkon 80-vuotias 

arkkitehti Timo Suomalainen tapaamiseen , jossa kierrettiin kaikki 

rakennuksen tärkeimmät tilat. Sen yhteydessä kuultiin hänen 

ehdoton kieltonsa esim. alttarin siirrolle ja myös, että kirkkosalin 

penkit olivat alun perin sinertäviksi petsatut (6). Sinerrys oli täysin 

häipynyt, ja penkkien puuosat olivat muuttuneet ruskeanharmaiksi. 

Arkkitehdin uskomattomalta tuntunut väite tuli todistettua, kun 

penkin pehmuste irrotettiin ja nähtiin puupintaa, joka ei ollut ollut 

tekemisissä päivänvalon kanssa. Timo Suomalainen huomautti 

myös alttarikaiteen pikarihyllyn pohjalla olevasta harmaasta 

huovasta. Senkin piti olla sininen. Kirkkosalin tarvitsemat turvavalot 

onnistuttiin tekemään täysin näkymättömissä, kun Suomalainen 

kertoi lattiaan tehdyistä valaisinjohtojen putkituksista. Ne oli 

tarkoitettu alun perin penkin selkänojaan tulevalle valaisimelle, 

jonka asentamisesta kuitenkin luovuttiin. Turvavalot upotettiin penkin 

jalkojen puukoteloihin. Penkit kuljetettiin verstaalle petsattavaksi. 

Niiden kuluneet pehmusteet oli jo kerran aikaisemmin uusittu, eikä 

alkuperäisestä verhoilukankaasta ollut mitään jäljellä. Norjasta löytyi 

yritys, joka kutoi uuden kankaan punaisesta ja sinisestä langasta 

sovitun mallin mukaan.

Kirkkosalin äänentoistojärjestelmä uusittiin. Alun perin kirkon ääni- 

ja valomaailman hallintaa varten oli parven takana kookas laajoilla 

ikkunoilla varustettu tarkkaamo. Se korvattiin kirkkosalin viimeisen 

penkkirivin taakse sijoitetulla mikseripöydällä. Tarkkaamo voitiin 

muuttaa kerho- ja kokoushuoneeksi. Koko rakennus varustettiin, 

paitsi turvavaloilla, myös valvontakameroilla, poistumistievaloilla 
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sekä paloilmaisimilla, joille kaikille etsittiin näkymättömiin jäävät 

johdotusreitit. Parven ja eteisaulan valaisimia suurennettiin niin, että 

niihin mahtuivat myös turvavalot (6).

Energiankulutukseen suhtauduttiin 1960-luvulla piittaamattomasti. 

Sen seurauksena niin kirkon kuin seurakuntatilojenkin ulko-ovet 

olivat pelkkiä lasilevyjä ilman tiivisteitä ja niiden lukitseminen 

tapahtui vahtimestareiden kannalta hankalasti oven ala- ja 

yläreunasta. Rakennushistoriallisista syistä nämä ”viheltävät” 

lasiovet jätettiin ennalleen kirkon pääsisäänkäynnillä . Vain 

käyntiovena toimiva kuparipintainen pariovi uusittiin vanhan 

mallin mukaan. Kerhotilojen lasiset ulko-ovet uudistettiin käyttäen 

eristyslasia ja teräsprofiileja, jotka verhottiin kuparilla (1). Runko 

tarvittiin eristyslasin kannattelemiseksi, ovien tiivistämiseksi, ja 

jotta voitiin käyttää normaalikorkeudella olevaa lukitusta sekä 

alkuperäisiä kuparivetimiä.

Kirkon sisäänkäyntiaulasta vasemmalle lähtevä käytävä on kovalla 

kulutuksella, koska nykyinen turistivirta tarvitsee runsaasti wc-tiloja. 

Niiden määrää lisättiin.  Ne uudistettiin samoin kuin talon kaikki 

muutkin wc- ja keittiötilat. Käytävän alkupäässä alkujaan ollut 

kirkkoherranviraston yleisöpalvelutila muutettiin vastaanotto- ja 

valmistautumistilaksi mm. morsiamia, omaisia tai esiintyjiä varten. 

Sen laajaan ikkunaan asennettiin sähköinen infotaulu yleisöä varten.

Alttarin takaa lähtee pitkä yhdyskäytävä kerhotiloihin. Sen 

alkupäähän, jossa oli muutama porrasaskelma, tarvittiin ramppi 

liikuntaesteisiä varten. Porras jaettiin kahtia kuparikaiteen avulla 

niin, että toisesta puolesta voitiin tehdä ramppi (3). Näiden 

yläpuolisessa katossa oli havaittu vähäisiä vesiongelmia. Niiden 

perusteellinen korjaaminen olisi edellyttänyt kirkon kupolin juurta 

peittävien graniittilohkareiden siirtämistä. Näin suureen remonttiin ei 

ollut nyt varaa, ja ongelma hoidettiin asentamalla katon alapintaan 

litteät kupariset kourut, jotka keräävät ja johtavat veden käytävän 

hiekkareunukselle.

Käytävä päättyi umpinaisiin kuparioviin, joiden kautta päästiin 

kerhotiloihin. Sisäyhteys oli ahdas ja vain yhden kapean oven 

varassa. Tämä aiheutti suurta ruuhkautumista varsinkin siirryttäessä 

jumalanpalveluksesta kirkkokahveille. Ratkaisuna ongelmaan oli 

tuulikaapin ulko-ovien siirtäminen ulospäin samalla, kun ”viheltävät” 

lasiovet vaihdettiin kuparikehyksisiin eristyslasioviin. Ovien eteen jäi 

edelleen riittävästi katettua ulkotilaa, ja tilava tuulikaappi (1) välitti 

liikennettä sekä ulkoa sisään että kirkkosalista seurakuntatiloihin. 

Seurakuntasalin valaistukseen oli alun perin käytetty tummanruskeita 

mutta halkaisijaltaan siroja peltispotteja. Ne oli myöhemmin 

vaihdettu vastaaviin mutta halkaisijaltaan kömpelömpiin valaisimiin. 

Suurentuneesta koostaan huolimatta ne antoivat heikosti valoa. 

Ratkaisuksi löydettiin tanskalaiset himmeästä lasista tehdyt 

sylinterimäiset valaisimet, jotka mitoiltaan vastasivat alkuperäisiä 

spottivalaisimia, mutta olivat lasia. Näin voitiin valaisinten suhteen 

palata alkuperäiseen, siroon muotoon, joka ei enää kohdistanut 

valoa pistemäisesti, vaan levitti valon tasaisemmin huoneeseen. 

Samaa valaisinta käytettiin myös alemman kerroksen toimisto- ja 

kerhotiloissa. Niistä kaksi huonetta yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi 
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ja valomaailman hallintaa varten oli parven takana kookas laajoilla 

ikkunoilla varustettu tarkkaamo. Se korvattiin kirkkosalin viimeisen 

penkkirivin taakse sijoitetulla mikseripöydällä. Tarkkaamo voitiin 

muuttaa kerho- ja kokoushuoneeksi. Koko rakennus varustettiin, 

paitsi turvavaloilla, myös valvontakameroilla, poistumistievaloilla 

2

1
jussi tiainen

jussi tiainen

kirkkokirja sivut.indd   24 29.12.2016   13.30.01

sekä paloilmaisimilla, joille kaikille etsittiin näkymättömiin jäävät 

johdotusreitit. Parven ja eteisaulan valaisimia suurennettiin niin, että 

niihin mahtuivat myös turvavalot (6).

Energiankulutukseen suhtauduttiin 1960-luvulla piittaamattomasti. 

Sen seurauksena niin kirkon kuin seurakuntatilojenkin ulko-ovet 

olivat pelkkiä lasilevyjä ilman tiivisteitä ja niiden lukitseminen 

tapahtui vahtimestareiden kannalta hankalasti oven ala- ja 

yläreunasta. Rakennushistoriallisista syistä nämä ”viheltävät” 

lasiovet jätettiin ennalleen kirkon pääsisäänkäynnillä . Vain 

käyntiovena toimiva kuparipintainen pariovi uusittiin vanhan 

mallin mukaan. Kerhotilojen lasiset ulko-ovet uudistettiin käyttäen 

eristyslasia ja teräsprofiileja, jotka verhottiin kuparilla (1). Runko 

tarvittiin eristyslasin kannattelemiseksi, ovien tiivistämiseksi, ja 

jotta voitiin käyttää normaalikorkeudella olevaa lukitusta sekä 

alkuperäisiä kuparivetimiä.

Kirkon sisäänkäyntiaulasta vasemmalle lähtevä käytävä on kovalla 

kulutuksella, koska nykyinen turistivirta tarvitsee runsaasti wc-tiloja. 

Niiden määrää lisättiin.  Ne uudistettiin samoin kuin talon kaikki 

muutkin wc- ja keittiötilat. Käytävän alkupäässä alkujaan ollut 

kirkkoherranviraston yleisöpalvelutila muutettiin vastaanotto- ja 

valmistautumistilaksi mm. morsiamia, omaisia tai esiintyjiä varten. 

Sen laajaan ikkunaan asennettiin sähköinen infotaulu yleisöä varten.

Alttarin takaa lähtee pitkä yhdyskäytävä kerhotiloihin. Sen 

alkupäähän, jossa oli muutama porrasaskelma, tarvittiin ramppi 

liikuntaesteisiä varten. Porras jaettiin kahtia kuparikaiteen avulla 

niin, että toisesta puolesta voitiin tehdä ramppi (3). Näiden 

yläpuolisessa katossa oli havaittu vähäisiä vesiongelmia. Niiden 

perusteellinen korjaaminen olisi edellyttänyt kirkon kupolin juurta 

peittävien graniittilohkareiden siirtämistä. Näin suureen remonttiin ei 

ollut nyt varaa, ja ongelma hoidettiin asentamalla katon alapintaan 

litteät kupariset kourut, jotka keräävät ja johtavat veden käytävän 

hiekkareunukselle.

Käytävä päättyi umpinaisiin kuparioviin, joiden kautta päästiin 

kerhotiloihin. Sisäyhteys oli ahdas ja vain yhden kapean oven 

varassa. Tämä aiheutti suurta ruuhkautumista varsinkin siirryttäessä 

jumalanpalveluksesta kirkkokahveille. Ratkaisuna ongelmaan oli 

tuulikaapin ulko-ovien siirtäminen ulospäin samalla, kun ”viheltävät” 

lasiovet vaihdettiin kuparikehyksisiin eristyslasioviin. Ovien eteen jäi 

edelleen riittävästi katettua ulkotilaa, ja tilava tuulikaappi (1) välitti 

liikennettä sekä ulkoa sisään että kirkkosalista seurakuntatiloihin. 

Seurakuntasalin valaistukseen oli alun perin käytetty tummanruskeita 

mutta halkaisijaltaan siroja peltispotteja. Ne oli myöhemmin 

vaihdettu vastaaviin mutta halkaisijaltaan kömpelömpiin valaisimiin. 

Suurentuneesta koostaan huolimatta ne antoivat heikosti valoa. 

Ratkaisuksi löydettiin tanskalaiset himmeästä lasista tehdyt 

sylinterimäiset valaisimet, jotka mitoiltaan vastasivat alkuperäisiä 

spottivalaisimia, mutta olivat lasia. Näin voitiin valaisinten suhteen 

palata alkuperäiseen, siroon muotoon, joka ei enää kohdistanut 

valoa pistemäisesti, vaan levitti valon tasaisemmin huoneeseen. 

Samaa valaisinta käytettiin myös alemman kerroksen toimisto- ja 

kerhotiloissa. Niistä kaksi huonetta yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi 
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tilaksi (4). Tämä oli mahdollista korvaamalla kantava väliseinä 

teräspalkilla ja –pilareilla. Teräsosat jätettiin näkyviin osoittamaan, 

että ne eivät kuulu alkuperäiseen, vaan ovat myöhempi lisäys.

Seurakuntatilojen ikkunat olivat alkujaan sisään-sisään aukeavia 

puuikkunoita. Arkkitehdit olisivat rakennusvaiheessa halunneet 

käyttää eristyslaseja, mutta rakennusvalvonta ei niihin tuolloin vielä 

suostunut. Nyt ikkunoista tehtiin kiinteät käyttäen kolminkertaisia 

eristyslaseja.

Kerhotilojen sisäseinät oli maalattu useita kertoja pyrkien 

häivyttämään seinäpintojen betonisuuden. Nyt maalikerrokset 

poistettiin hiekkapuhaltamalla, ja pinnat maalattiin kevyesti 

valkoisiksi. Kerhotilojen käytäväpuhallus korvattiin huonekohtaisella 

ilmanvaihdolla. Uudet kanavat kuljetettiin käytävien katoissa, 

jolloin kattoja jouduttiin laskemaan. Tämä tehtiin vain osittain, 

koska haluttiin säästää huoneovien yläpuoliset ikkunat. Ne antoivat 

päivänvaloa käytävätilaan, ja niitä varten tehdyt kattosyvennykset 

näyttivät käytävän alkuperäisen korkeuden (2). 

Kirkon sisäänkäynnit varustettiin uusilla valaistuilla ilmoitustauluilla. 

Ne on verhottu kuparilla ja ne seisovat betonijalustoilla. Kahden 

ilmoitustaulun yksikkö johtaa kirkon pääsisäänkäynnille ja yksi 

seurakuntasalin ovelle. 

Irtokalustuksessa pyrittiin noudattamaan alkuperäisen esineistön 

antamia viitteitä. Hyvänä esimerkkinä toimi alkuperäinen 

lukupulpetti, joka yhdisti siroa suorakaideterästä ja puuta. Näin 

tehtiin mm. siirrettävät apupöydät. Seurakuntatilojen kalustuksessa 

pyrittiin 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun tyyliin käyttämällä 

Yrjö Kukkapuron suunnittelemia sohvia sekä Avarten uudempia 

tuoleja ja pöytiä. Kalusteet ovat pääosin tummansiniseksi petsattua 

puuta tummin metalliosin. Verhot kutoi Wetterhof Hämeenlinnasta 

alkuperäisten mallien mukaan. Värit olivat viininpunainen ja 

tummasininen - talon ainoat väriläikät (5).

Kunnostussuunnittelun pyrkimyksenä oli palauttaa tilojen 

alkuperäinen ilme sekä ratkaista uudistukset ja ongelmat käyttäen 

alkuperäistä muotokieltä mahdollisimman uskollisesti – niin että vain 

taidehistorioitsija voisi tutkimustensa perusteella erottaa, mikä on 

uutta ja mikä vanhaa.
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tilaksi (4). Tämä oli mahdollista korvaamalla kantava väliseinä 

teräspalkilla ja –pilareilla. Teräsosat jätettiin näkyviin osoittamaan, 

että ne eivät kuulu alkuperäiseen, vaan ovat myöhempi lisäys.

Seurakuntatilojen ikkunat olivat alkujaan sisään-sisään aukeavia 

puuikkunoita. Arkkitehdit olisivat rakennusvaiheessa halunneet 

käyttää eristyslaseja, mutta rakennusvalvonta ei niihin tuolloin vielä 

suostunut. Nyt ikkunoista tehtiin kiinteät käyttäen kolminkertaisia 

eristyslaseja.

Kerhotilojen sisäseinät oli maalattu useita kertoja pyrkien 

häivyttämään seinäpintojen betonisuuden. Nyt maalikerrokset 

poistettiin hiekkapuhaltamalla, ja pinnat maalattiin kevyesti 

valkoisiksi. Kerhotilojen käytäväpuhallus korvattiin huonekohtaisella 

ilmanvaihdolla. Uudet kanavat kuljetettiin käytävien katoissa, 

jolloin kattoja jouduttiin laskemaan. Tämä tehtiin vain osittain, 

koska haluttiin säästää huoneovien yläpuoliset ikkunat. Ne antoivat 

päivänvaloa käytävätilaan, ja niitä varten tehdyt kattosyvennykset 

näyttivät käytävän alkuperäisen korkeuden (2). 

Kirkon sisäänkäynnit varustettiin uusilla valaistuilla ilmoitustauluilla. 

Ne on verhottu kuparilla ja ne seisovat betonijalustoilla. Kahden 

ilmoitustaulun yksikkö johtaa kirkon pääsisäänkäynnille ja yksi 

seurakuntasalin ovelle. 

Irtokalustuksessa pyrittiin noudattamaan alkuperäisen esineistön 

antamia viitteitä. Hyvänä esimerkkinä toimi alkuperäinen 

lukupulpetti, joka yhdisti siroa suorakaideterästä ja puuta. Näin 

tehtiin mm. siirrettävät apupöydät. Seurakuntatilojen kalustuksessa 

pyrittiin 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun tyyliin käyttämällä 

Yrjö Kukkapuron suunnittelemia sohvia sekä Avarten uudempia 

tuoleja ja pöytiä. Kalusteet ovat pääosin tummansiniseksi petsattua 

puuta tummin metalliosin. Verhot kutoi Wetterhof Hämeenlinnasta 

alkuperäisten mallien mukaan. Värit olivat viininpunainen ja 

tummasininen - talon ainoat väriläikät (5).

Kunnostussuunnittelun pyrkimyksenä oli palauttaa tilojen 

alkuperäinen ilme sekä ratkaista uudistukset ja ongelmat käyttäen 

alkuperäistä muotokieltä mahdollisimman uskollisesti – niin että vain 

taidehistorioitsija voisi tutkimustensa perusteella erottaa, mikä on 

uutta ja mikä vanhaa.
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käpy ja simo paavilainen

töölön kirkko, 

kunnostus ja restaurointi 2015

Töölön kirkon arkkitehtuurikilpailu käytiin vuoden 1927 alkupuolella. 

Kirkko valmistui vuonna 1930 runsaasti typistettynä siitä, mitä 

kilpailuohjelma oli vaatinut. Kolmikerroksiset siipirakennukset 

kutistuivat vain kahdeksi seurakuntasaliksi puhumattakaan 

suuresta kirkkosalista, joka jäi kokonaan rakentamatta. Kirkon 

arkkitehti Hilding Ekelund suunnitteli läpi 1940- ja 50-lukujen 

erilaisia laajennuksia, mutta mitään ei toteutettu1. 2000-luvun alusta 

lähtien on toimistomme jatkanut tätä työtä. Viimeiseksi suunniteltiin 

kaksi symmetristä siipirakennusta kirkkorakennuksen molemmin 

puolin - toimistotalo Topeliuksenkadun varteen (1) ja kerhotalo 

Välskärinkadun puolelle. Yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin 

luopui hankkeesta vaiheessa, jolloin sopivat urakkatarjouksetkin 

olivat jo olemassa. Päätöksen jälkeen tyydyttiin korjaamaan vain 

kirkkorakennus.

Töölön kirkon keväällä 2014 alkanut kunnostus- ja restaurointityö on 

rakennuksen ensimmäinen perusteellinen korjaus. Talotekniikka ja 

valaistus uusittiin sekä lisättiin turvallisuuteen ja automaatioon liittyvät 

järjestelmät. Edellinen laajempi kunnostus oli tehty 1970-luvulla 

modernismin hengessä2. Tilojen lautalattiat oli levytetty ja pinnoitettu 

muovilaatoilla sekä ikkunat ja valaistus uusittu. Alkuperäiset ovet ja 

mosaiikkibetonilattiat sekä kirkkosalin kalustus ja taide-esineet ovat 

kuitenkin säilyneet. 

Suunnittelun alkaessa selvitettiin Kirkkohallituksen kanssa, mitkä 

osat kokonaisuudesta kuuluivat Kirkkolain suojelun piiriin3. Näitä 

olivat kirkon ulkoasu, kirkkosali ja kulku sinne. Niiden osalta 

pyrittiin alkuperäiseen, väritutkimusten mukaiseen väritykseen ja 

pintakäsittelyyn4. Säilyneet vanhat ovet ja kalusteet kunnostettiin 

koko rakennuksessa sekä kiinteät taideteokset entisöitiin. Kirkkosalin 

ikkunat uusittiin aikakauden mallin mukaisiksi.

Rakennukseen tehtiin koneellinen ilmanvaihto ja siihen lämmön 

talteenotto. Paikkojen löytäminen sekä konehuoneille että 

ilmakanaville oli työlästä, koska rakennuksen tilat ovat hyvin 

ahtaat. Kirkkosalin ja sen alla olevien tilojen ilmastointikonehuone 

rakennettiin pihalle, kirkon läntiseen kainaloon. Sen kattotasanteesta 

saatiin samalla ulkoilmaterassi, joka liittyy seurakuntasalien aulaan. 

Kirkkosalin tuloilmakanavat johdettiin alapohjatilassa 1. kerroksen 

joka toiseen ikkunaväliin, josta ne nousevat sivupenkkien alla oleviin 

puhalluslaatikoihin. Poistoilmakonehuone sijoitettiin kirkon tornissa 

olevaan tilaan, kellokammion viereen. Seurakuntasalien konehuone 

sai paikan vanhasta lämmönjakohuoneesta, ja sen piippua 

käytetään poistoilmahormina. Energiaa säästäviä parannuksia tehtiin 

rakenteissa, joita jouduttiin avaamaan; alapohjien ja kirkkosalin 

yläpohjan eristeet uusittiin. 1970-luvun ikkunoiden sisäpuitteisiin 

vaihdettiin eristyslasit.

Alkujaan kirkon seurakuntatilat eli kirkkorakennuksen alakerta oli jaettu 

kahteen osaan, jotka olivat toistensa peilikuvia, toinen suomenkieliselle 

ja toinen ruotsinkieliselle seurakunnalle. Nykyään tiloissa toimii vain 

suomenkielinen seurakunta. Kaksijakoisuudesta oli tullut haitta, kun 

eri osastoja yhdisti vain pari ahdasta ovea ja niiden edessä portaat. 

Ongelmasta selvittiin sillä, että seurakuntasalien aulojen välinen neljän 

wc:n ryhmä purettiin. Näin saatiin yksi yhtenäinen pitkä aulatila ja 

näkymä seurakuntasalien välille. 

Kirkkosalin alapuolinen kerros joutui suurimman mullistuksen kohteeksi. 

Väliseinät purettiin, ja vain kirkkosalin lattiaa kannatteleva erikokoisten 

pilarien jono jäi jakamaan yhtenäistä tilaa. Pilarit, jotka aikaisemmin 

olivat kätkeytyneet pitkittäiseen väliseinään, jätettiin nyt näkyviin keskelle 

uutta keskikäytävää. Näin käytävä kulkee kohti puolipyöreää absidia, 

joka paljastui wc-ryhmän purkamisen yhteydessä. Käytävän lattia tehtiin 

harmaasta mosaiikkibetonista, jonka keskellä kulkee pilareitten levyinen 

musta mosaiikkibetonikaista. Näin noudatettiin seurakuntasalien aulan 

mallia, jossa pyöreät pilarit nousevat mustalta mosaiikkibetonikaistalta. 

Mennyttä vaihetta ”markkeerattiin” tekemällä absidin edessä oleva lattia 

pelkästä mustasta mosaiikkibetonista. Seurakuntasalien muutoksia ovat 

uudet tammilattiat, laaja kaapisto sisääntuloseinällä sekä vaimentavat 

alakatot salien keskialueella. Kaapistot sisältävät salin ilmastointikanavat 

ja sähkönousut mutta myös säilytystiloja.

Kirkon pääportaat säilyivät ennallaan, ja niiden valaistusta parannettiin 

käyttämällä mallina alkuperäistä kirkon tuulikaapin kattoon upotettua 

valaisinta. Se on metallikehyksen kannattelema opaalilasisuorakaide. 

Valaisin upotettiin tiiliseinään, jotta se ei vie tilaa jo ennestään ahtaassa 

portaassa. Kirkon yläaulaan liittyy itäpuolella vihkikappeli. Sen on 

vallannut jo vuonna 2008 toteutettu hissi, joka on mitoitettu hauta-

arkkua varten. Hissikuilun seinät ovat hiekkapuhallettua lasia, joiden 

kuvioaihe on saatu kappelin metalliaidasta. Aulan länsipuolella olevasta 

kastekappelista tehtiin uusi sakaristo. Vanha sakasti kirkkosalin alttarin 

alla ahtaiden portaiden päässä muutettiin esiintyjien lämpiötilaksi. Uusi 

sakasti erotettiin aulasta samanlaisella hiekkapuhalletulla lasiseinällä 

kuin hissikin. Kappelin alkuperäinen mosaiikkibetonista tehty kastemalja 

säilytettiin paikallaan. Kannella peitettynä se toimii hiljentymispaikan 

alttarina.

26
1

arkkitehtitoimisto käpy ja simo paavilainen

kirkkokirja sivut.indd   28 29.12.2016   13.30.06

P

kk60

T Ö Ö L Ö N    K I R K K O               JULKAISUKUVA

ARKKITEHTUURITOIMISTO   KÄPY  JA  SIMO  PAAVILAINEN  OY
HELSINGISSÄ  7.1.2016
POHJA, 1-KERROS

 A-3102
1:150 / A3

T Ö Ö L Ö N    K I R K K O               JULKAISUKUVA

ARKKITEHTUURITOIMISTO   KÄPY  JA  SIMO  PAAVILAINEN  OY
HELSINGISSÄ  7.1.2016
POHJA, 2-KERROS

 A-3103
1:150 / A3

27

kirkkokirja sivut.indd   29 29.12.2016   13.30.19



käpy ja simo paavilainen

töölön kirkko, 

kunnostus ja restaurointi 2015

Töölön kirkon arkkitehtuurikilpailu käytiin vuoden 1927 alkupuolella. 

Kirkko valmistui vuonna 1930 runsaasti typistettynä siitä, mitä 

kilpailuohjelma oli vaatinut. Kolmikerroksiset siipirakennukset 

kutistuivat vain kahdeksi seurakuntasaliksi puhumattakaan 

suuresta kirkkosalista, joka jäi kokonaan rakentamatta. Kirkon 

arkkitehti Hilding Ekelund suunnitteli läpi 1940- ja 50-lukujen 

erilaisia laajennuksia, mutta mitään ei toteutettu1. 2000-luvun alusta 

lähtien on toimistomme jatkanut tätä työtä. Viimeiseksi suunniteltiin 

kaksi symmetristä siipirakennusta kirkkorakennuksen molemmin 

puolin - toimistotalo Topeliuksenkadun varteen (1) ja kerhotalo 

Välskärinkadun puolelle. Yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin 

luopui hankkeesta vaiheessa, jolloin sopivat urakkatarjouksetkin 

olivat jo olemassa. Päätöksen jälkeen tyydyttiin korjaamaan vain 

kirkkorakennus.

Töölön kirkon keväällä 2014 alkanut kunnostus- ja restaurointityö on 

rakennuksen ensimmäinen perusteellinen korjaus. Talotekniikka ja 

valaistus uusittiin sekä lisättiin turvallisuuteen ja automaatioon liittyvät 

järjestelmät. Edellinen laajempi kunnostus oli tehty 1970-luvulla 

modernismin hengessä2. Tilojen lautalattiat oli levytetty ja pinnoitettu 

muovilaatoilla sekä ikkunat ja valaistus uusittu. Alkuperäiset ovet ja 

mosaiikkibetonilattiat sekä kirkkosalin kalustus ja taide-esineet ovat 

kuitenkin säilyneet. 

Suunnittelun alkaessa selvitettiin Kirkkohallituksen kanssa, mitkä 

osat kokonaisuudesta kuuluivat Kirkkolain suojelun piiriin3. Näitä 

olivat kirkon ulkoasu, kirkkosali ja kulku sinne. Niiden osalta 

pyrittiin alkuperäiseen, väritutkimusten mukaiseen väritykseen ja 

pintakäsittelyyn4. Säilyneet vanhat ovet ja kalusteet kunnostettiin 

koko rakennuksessa sekä kiinteät taideteokset entisöitiin. Kirkkosalin 

ikkunat uusittiin aikakauden mallin mukaisiksi.

Rakennukseen tehtiin koneellinen ilmanvaihto ja siihen lämmön 

talteenotto. Paikkojen löytäminen sekä konehuoneille että 

ilmakanaville oli työlästä, koska rakennuksen tilat ovat hyvin 

ahtaat. Kirkkosalin ja sen alla olevien tilojen ilmastointikonehuone 

rakennettiin pihalle, kirkon läntiseen kainaloon. Sen kattotasanteesta 

saatiin samalla ulkoilmaterassi, joka liittyy seurakuntasalien aulaan. 

Kirkkosalin tuloilmakanavat johdettiin alapohjatilassa 1. kerroksen 

joka toiseen ikkunaväliin, josta ne nousevat sivupenkkien alla oleviin 

puhalluslaatikoihin. Poistoilmakonehuone sijoitettiin kirkon tornissa 

olevaan tilaan, kellokammion viereen. Seurakuntasalien konehuone 

sai paikan vanhasta lämmönjakohuoneesta, ja sen piippua 

käytetään poistoilmahormina. Energiaa säästäviä parannuksia tehtiin 

rakenteissa, joita jouduttiin avaamaan; alapohjien ja kirkkosalin 

yläpohjan eristeet uusittiin. 1970-luvun ikkunoiden sisäpuitteisiin 

vaihdettiin eristyslasit.

Alkujaan kirkon seurakuntatilat eli kirkkorakennuksen alakerta oli jaettu 

kahteen osaan, jotka olivat toistensa peilikuvia, toinen suomenkieliselle 

ja toinen ruotsinkieliselle seurakunnalle. Nykyään tiloissa toimii vain 

suomenkielinen seurakunta. Kaksijakoisuudesta oli tullut haitta, kun 

eri osastoja yhdisti vain pari ahdasta ovea ja niiden edessä portaat. 

Ongelmasta selvittiin sillä, että seurakuntasalien aulojen välinen neljän 

wc:n ryhmä purettiin. Näin saatiin yksi yhtenäinen pitkä aulatila ja 

näkymä seurakuntasalien välille. 

Kirkkosalin alapuolinen kerros joutui suurimman mullistuksen kohteeksi. 

Väliseinät purettiin, ja vain kirkkosalin lattiaa kannatteleva erikokoisten 

pilarien jono jäi jakamaan yhtenäistä tilaa. Pilarit, jotka aikaisemmin 

olivat kätkeytyneet pitkittäiseen väliseinään, jätettiin nyt näkyviin keskelle 

uutta keskikäytävää. Näin käytävä kulkee kohti puolipyöreää absidia, 

joka paljastui wc-ryhmän purkamisen yhteydessä. Käytävän lattia tehtiin 

harmaasta mosaiikkibetonista, jonka keskellä kulkee pilareitten levyinen 

musta mosaiikkibetonikaista. Näin noudatettiin seurakuntasalien aulan 

mallia, jossa pyöreät pilarit nousevat mustalta mosaiikkibetonikaistalta. 

Mennyttä vaihetta ”markkeerattiin” tekemällä absidin edessä oleva lattia 

pelkästä mustasta mosaiikkibetonista. Seurakuntasalien muutoksia ovat 

uudet tammilattiat, laaja kaapisto sisääntuloseinällä sekä vaimentavat 

alakatot salien keskialueella. Kaapistot sisältävät salin ilmastointikanavat 

ja sähkönousut mutta myös säilytystiloja.

Kirkon pääportaat säilyivät ennallaan, ja niiden valaistusta parannettiin 

käyttämällä mallina alkuperäistä kirkon tuulikaapin kattoon upotettua 

valaisinta. Se on metallikehyksen kannattelema opaalilasisuorakaide. 

Valaisin upotettiin tiiliseinään, jotta se ei vie tilaa jo ennestään ahtaassa 

portaassa. Kirkon yläaulaan liittyy itäpuolella vihkikappeli. Sen on 

vallannut jo vuonna 2008 toteutettu hissi, joka on mitoitettu hauta-

arkkua varten. Hissikuilun seinät ovat hiekkapuhallettua lasia, joiden 

kuvioaihe on saatu kappelin metalliaidasta. Aulan länsipuolella olevasta 

kastekappelista tehtiin uusi sakaristo. Vanha sakasti kirkkosalin alttarin 

alla ahtaiden portaiden päässä muutettiin esiintyjien lämpiötilaksi. Uusi 

sakasti erotettiin aulasta samanlaisella hiekkapuhalletulla lasiseinällä 

kuin hissikin. Kappelin alkuperäinen mosaiikkibetonista tehty kastemalja 

säilytettiin paikallaan. Kannella peitettynä se toimii hiljentymispaikan 

alttarina.
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Kirkkosalin muutoksia ovat uusi tammilattia (2), joka noudattaa 

vanhan lautalattian muotoa, sekä kolmen penkkirivin poisto, kaksi 

salin edestä ja yksi takaa. Etuosan penkkirivit korvattiin irtotuoleilla, 

jotka voidaan poistaa esimerkiksi erilaisten musiikkitapahtumien 

tieltä. Takapenkkien poistolla saatiin väljyyttä salin sisääntuloon ja 

tilaa mikseripöydälle. Alttarille nousevat portaat varustettiin kahdella 

käsijohteella, joiden malli on saatu saarnatuolille johtavasta kaiteesta. 

Alttarikehä kunnostettiin, mutta itse alttari uusittiin ja siirrettiin 

keskelle. Uudistamiseen myötävaikutti, että entinen suurempi alttari 

oli tehty 1970-luvulla. Uusi alttari ja kastemaljan pöytä verhottiin 

tammiviilulla seuraten vuonna 2008 toteutettua lukupulpettia, joka 

puolestaan otti mallia kirkon saarnatuolista. Kirkkosalin valaisimet 

kattopalkkien kyljessä jäivät ennalleen, mutta niiden valonlähde 

uudistettiin. Valaistusta tehostettiin uusilla kohdevalaisimilla, samalla 

kun 1980-luvun riippuvalaisimet poistettiin5.

Kirkon ulkorappaus jouduttiin uusimaan (4), koska entinen 

oli paikoitellen kuoriutumassa ja sen maalauskäsittelyt estivät 

kalkkimaalin käytön6. Peltikaton uusimisen yhteydessä parannettiin 

katon tuuletusta järjestämällä räystäälle kauttaaltaan 2 cm:n 

tuuletusrako. Kirkon rappaus oli vanhojen valokuvien mukaan ollut 

nykyistä ohuempi ja epätasaisempi. Suuret rappauspinnat olivat 

olleet karheampia ja vain koristeaiheet ja listat sileitä. Uudessa 

rappauksessa pyrittiin alkuperäiseen vaikutelmaan. Töölön kirkko 

tunnettiin vaalean roosasta väristään. Väritutkimusten mukaan 

vanhimmaksi punaiseksi osoittautui kuitenkin voimakkaampi sienna. 

Se erottui sopivasti taustana olevan koulun ruskeanpunertavasta 

seinäväristä. Kirkon kellotilan tynnyriholvi palautettiin siniseksi, ja 

räystäät sekä julkisivujen listoitukset saivat alkuperäiset värinsä. 

Ilmeisesti kirkon väritystä oli 1970-luvulla vaalennettu ja pelkistetty 

lähemmäksi modernismin ihanteita.

Päätiloissa pyrittiin palaamaan alkuperäisiin väreihin ja 

pintastruktuureihin. Kirkkosalin seiniltä purettiin rappausta 

peittävä paperointi. Sali palautettiin rappauspintaiseksi ja 

pozzuolinpunaiseksi (2). Suurin muutos tapahtui seurakuntasalien 

aulassa. Se on alkujaan ollut pompejinpunainen seinällä olevaan 

tummanharmaaseen vaakalistaan saakka. Vaatesyvennykset ovat 

olleet punaiset kattoa myöden. Tilan kokemien muutosten vuoksi vain 

aulan matala osa, jota mustat, pyöreät pilarit rajaavat, maalattiin 

pompejinpunaiseksi. Korkea osa maalattiin harmaan valkoiseksi 

niin, että vain tummanharmaa vaakalista jakaa sitä. Valkoisen aulan 

keskeltä lähtevä uusi keskikäytävä sai vaakalistan harmaan värin.

Töölön kirkon kunnostuksessa on ollut tavoitteena selvitä uusista 

vaatimuksista huomaamattomasti käyttäen rakennuksen omaa 

detaljimaailmaa niin pitkälle kuin mahdollista ja välttää nykyhetken 

uudisrakennusten muotidetaljit. Pyrkimys on ollut pitää kiinni 

alkuperäisestä arkkitehtuurista ja estää sen väljähtyminen. 

Tämän toteutuminen on tietysti suhteellista jo nykyaikaisten 

valaistusvaatimustenkin takia.
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Kirkkosalin muutoksia ovat uusi tammilattia (2), joka noudattaa 

vanhan lautalattian muotoa, sekä kolmen penkkirivin poisto, kaksi 

salin edestä ja yksi takaa. Etuosan penkkirivit korvattiin irtotuoleilla, 

jotka voidaan poistaa esimerkiksi erilaisten musiikkitapahtumien 

tieltä. Takapenkkien poistolla saatiin väljyyttä salin sisääntuloon ja 

tilaa mikseripöydälle. Alttarille nousevat portaat varustettiin kahdella 

käsijohteella, joiden malli on saatu saarnatuolille johtavasta kaiteesta. 

Alttarikehä kunnostettiin, mutta itse alttari uusittiin ja siirrettiin 

keskelle. Uudistamiseen myötävaikutti, että entinen suurempi alttari 

oli tehty 1970-luvulla. Uusi alttari ja kastemaljan pöytä verhottiin 

tammiviilulla seuraten vuonna 2008 toteutettua lukupulpettia, joka 

puolestaan otti mallia kirkon saarnatuolista. Kirkkosalin valaisimet 

kattopalkkien kyljessä jäivät ennalleen, mutta niiden valonlähde 

uudistettiin. Valaistusta tehostettiin uusilla kohdevalaisimilla, samalla 

kun 1980-luvun riippuvalaisimet poistettiin5.

Kirkon ulkorappaus jouduttiin uusimaan (4), koska entinen 

oli paikoitellen kuoriutumassa ja sen maalauskäsittelyt estivät 

kalkkimaalin käytön6. Peltikaton uusimisen yhteydessä parannettiin 

katon tuuletusta järjestämällä räystäälle kauttaaltaan 2 cm:n 

tuuletusrako. Kirkon rappaus oli vanhojen valokuvien mukaan ollut 

nykyistä ohuempi ja epätasaisempi. Suuret rappauspinnat olivat 

olleet karheampia ja vain koristeaiheet ja listat sileitä. Uudessa 

rappauksessa pyrittiin alkuperäiseen vaikutelmaan. Töölön kirkko 

tunnettiin vaalean roosasta väristään. Väritutkimusten mukaan 

vanhimmaksi punaiseksi osoittautui kuitenkin voimakkaampi sienna. 

Se erottui sopivasti taustana olevan koulun ruskeanpunertavasta 

seinäväristä. Kirkon kellotilan tynnyriholvi palautettiin siniseksi, ja 

räystäät sekä julkisivujen listoitukset saivat alkuperäiset värinsä. 

Ilmeisesti kirkon väritystä oli 1970-luvulla vaalennettu ja pelkistetty 

lähemmäksi modernismin ihanteita.

Päätiloissa pyrittiin palaamaan alkuperäisiin väreihin ja 

pintastruktuureihin. Kirkkosalin seiniltä purettiin rappausta 

peittävä paperointi. Sali palautettiin rappauspintaiseksi ja 

pozzuolinpunaiseksi (2). Suurin muutos tapahtui seurakuntasalien 

aulassa. Se on alkujaan ollut pompejinpunainen seinällä olevaan 

tummanharmaaseen vaakalistaan saakka. Vaatesyvennykset ovat 

olleet punaiset kattoa myöden. Tilan kokemien muutosten vuoksi vain 

aulan matala osa, jota mustat, pyöreät pilarit rajaavat, maalattiin 

pompejinpunaiseksi. Korkea osa maalattiin harmaan valkoiseksi 

niin, että vain tummanharmaa vaakalista jakaa sitä. Valkoisen aulan 

keskeltä lähtevä uusi keskikäytävä sai vaakalistan harmaan värin.

Töölön kirkon kunnostuksessa on ollut tavoitteena selvitä uusista 

vaatimuksista huomaamattomasti käyttäen rakennuksen omaa 

detaljimaailmaa niin pitkälle kuin mahdollista ja välttää nykyhetken 

uudisrakennusten muotidetaljit. Pyrkimys on ollut pitää kiinni 

alkuperäisestä arkkitehtuurista ja estää sen väljähtyminen. 

Tämän toteutuminen on tietysti suhteellista jo nykyaikaisten 

valaistusvaatimustenkin takia.
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mikko bonsdorff

helsingin pitäjän kirkko – 

arkkitehdin näkökulmia 

rakennustutkimukseen 

2000-luvulla

Henkilökohtainen uteliaisuuteni rakennustutkimusta 
kohtaan heräsi vuonna 1991, kun viidennen vuoden 
arkkitehtiopiskelijana istuin Otaniemessä Perinteiset 
rakenteet ja niiden korjaus -kurssilla. Panu Kailan 
sympaattinen ja utelias harmaapartainen hahmo, 
rakentamisen kaikkien alojen ensyklopedisti, 
teki lähtemättömän vaikutuksen. Oivallus, että 
rakennuksia voi lukea, ja jos osaa lukea voi alkaa 
ymmärtämään, ja että jokainen jälki rakennuksessa 
on seurausta jostakin tietystä inhimillisestä 
toimesta tai luonnon vaikutuksesta tai materiaalin 
ikääntymisestä, herkisti ja avasi nuoren ihmisen aistit. 
Rakennustaiteen yleispiirteissä aiemmin viipyilleet 
silmäni terävöityivät nyt katsomaan rakennusten 
pienimpiäkin jälkiä ja pohtimaan niiden syitä ja 
seurauksia. Rakennukset näyttäytyivät eräänlaisina 
rikostutkimuskohteina, jossa lahonneelle seinähirrelle 
etsittiin syyllistä tai mikroskoopin avulla tarkasteltiin 
kuinka väkivaltaiselta höttö lateksi näyttikään 
ylevien ohuiden öljymaalikerrosten päällä. Tästä 
asennemaailmasta en sen jälkeen päässyt eroon, 
vaan löysin itseni tutkimassa niin Monrepos’n 
kartanoa, puurakentamista Safranbolussa, antiikin 
Rooman aikaista temppeliä Sidessä, Alvar Aallon 
Muuratsalon koetaloa kuin navettoja Inkerinmaalla. 
Sittemmin, 2000-luvun alussa, tutkimustöiden 
tekeminen muuttui oman yrityksen, arkkitehtitoimisto 
Okuluksen keskeiseksi liiketoimintamuodoksi, ja 
nyt tutkittujen rakennusten kirjo ulottuu 1400-luvun 
kivikirkosta 1970-luvun sähkövoimalaitokseen. Mukana 
on rakennuksia valtiovallan ylimmältä asteelta, 
rakennuksia teollisuutta, liiketoimintaa ja asumista 
varten, vankiloita, puolustushallinnon rakennuksia, 
rakennuksia teatteritoimelle, yliopistolle, kouluille ja 
tutkimuslaitoksille sekä kaksi kirkkoa. 

2000-luvun alusta lähtien tutkimustyyppi, jota kutsutaan 
rakennushistoriaselvitykseksi, on alkanut saada 
entistä vakaampaa jalansijaa rakennushankkeiden 
yhteydessä. Lyhyesti ottaen rakennushistoriaselvityksen 
tavoite on koota kaikki tiedossa oleva historiatieto 
rakennuksesta yksiin kansiin ja muodostaa näin vakaa 
tiedollinen perustus hankkeen suunnittelulle ja/tai 

rakennuksen pitkäjänteiselle ylläpidolle. Huolellisesti 
tehty, riittävällä tarkkuudella ja hyvään järjestykseen 
saatettu tieto rakennuksen historiasta, rakennustavasta, 
materiaaleista ja arkkitehtuurista, joka on kirjoitettu 
sujuvaan asuun ja varustettu havainnollisella 
kuvituksella, antaa hankkeen kaikille osapuolille 
tasapuolisen mahdollisuuden tutustua ja ymmärtää 
rakennuksen ajallisia ulottuvuuksia. On tyypillistä, että 
rakennuksen omistajat, etenkin suuremmissa yhteisöissä, 
tuntevat perin huonosti hallitsemaansa kohteen 
historiaa ja rakennusanatomiaa. Siksi perustietopaketin 
saaminen on usein avannut rakennuksen omistajan 
silmät. Toisaalta rakennushankkeissa, joissa 
kohteen rakennussuojelukysymykset nousevat 
keskustelun aiheeksi, on välttämätöntä tarjota myös 
viranomaistahoille kattavat tiedot rakennushistoriasta, 
jotta rakennuksen suojelutavoitteita ja arvoja 
voidaan kollektiivisesti punnita. Vielä 1900-luvun 
puolella museotoimet tekivät tätä rakennustutkimusta 
virkatyönä, mutta 2000-luvulla vastuu taloudellisine 
velvoitteineen on siirtynyt rakennusten omistajille. Siksi 
museotoimen, ja nykyisin myös rakennusvalvontatoimen, 
vaatimus rakennushistoriaselvityksen tekemisestä 
ei ole aina ilahduttanut rakennuksen omistajaa, 
vaan se on toisinaan koettu asioita hidastavana 
pakollisena asiakirjana, jonka hyödystä omistajalla 
ei ole ollut odotuksia. Kokemukseni mukaan hyvin 
tehdyt raportit omistajan käteen saatettuna murtavat 
kuitenkin tämän ennakkoasetelman ja avaavat 
tien rakennuksen moniarvoiselle ymmärtämiselle. 
Rakennushistoriaselvitystä voi pitää eräänlaisena 
rakennuksen historiapainotteisena käyttöohjekirjana 
(manuaalina tai hakukoneena). 

Miten kirkkojen tutkimus poikkeaa sitten muihin 
rakennustutkimuskohteisiin nähden? Lähestyn tätä 
kysymystä Helsingin pitäjän keskiaikaisen kirkon 
rakennushistoriaselvityksen ja väritutkimuksen (2012-
2014) kautta. Ensinnäkin kirkkoja koskevaa historiallista 
asiakirja-aineistoa on saatavilla poikkeuksellisen paljon. 
Uskonnollisten yhteisöjen vahva hallintojärjestelmä, 
keskusjohdosta aluehallintotasolle saakka, on 
tuottanut asiapapereita vuosisadasta toiseen ja 
rakenteen konservatiivisuus on taannut useimmiten 
myös asiakirjojen säilymisen. Seurakunnilla on myös 
omat kattavat ja hyvin hallinnoidut arkistonsa. Lisäksi 
Kansallisarkistossa sijaitsevat kirkon- ja pitäjänkokousten 
pöytäkirjojen digitoidut versiot luovat jokaiselle 
mahdollisuuden lukea näitä käsivaraisesti (ruotsiksi) 
kirjoitettuja asiakirjoja omalta kotikoneelta. Ongelmaksi 
tutkimuksessa muodostuukin tietomassan perkaaminen 
ja hallinta: mistä löytää ja miten erottaa olennainen. 
Toisaalta kun löydöksen on tehnyt, niin digitaalisen 
arkiston kiinteäosoitteiset sivut mahdollistavat www-
linkin tekemisen viitteeseen. Näin kuka tahansa 
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tutkimusraporttia sähköisesti lukeva voi itse käydä 
tarkistamassa alkuperäisen asiakirjan – yhdellä 
klikkauksella.

Toisekseen kirkot ovat ja ovat olleet seurakunnilleen 
rakkaita ja erityisiä rakennuksia. Tyypillisesti 
kirkkorakennuksen historia on innostanut seurakuntaa 
laatimaan historiikkeja kirkkorakennuksen tai 
seurakunnan merkkipäivinä. Näille on tunnusomaista 
tiedon ja harhakäsitysten kertautuminen, jossa 
tutkimusaltaaseen kerran heitetty ”kivi” muodostaa 
alati etääntyviä renkaita. Varhaisemmin laadittujen 
historiikkien tietoja toistellaan ja täydennetään 
nuoremmissa, kunnes seuraa erinäinen määrä 
epäselvyyksiä asiatietojen alkuperästä. Siksi 
tutkimustyöhön antautuva kahlaa läpi aiemmat 
selvitykset ja löytää itsensä originaaliasiakirjoja 
tutkimassa. Nuoremmat tutkimukset, joissa on 
huolelliset lähdeviitteet, toimivat siten vähintäänkin 
hyvänä reittioppaana tiedonhallintaveistään 
alkuperäisasiakirjojen viidakossa heiluttavalle 
tutkijalle. Helsingin pitäjän kirkosta 1994 laadittu 
ns. 500-vuotishistoriikki (Marja-Terttu Knapas, 
Eeva Maija Viljo & co) ansaitsee erityismaininnan 
painettuna kirkkotutkimuksena. Siinä kohdetta 
on tarkasteltu usean kirjoittajan voimin pitäjän 
historian, kirkon varhaishistorian, palon 1893 
jälkeisen historian ja esinehistorian näkökulmista. 
Kun tällainen aiemmin laadittu kattava historiikki 
on rakennushistoriaselvityksen tekijän lähtötietona, 
voidaan tutkimuksessa keskittyä jo olemassa olevan 
tiedon järjestämiseen ja analyyttiseen täydentämiseen 
esim. laatimalla väritutkimus kirkon niistä 
maalipinnoista, joita aiemmin ei ollut dokumentoitu 
(Kati Winterhalter, Arja Sorri ja Heli Ketomäki 2012).

Kolmanneksi kirkot rakennustyyppinä ovat olleet 
viimeistään 1800-luvun loppupuoliskolta lähtien 
arkkitehtien, taidehistorioitsijoiden ja arkeologien 
erityisen kiinnostuksen kohteina. Kirkoista on 
laadittu tutkimuksia niin opinnäytetöinä kuin yleisen 
taidehistoriallisen ja muinaistieteellisen innostuksen 
johdattamana. Varhaisimmat dokumentit saattavat olla 
lyhyitä kirjallisia kuvailuja kirkolla käynnistä ja siellä 
tehdyistä havainnoista, lisukkeena mahdollisesti jokin 
pieni yksityiskohtaa kuvaava piirustus. Tai dokumenttina 
on painettuun asuun saatettu kuvailu, kuten vuodelta 
1867 oleva Reinhold Hausenin selostus Itä-Uudenmaan 
kivikirkoista (ilmestynyt 1887), jossa Helsingin pitäjän 
kirkko esiintyy yhtenä muiden joukossa. Nuoremmat 
taidehistorialliset tutkimukset asettavat kirkot usein 
laajemman tarkastelun kohteiksi, missä kirkkoa 
katsotaan typologisesti usean rakennuskohteen 
sarjassa, kuten tutkija Markus Hiekkanen on 
väitöskirjassaan (1994) tehnyt.  

1 Sakastin ensimmäinen elegantti ja jäntevä 
kasviornamenttimaalaus (1) on toteutettu 1893-94 Salomon 
Wuorin toimesta. Seinän punaoranssia kattolistaa rajaa ohut 
kultaviiva ja kappaholvatussa katossa on puolestaan astetta 
kevyempi keltapohjainen ornamentti. Seuraava siniharmaa 
ja naiivein kukka-aihein maalattu kerros (2) on 1920-luvun 

lopulta, kun uusi kirkkoherra, Otto Weckström astui sakastia 
hallinnoimaan. Kolmas kerrostuma (3) on 1970-luvulla tehty beige-

ylimaalaus ja sen huoltomaalaus 1993.
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mikko bonsdorff

helsingin pitäjän kirkko – 

arkkitehdin näkökulmia 

rakennustutkimukseen 

2000-luvulla

Henkilökohtainen uteliaisuuteni rakennustutkimusta 
kohtaan heräsi vuonna 1991, kun viidennen vuoden 
arkkitehtiopiskelijana istuin Otaniemessä Perinteiset 
rakenteet ja niiden korjaus -kurssilla. Panu Kailan 
sympaattinen ja utelias harmaapartainen hahmo, 
rakentamisen kaikkien alojen ensyklopedisti, 
teki lähtemättömän vaikutuksen. Oivallus, että 
rakennuksia voi lukea, ja jos osaa lukea voi alkaa 
ymmärtämään, ja että jokainen jälki rakennuksessa 
on seurausta jostakin tietystä inhimillisestä 
toimesta tai luonnon vaikutuksesta tai materiaalin 
ikääntymisestä, herkisti ja avasi nuoren ihmisen aistit. 
Rakennustaiteen yleispiirteissä aiemmin viipyilleet 
silmäni terävöityivät nyt katsomaan rakennusten 
pienimpiäkin jälkiä ja pohtimaan niiden syitä ja 
seurauksia. Rakennukset näyttäytyivät eräänlaisina 
rikostutkimuskohteina, jossa lahonneelle seinähirrelle 
etsittiin syyllistä tai mikroskoopin avulla tarkasteltiin 
kuinka väkivaltaiselta höttö lateksi näyttikään 
ylevien ohuiden öljymaalikerrosten päällä. Tästä 
asennemaailmasta en sen jälkeen päässyt eroon, 
vaan löysin itseni tutkimassa niin Monrepos’n 
kartanoa, puurakentamista Safranbolussa, antiikin 
Rooman aikaista temppeliä Sidessä, Alvar Aallon 
Muuratsalon koetaloa kuin navettoja Inkerinmaalla. 
Sittemmin, 2000-luvun alussa, tutkimustöiden 
tekeminen muuttui oman yrityksen, arkkitehtitoimisto 
Okuluksen keskeiseksi liiketoimintamuodoksi, ja 
nyt tutkittujen rakennusten kirjo ulottuu 1400-luvun 
kivikirkosta 1970-luvun sähkövoimalaitokseen. Mukana 
on rakennuksia valtiovallan ylimmältä asteelta, 
rakennuksia teollisuutta, liiketoimintaa ja asumista 
varten, vankiloita, puolustushallinnon rakennuksia, 
rakennuksia teatteritoimelle, yliopistolle, kouluille ja 
tutkimuslaitoksille sekä kaksi kirkkoa. 

2000-luvun alusta lähtien tutkimustyyppi, jota kutsutaan 
rakennushistoriaselvitykseksi, on alkanut saada 
entistä vakaampaa jalansijaa rakennushankkeiden 
yhteydessä. Lyhyesti ottaen rakennushistoriaselvityksen 
tavoite on koota kaikki tiedossa oleva historiatieto 
rakennuksesta yksiin kansiin ja muodostaa näin vakaa 
tiedollinen perustus hankkeen suunnittelulle ja/tai 

rakennuksen pitkäjänteiselle ylläpidolle. Huolellisesti 
tehty, riittävällä tarkkuudella ja hyvään järjestykseen 
saatettu tieto rakennuksen historiasta, rakennustavasta, 
materiaaleista ja arkkitehtuurista, joka on kirjoitettu 
sujuvaan asuun ja varustettu havainnollisella 
kuvituksella, antaa hankkeen kaikille osapuolille 
tasapuolisen mahdollisuuden tutustua ja ymmärtää 
rakennuksen ajallisia ulottuvuuksia. On tyypillistä, että 
rakennuksen omistajat, etenkin suuremmissa yhteisöissä, 
tuntevat perin huonosti hallitsemaansa kohteen 
historiaa ja rakennusanatomiaa. Siksi perustietopaketin 
saaminen on usein avannut rakennuksen omistajan 
silmät. Toisaalta rakennushankkeissa, joissa 
kohteen rakennussuojelukysymykset nousevat 
keskustelun aiheeksi, on välttämätöntä tarjota myös 
viranomaistahoille kattavat tiedot rakennushistoriasta, 
jotta rakennuksen suojelutavoitteita ja arvoja 
voidaan kollektiivisesti punnita. Vielä 1900-luvun 
puolella museotoimet tekivät tätä rakennustutkimusta 
virkatyönä, mutta 2000-luvulla vastuu taloudellisine 
velvoitteineen on siirtynyt rakennusten omistajille. Siksi 
museotoimen, ja nykyisin myös rakennusvalvontatoimen, 
vaatimus rakennushistoriaselvityksen tekemisestä 
ei ole aina ilahduttanut rakennuksen omistajaa, 
vaan se on toisinaan koettu asioita hidastavana 
pakollisena asiakirjana, jonka hyödystä omistajalla 
ei ole ollut odotuksia. Kokemukseni mukaan hyvin 
tehdyt raportit omistajan käteen saatettuna murtavat 
kuitenkin tämän ennakkoasetelman ja avaavat 
tien rakennuksen moniarvoiselle ymmärtämiselle. 
Rakennushistoriaselvitystä voi pitää eräänlaisena 
rakennuksen historiapainotteisena käyttöohjekirjana 
(manuaalina tai hakukoneena). 

Miten kirkkojen tutkimus poikkeaa sitten muihin 
rakennustutkimuskohteisiin nähden? Lähestyn tätä 
kysymystä Helsingin pitäjän keskiaikaisen kirkon 
rakennushistoriaselvityksen ja väritutkimuksen (2012-
2014) kautta. Ensinnäkin kirkkoja koskevaa historiallista 
asiakirja-aineistoa on saatavilla poikkeuksellisen paljon. 
Uskonnollisten yhteisöjen vahva hallintojärjestelmä, 
keskusjohdosta aluehallintotasolle saakka, on 
tuottanut asiapapereita vuosisadasta toiseen ja 
rakenteen konservatiivisuus on taannut useimmiten 
myös asiakirjojen säilymisen. Seurakunnilla on myös 
omat kattavat ja hyvin hallinnoidut arkistonsa. Lisäksi 
Kansallisarkistossa sijaitsevat kirkon- ja pitäjänkokousten 
pöytäkirjojen digitoidut versiot luovat jokaiselle 
mahdollisuuden lukea näitä käsivaraisesti (ruotsiksi) 
kirjoitettuja asiakirjoja omalta kotikoneelta. Ongelmaksi 
tutkimuksessa muodostuukin tietomassan perkaaminen 
ja hallinta: mistä löytää ja miten erottaa olennainen. 
Toisaalta kun löydöksen on tehnyt, niin digitaalisen 
arkiston kiinteäosoitteiset sivut mahdollistavat www-
linkin tekemisen viitteeseen. Näin kuka tahansa 
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tutkimusraporttia sähköisesti lukeva voi itse käydä 
tarkistamassa alkuperäisen asiakirjan – yhdellä 
klikkauksella.

Toisekseen kirkot ovat ja ovat olleet seurakunnilleen 
rakkaita ja erityisiä rakennuksia. Tyypillisesti 
kirkkorakennuksen historia on innostanut seurakuntaa 
laatimaan historiikkeja kirkkorakennuksen tai 
seurakunnan merkkipäivinä. Näille on tunnusomaista 
tiedon ja harhakäsitysten kertautuminen, jossa 
tutkimusaltaaseen kerran heitetty ”kivi” muodostaa 
alati etääntyviä renkaita. Varhaisemmin laadittujen 
historiikkien tietoja toistellaan ja täydennetään 
nuoremmissa, kunnes seuraa erinäinen määrä 
epäselvyyksiä asiatietojen alkuperästä. Siksi 
tutkimustyöhön antautuva kahlaa läpi aiemmat 
selvitykset ja löytää itsensä originaaliasiakirjoja 
tutkimassa. Nuoremmat tutkimukset, joissa on 
huolelliset lähdeviitteet, toimivat siten vähintäänkin 
hyvänä reittioppaana tiedonhallintaveistään 
alkuperäisasiakirjojen viidakossa heiluttavalle 
tutkijalle. Helsingin pitäjän kirkosta 1994 laadittu 
ns. 500-vuotishistoriikki (Marja-Terttu Knapas, 
Eeva Maija Viljo & co) ansaitsee erityismaininnan 
painettuna kirkkotutkimuksena. Siinä kohdetta 
on tarkasteltu usean kirjoittajan voimin pitäjän 
historian, kirkon varhaishistorian, palon 1893 
jälkeisen historian ja esinehistorian näkökulmista. 
Kun tällainen aiemmin laadittu kattava historiikki 
on rakennushistoriaselvityksen tekijän lähtötietona, 
voidaan tutkimuksessa keskittyä jo olemassa olevan 
tiedon järjestämiseen ja analyyttiseen täydentämiseen 
esim. laatimalla väritutkimus kirkon niistä 
maalipinnoista, joita aiemmin ei ollut dokumentoitu 
(Kati Winterhalter, Arja Sorri ja Heli Ketomäki 2012).

Kolmanneksi kirkot rakennustyyppinä ovat olleet 
viimeistään 1800-luvun loppupuoliskolta lähtien 
arkkitehtien, taidehistorioitsijoiden ja arkeologien 
erityisen kiinnostuksen kohteina. Kirkoista on 
laadittu tutkimuksia niin opinnäytetöinä kuin yleisen 
taidehistoriallisen ja muinaistieteellisen innostuksen 
johdattamana. Varhaisimmat dokumentit saattavat olla 
lyhyitä kirjallisia kuvailuja kirkolla käynnistä ja siellä 
tehdyistä havainnoista, lisukkeena mahdollisesti jokin 
pieni yksityiskohtaa kuvaava piirustus. Tai dokumenttina 
on painettuun asuun saatettu kuvailu, kuten vuodelta 
1867 oleva Reinhold Hausenin selostus Itä-Uudenmaan 
kivikirkoista (ilmestynyt 1887), jossa Helsingin pitäjän 
kirkko esiintyy yhtenä muiden joukossa. Nuoremmat 
taidehistorialliset tutkimukset asettavat kirkot usein 
laajemman tarkastelun kohteiksi, missä kirkkoa 
katsotaan typologisesti usean rakennuskohteen 
sarjassa, kuten tutkija Markus Hiekkanen on 
väitöskirjassaan (1994) tehnyt.  

1 Sakastin ensimmäinen elegantti ja jäntevä 
kasviornamenttimaalaus (1) on toteutettu 1893-94 Salomon 
Wuorin toimesta. Seinän punaoranssia kattolistaa rajaa ohut 
kultaviiva ja kappaholvatussa katossa on puolestaan astetta 
kevyempi keltapohjainen ornamentti. Seuraava siniharmaa 
ja naiivein kukka-aihein maalattu kerros (2) on 1920-luvun 

lopulta, kun uusi kirkkoherra, Otto Weckström astui sakastia 
hallinnoimaan. Kolmas kerrostuma (3) on 1970-luvulla tehty beige-

ylimaalaus ja sen huoltomaalaus 1993.
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Neljänneksi rakennusarkeologiset tutkimukset 
sukeltavat syvyyteen, jossa radikaalillakin tavalla 
paljastetaan kirkkorakennuksen historiallisia vaiheita. 
Esimerkiksi Kirkkonummen kirkon restaurointia 
1956 edelsi kirkon puisten sisäosien täydellinen 
purkaminen ja seinämuurien rappauspintojen 
poistaminen arkeologisen tutkimuksen nimissä, jota 
seurasi kirkon uudelleenrakennus moderniin asuun. 
Helsingin pitäjän kirkon rakennushistoriaselvityksen 
yhteydessä arkeologista tutkimusta (Andreas Koivisto 
2012) hyödynnettiin puolestaan täsmätyökaluna: 
rakennuksen ulkopuolelle harkittuihin pisteisiin avattiin 
koekuopat, joilla selvitettiin rakennuksen perustustapa 
ja –syvyys. Kun nämä silmämääräiset havainnot 
yhdistettiin pohjatutkimuksella (Petteri Kronqvist 
2012) saatuun tietoon, saatiin muodostettua käsitys 
rakennuksen (keskiaikaisista) perustamisolosuhteista. 
Hieman yllättäen kirkko on pohjoispuolelta perustettu 
kallionvaraisesti, kun taas muilta osin perustus on 
maanvarainen (kallio jopa 7 metrin syvyydessä) 
ja perusmuurit lepäävät noin 1 metrin syvyydessä 
olevan siltistä ja savesta muodostuvan maannoksen 
päällä. Perustuskuoppien kaivaminen mahdollisti myös 
havainnon kirkon julkisivun alkuperäisestä korkeudesta, 
joka kalkkimaalijäämien perusteella ulottuu n. 30 cm 
nykyistä maantasoa alemmas.

Viidenneksi kirkkorakennustutkimuksen, kuten 
rakennustutkimuksen yleensäkin, todistusvoimaisimpia 
dokumentteja ovat valokuvat. Helsingin pitäjän 
kirkon kohdalla varhaisimmat valokuvat ovat 
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2 Yksinkertaistettu poikkileikkauspiirustus kirkosta on 
laadittu käyttäen lähtötietona kirkon laser-keilaus aineistoa, 
pohjatutkimusta ja arkeologista tutkimusta sekä vanhoista 

valokuvista tehtyjä havaintoja kirkon ullakon (päätykolmion) 
korkeudelta. Harmaa katkoviiva osoittaa likimääräisesti 

peruskallion muodon kirkon alla. Kallion päällä on kerrostuma 
silttistä hiekkaa joka päättyy n. 1,5 m kirkon perustustason 

alapuolelle. Tästä ylöspäin on siltin ja saven sekainen maannos, 
jolle kirkko on perustettu. Voinee ajatella, että muinainen 

kaivuumies on iskenyt työkaluaan sitkeänkovaan maaperään, n. 3 
metriä leveää perustusojaa työläästi kaivaen, ja nähnyt ettei maan 

luonne siitä muuksi muutu, vaikka kuinka syvälle kaivaisi. 

3 Höijerin harmaanviolettia väriskaalaa, väritutkimuksen 
perusteella, vaihtelevan sävyisenä kvaaderointina 1894...1926. 
Kalkkimaalin sävyn luonnetta on hyvin vaikea tavoittaa pelkkien 

värikoodien ja niitä kuvaavien tasasävyisten tulostevärien 
perusteella, mutta skaala kertoo värityksen luonteen.
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vuodelta 1891 ennen paloa. Myös palon jälkeen 
kesällä 1893 kirkossa tehtiin koristemaalausten 
valokuvadokumentointi, mutta kuvaus valitettavasti 
epäonnistui. 1900-luvun alusta valokuvia alkaa olla 
lähes jokaiselta vuosikymmeneltä ja kun kirjallisista 
lähteistä saadut tiedot yhdistetään analyyttiseen 
valokuvan lukuun ja paikalla tehtyihin tutkimuksiin, 
saadaan muodostettua jokseenkin kattava kuva 
rakennuksen piirteistä eri aikoina. Esimerkiksi 
kuvavertailujen avulla voi eläytyä jo menetettyyn 
vaiheeseen, jossa Höijerin suunnittelema eloisa ja salin 
kokonaissommitelmaan kuulunut perusseinäpintojen 
hiekkakivimäinen harkotusmaalaus maalattiin 
arkkitehti Armas Lindgrenin 1925 antaman kriittisen 
lausunnon perusteella siniharmaaksi: ”…koristelu 
on täysin vieras kirkkojemme luonteelle ja pilaa 
herkän keskiaikaisen tunnelman”. Siis tunnelman 
jonka Höijer oli kirkkoon uudestaan rakentanut 
1893-94 avaamalla lisää ikkunoita, muuttamalla 
keskiaikaiset segmenttikaari-ikkunat suippokaarisiksi, 
muuttamalla pääsisäänkäynnin asehuoneesta 
länsipäätyyn, maalauskoristelemalla Salomon Wuorion 
kanssa holvit… jne. Eli luomalla kirkon paljaaksi 
palaneiden luonnonkivimuurien ja tiiliholvien ympärille 
kokonaisuuden, joka heijasteli keskieurooppalaista, 
värikästä ja elinvoimaista mielikuvaa keskiajasta 
– tulkinnan joka perustui tyylin eheyteen ja 
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rationaalisuuteen. Samaten valokuvista voi lukea, 
kuinka kirkko sai ensimmäisen sähkövalaistuksensa 
1934 (Aarne Ranckenin suunnittelemana) lehtereihin 
ja pilareihin asennettuine putkihehkulamppuineen. 

Kuudenneksi vanhoja kirkkoja koskevat 
piirustusdokumentit poikkeavat muiden 
rakennustyyppien tutkimuksista siinä, ettei 
alkuperäisiä suunnitelmia yleensä tunneta 
(kuin 1700-l jälkeen). Kirkon vanhinta asua 
kuvaava piirustus on saatettu laatia jonkin 
nuoren tutkimuksen yhteydessä, kuten Helsingin 
Pitäjän kirkon keskiaikaista muotoa kuvaava 
varhaisin tunnettu piirustus on vuodelta 1950, 
arkkitehti Aarne Ranckenin laatimana. Tätä 
ovat puolestaan käyttäneet muut tutkijat, kuten 
Markus Hiekkanen, omien keskiaikatutkimustensa 
ja julkaisujen taustamateriaalina (Hiekkanen 
1994, 1995, 2007). Ranckenin piirustuksen 
pohjatietona on puolestaan ollut arkkitehti Theodor 
Höijerin 1893 laatima dokumenttipiirustussarja 
kirkon tulipalossa tuhoutuneesta asusta. Näistä 
viimemainittu on siis luotettavin piirustusdokumentti 
kirkon 1893-94 restaurointia edeltävältä ajalta. 
Käsivaraisesti tehtyjen mittausten tarkkuus on 
kuitenkin kyseenalainen ja paksumuuriset, 
korkeat ja moneen suuntaan kaartuvia 

4 Kirkko Josef Stenbäckin kuvaamana. Seinissä ja pilareissa 
erottuu alkuperäinen harkotusmaalaus. Kuva MV 19431.

5 Sisätila vuoden 1934 jälkeen, jolloin kirkkosaliin asennettiin 
sähkövalaistus; putkihehkulamput parven palkistorakenteissa. Kuva 

MV 57602.

6 Kirkko Elias Härön kuvaamana 1970 MV. Tämä on varhaisin 
tiedossa oleva värikuva kirkon sisätiloista. Seinissä ja pilareissa on 

Armas Lindgrenin määrittelemä harmaasävy. 
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Neljänneksi rakennusarkeologiset tutkimukset 
sukeltavat syvyyteen, jossa radikaalillakin tavalla 
paljastetaan kirkkorakennuksen historiallisia vaiheita. 
Esimerkiksi Kirkkonummen kirkon restaurointia 
1956 edelsi kirkon puisten sisäosien täydellinen 
purkaminen ja seinämuurien rappauspintojen 
poistaminen arkeologisen tutkimuksen nimissä, jota 
seurasi kirkon uudelleenrakennus moderniin asuun. 
Helsingin pitäjän kirkon rakennushistoriaselvityksen 
yhteydessä arkeologista tutkimusta (Andreas Koivisto 
2012) hyödynnettiin puolestaan täsmätyökaluna: 
rakennuksen ulkopuolelle harkittuihin pisteisiin avattiin 
koekuopat, joilla selvitettiin rakennuksen perustustapa 
ja –syvyys. Kun nämä silmämääräiset havainnot 
yhdistettiin pohjatutkimuksella (Petteri Kronqvist 
2012) saatuun tietoon, saatiin muodostettua käsitys 
rakennuksen (keskiaikaisista) perustamisolosuhteista. 
Hieman yllättäen kirkko on pohjoispuolelta perustettu 
kallionvaraisesti, kun taas muilta osin perustus on 
maanvarainen (kallio jopa 7 metrin syvyydessä) 
ja perusmuurit lepäävät noin 1 metrin syvyydessä 
olevan siltistä ja savesta muodostuvan maannoksen 
päällä. Perustuskuoppien kaivaminen mahdollisti myös 
havainnon kirkon julkisivun alkuperäisestä korkeudesta, 
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34

2 Yksinkertaistettu poikkileikkauspiirustus kirkosta on 
laadittu käyttäen lähtötietona kirkon laser-keilaus aineistoa, 
pohjatutkimusta ja arkeologista tutkimusta sekä vanhoista 

valokuvista tehtyjä havaintoja kirkon ullakon (päätykolmion) 
korkeudelta. Harmaa katkoviiva osoittaa likimääräisesti 

peruskallion muodon kirkon alla. Kallion päällä on kerrostuma 
silttistä hiekkaa joka päättyy n. 1,5 m kirkon perustustason 

alapuolelle. Tästä ylöspäin on siltin ja saven sekainen maannos, 
jolle kirkko on perustettu. Voinee ajatella, että muinainen 

kaivuumies on iskenyt työkaluaan sitkeänkovaan maaperään, n. 3 
metriä leveää perustusojaa työläästi kaivaen, ja nähnyt ettei maan 

luonne siitä muuksi muutu, vaikka kuinka syvälle kaivaisi. 

3 Höijerin harmaanviolettia väriskaalaa, väritutkimuksen 
perusteella, vaihtelevan sävyisenä kvaaderointina 1894...1926. 
Kalkkimaalin sävyn luonnetta on hyvin vaikea tavoittaa pelkkien 

värikoodien ja niitä kuvaavien tasasävyisten tulostevärien 
perusteella, mutta skaala kertoo värityksen luonteen.

2

3

4
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vuodelta 1891 ennen paloa. Myös palon jälkeen 
kesällä 1893 kirkossa tehtiin koristemaalausten 
valokuvadokumentointi, mutta kuvaus valitettavasti 
epäonnistui. 1900-luvun alusta valokuvia alkaa olla 
lähes jokaiselta vuosikymmeneltä ja kun kirjallisista 
lähteistä saadut tiedot yhdistetään analyyttiseen 
valokuvan lukuun ja paikalla tehtyihin tutkimuksiin, 
saadaan muodostettua jokseenkin kattava kuva 
rakennuksen piirteistä eri aikoina. Esimerkiksi 
kuvavertailujen avulla voi eläytyä jo menetettyyn 
vaiheeseen, jossa Höijerin suunnittelema eloisa ja salin 
kokonaissommitelmaan kuulunut perusseinäpintojen 
hiekkakivimäinen harkotusmaalaus maalattiin 
arkkitehti Armas Lindgrenin 1925 antaman kriittisen 
lausunnon perusteella siniharmaaksi: ”…koristelu 
on täysin vieras kirkkojemme luonteelle ja pilaa 
herkän keskiaikaisen tunnelman”. Siis tunnelman 
jonka Höijer oli kirkkoon uudestaan rakentanut 
1893-94 avaamalla lisää ikkunoita, muuttamalla 
keskiaikaiset segmenttikaari-ikkunat suippokaarisiksi, 
muuttamalla pääsisäänkäynnin asehuoneesta 
länsipäätyyn, maalauskoristelemalla Salomon Wuorion 
kanssa holvit… jne. Eli luomalla kirkon paljaaksi 
palaneiden luonnonkivimuurien ja tiiliholvien ympärille 
kokonaisuuden, joka heijasteli keskieurooppalaista, 
värikästä ja elinvoimaista mielikuvaa keskiajasta 
– tulkinnan joka perustui tyylin eheyteen ja 
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rationaalisuuteen. Samaten valokuvista voi lukea, 
kuinka kirkko sai ensimmäisen sähkövalaistuksensa 
1934 (Aarne Ranckenin suunnittelemana) lehtereihin 
ja pilareihin asennettuine putkihehkulamppuineen. 
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(kuin 1700-l jälkeen). Kirkon vanhinta asua 
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Markus Hiekkanen, omien keskiaikatutkimustensa 
ja julkaisujen taustamateriaalina (Hiekkanen 
1994, 1995, 2007). Ranckenin piirustuksen 
pohjatietona on puolestaan ollut arkkitehti Theodor 
Höijerin 1893 laatima dokumenttipiirustussarja 
kirkon tulipalossa tuhoutuneesta asusta. Näistä 
viimemainittu on siis luotettavin piirustusdokumentti 
kirkon 1893-94 restaurointia edeltävältä ajalta. 
Käsivaraisesti tehtyjen mittausten tarkkuus on 
kuitenkin kyseenalainen ja paksumuuriset, 
korkeat ja moneen suuntaan kaartuvia 

4 Kirkko Josef Stenbäckin kuvaamana. Seinissä ja pilareissa 
erottuu alkuperäinen harkotusmaalaus. Kuva MV 19431.

5 Sisätila vuoden 1934 jälkeen, jolloin kirkkosaliin asennettiin 
sähkövalaistus; putkihehkulamput parven palkistorakenteissa. Kuva 

MV 57602.

6 Kirkko Elias Härön kuvaamana 1970 MV. Tämä on varhaisin 
tiedossa oleva värikuva kirkon sisätiloista. Seinissä ja pilareissa on 

Armas Lindgrenin määrittelemä harmaasävy. 
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8 Havainnepiirustuksien pohjana on 
käytetty Carolus Lindbergin 1919 julkaisemia 
mittauspiirustuksia. Vasemmalta lukien Sipoo, 
Porvoo, Pyhtää ja Pernaja sekä alla Vantaan 
Pyhä Lauri. Sinisellä katkoviivalla on esitetty 
geometrisia lainalaisuuksia, jotka näyttävät 

yhdistävän osaa ns. Pernajan mestarin 
toteuttamiksi luettuja kirkkoja:

- Julkisivun peruspinnan korkeuden suhde 
leveyteen on 1:2 (32 j : 64 j)

- Kun kattotuolin kontin tyvestä, likimain 
jalasorren kyljestä, piirretään kaari jonka säde 
on vastaisen seinän ulkonurkassa (58 j), osuu 

kaari kirkon harjapisteeseen.

- Kun julkisivun keskipisteestä, jalasorsien 
tasolta, piirretään ympyrä jonka säde on puolet 
julkisivun leveydestä (32 j), on päätykolmion 
koristeaiheena olevan ristin keskus ympyrän 

tangentilla.   

(j = jalka [ruotsal.]  = 29,7 cm)

7 Esimerkki laser-keilaamalla tehdystä 
tiedostosta, pistepilvestä, josta on rajattu 
leikkaamalla osa pois, kirkon asehuoneen 

linjassa. Pistepilvitiedosto on nimensä 
mukaisesti pisteitä (tiedosto-) avaruudessa, 

kolmiulotteinen tiedostokappale, jota voidaan 
pyörittää ja leikellä vapaasti. Keilaus on 

lyhyessä hetkessä tapahtuva dokumentointi, 
jossa laser-keilaimen optiikka tulee 

tallentaneeksi kaiken mitä sen lukualueella 
esiintyy; niin kiinteät rakenteet ja irtaimiston 
kuin vaikkapa ullakon ikkunalla maleksivat 
pulut.  Nopean keilauksen jälkeen haasteet 
siirtyvätkin tiedoston jatkokäyttöön: kuinka 

miljoonista pisteistä valitaan käyttöön 
haluttavat, kuinka disinformaatiosta päästään 

notkeasti eroon.

8

7

r = 58 j
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64 j
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holvimuotoja sisältäneet rakennukset ovat olleet 
haastavia mitattavia. Useimmiten rakennukset 
esitetäänkin ”mittauspiirustuksissa” yksinkertaisessa 
ideaalimuodossa, joka ei vastaa todellisuutta. Tästä 
syystä Helsingin pitäjän kirkko mitattiin nykyisin 
yleistyneellä laser-keilaus menetelmällä (2012), 
jolla kirkon ulko- ja sisäpuolesta muodostettiin 
tiedostomuotoinen ns. pistepilvi. Menetelmä on melko 
tuore ja edellyttäisi laadullista ohjeistusta rakennuksen 
dokumentointitapana. Laser-keilaamalla mm. kirkon 
pohjan vinosuunnikasmuoto saatiin nyt ensi kertaa 
dokumentoitua. Mutta miksi keskiajan rakentajat olivat 
vinosuunnikkuuteen päätyneet, ei selittynyt tämän 
tutkimuksen yhteydessä. Samoin tarkat mittaustiedostot 
mahdollistivat kirkon ulkomuodon geometristen 
tarkastelujen tekemistä, minkä soisi avaavan uusia 
näkökulmia ns. itäuusmaalaisen päätykolmiokaavan 
akateemiseen tulkintaan.

lopuksi

Rakennushistoriaselvityksen tehnyt henkilö tulee 
tahtomattaankin sukeltaneeksi syvälle historian 
pyörteisiin. Kuinka selvitä pinnalle ja saada tietonsa 
järjestettyä harkinnalla ja kohdettaan rakastaen 
paperille, on taito joka karttuu työtä tekemällä. 
Ilman nöyrää ja objektiiviseen tarkasteluun pyrkivää 
asennetta ei tekijä voi odottaa työnsä kantavan 
hedelmää. Havainnollisesti kuvitettu yksiin kansiin 
pakattu raportti, historian tietomassasta tiivistetty 
tasapainoinen kokonaisuus ja tutkimusruhosta esiin 
nostettu ”filet mignon” luo parhaan edellytyksen 
tulla hyvällä ruokahalulla nautituksi. Tutkija on 
vastuussa tutkimuksesta ja esiteltyään löydöksensä 
ovat rakennushankkeen muut osapuolet (omistajat, 
käyttäjät, suunnittelijat, museoviranomaiset…) 
puolestaan velvollisia käymään rakentavaa 
ja älykästä keskustelua rakennuksen arvoista, 
suojelutavoitteista ja muutostarpeista. Valitettavan 
usein moniarvoinen analyyttinen keskusteluyhteys, 
missä hyödynnettäisiin tutkijalle karttunutta tieto- 
ja näkemyspohjaa, jää kuitenkin toteutumatta. 
Johtuuko tämä restaurointiperinteemme nuoruudesta, 
ammattipiirien kapeudesta, rakennushankkeiden 
kiireestä, aina vähenevistä resursseista, maailman 
monimutkaisuudesta vai silkasta ajattelun laiskuudesta? 
Joka tapauksessa vain hyvältä tietopohjalta voidaan 
tehdä kollektiivisesti hallittuja ja perusteltavissa 
olevia päätöksiä, joissa ymmärretään rakennuksen 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus vuorovaikutteisena 
ketjuna. 
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marjaana tenkanen

alttari

“Introibo ad altare Dei, ad

Deum qui laetificat juventutem

meam.”1 

Jumalanpalveluksessa kaikella on merkityksensä. Jokainen ele, jokainen 

esine ja jokainen sana tarkoittaa aina jotakin. Pelkistetyimmässäkin 

jumalanpalveluksessa on väistämättä symboliikkaa mukana. 

Jumalanpalvelustila on keskeinen symbolien näyttämö. Ei koskaan ole 

samantekevää, kuinka jumalanpalveluksessa sijoitutaan.2 (Vallivirta, 

Arto: Jumalanpalveluksen suunnasta. Selebrantti 2011:1, 38.)

Alttarilla on keskeinen asema kirkkotilassa. Kirkkotila rakentuu alttarin 

ympärille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusoppaan 

mukaan alttarin tulee olla kiinteä kaluste3. Alttarin sijoittuminen 

alttaritilassa ei ole vuosien saatossa kuitenkaan ollut muuttumaton ja 

itsestään selvä asia. Merkittävin sijaintiin vaikuttanut tekijä on ollut 

liturginen uudistusliike 1900-luvulla.

Liturgisen uudistuksen yhteydessä alttarin paikka alttarialueella muuttui 

versus populum –periaatteen mukaisesti siten, että liturgi ja avustajat 

pystyivät suorittamaan messun alttarin takaa kasvot seurakuntaan päin. 

Tällöin alttari sijoittuu irti alttarialueen tai kuorin takaseinästä. Ennen 

uudistusta liturgi kääntyi selin seurakuntaan synnintunnustuksen, virsien 

ja rukousten ajaksi versus orientem –käytännön mukaisesti. Termi 

juontuu alttarin perinteisestä sijainnista kirkkosalin itäpäässä.

alttaritila vai kuori

Perinteinen kuori-termi liittyy kirkkorakennusperinteeseen. Se on 

kirkkorakennuksen itäpäässä oleva osa, jossa alttari, kirkkosalin 

arvokkain osa, sijaitsee ja jonka ”pyhyyttä” esimerkiksi kuoriaita 

suojelee. Kuori erotetaan joskus muusta kirkkosalista katosta riippuvalla 

krusifiksilla tai lattiatason korotuksella. Alttaritila on väljempi käsite, 

alttaria ympäröivä alue.

liturginen uudistusliike ja jumalanpalveluksen 
uudistus

Liturginen uudistusliike oli yksi merkittävimmistä 1900-luvun kirkollisista 

virtauksista. Sen lähtökohtana oli 1800-luvulla Ranskan luostareissa 

alkunsa saanut liturgian harrastus, johon liittyi perusteellinen 

tutkimustyö.4 Alkuvaiheena pidetään vuotta 1833, jolloin Dom Prosper 

Guéranger perusti uudelleen Solesmesin benediktiiniläisluostarin 

Ranskassa.5 

Liike levisi katolisesta kirkosta laajeten läntisen kristikunnan kirkkoja 

yhdistäväksi ekumeeniseksi ilmiöksi. Liturgisen kiinnostuksen 

herääminen synnytti korkeakirkollisia liikkeitä myös luterilaisessa 

kirkossa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Erityisesti Ruotsin 
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1 Lauritsalan kirkon ”leijuva” tummaksi petsattu 
puinen alttaripöytä ja pieni antependium (Toivo 

Korhonen ja Jaakko Laapotti, 1969).

Latinan kielen sana antependium (suom. edessä 
riippuva) tarkoittaa alttarin etuosan peittävää 

paramenttia eli kirkkotekstiiliä, joka noudattaa 
kirkkovuoden värejä ja jossa on usein kristillisiä 

vertauskuvia. Antependiumilla korostetaan alttarin 
ja sillä konsekroitavan Kristuksen ruumiin ja veren 

sakramentin eli ehtoollisen pyhyyttä.
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kirkossa korkeakirkollisuus on ollut merkittävä tekijä, ja sen vaikutus 

on säteillyt myös Suomeen. 1900-luku olikin Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä suurten muutosten ja 

uudistusten aikaa.6

Tärkeää oli jumalanpalveluksen kehittäminen, teoreettinen 

keskustelu ja Raamatun tutkimus sekä vanhan kirkon kulttielämästä 

peräisin olevat vaikutteet. Liikkeen ”ohjelmana” oli palata 

takaisin alkuperäiseen varhaiskristilliseen liturgiaan ja tapoihin, 

jotka useimmat kristityt voisivat tunnustaa yhteisiksi. Keskeiseksi 

tavoitteeksi muodostui toiminnallisesti elävä ja vuorovaikutteinen 

jumalanpalvelus. Muutos edellytti seurakuntalaisilta entistä 

aktiivisempaa roolia ja alttaritilan uudelleenjärjestelyä. Alttari 

haluttiin sijoittaa lähemmäs seurakuntaa.7

liturginen uudistusliike ruotsissa ja suomessa

Ruotsin kirkon liturginen uudistusliike sai vaikutteensa Iso-

Britannian anglikaaniselta ja roomalaiskatoliselta kirkolta sekä 

myöhäiskeskiajan traditiosta. Uudistuksen puolestapuhujana toimi 

muun muassa Osbyn kirkkoherra Gunnar Rosendal, joka julkaisi 

1935 kirjan Kyrklig förnyelse.8 Rosendal vei liturgisen uudistuksen 

teoriasta käytäntöön vaikuttaen siihen, että Ruotsissa toteutettiin 

ensimmäinen versus populum -periaatteen mukainen alttari Osbyn 

kirkon Pyhän Petrin kappelissa vuonna 1938.9 

Rosendalin kirja tunnettiin Suomessa ja hänen näkemyksensä 

kiinnostivat pieniä ryhmiä, jotka erityisesti halusivat kehittää 

luterilaisen kirkon liturgiaa. Helsingissä toimi ruotsinkielinen Sanct 

Henriks-kretsen ja Turussa Liturgiset veljet. Vaikka kumpikin piiri oli 

varsin pieni, eikä niiden aktiivinen toiminta-aika ollut kovin pitkä, 

1940 – 1950-luvut, ne olivat aloitteellisia, innokkaita ja niillä oli 

kansainvälisiä yhteyksiä.

Sanct Henriks-kretsenin taustalla oli ryhmä pappeja ja maallikoita. 

Tavoitteina olivat hengellisen elämän, liturgian ja kirkkomusiikin 

uudistaminen vanhakirkollisten ja gregoriaanisten esikuvien 

mukaisiksi. Mustan papinkapan sijaan haluttiin tuoda liturgiset värit 

kirkkoon papin juhla-asussa alboineen ja messukasukoineen.10 

Suomen keskiaikaisen kirkon perinteet haluttiin kaikin tavoin 

liittää mukaan. Piirillä oli vilkkaat suhteet Ruotsiin, jossa vastaava 

liturginen työ oli täydessä käynnissä. Esikuvia oli myös Saksassa. 

Yhteistä liikkeille oli ajatus siitä, että palaaminen alkukirkon ja 

keskiajan liturgiaan estäisi meneillään olevan maallistumisen ja 

toisi ihmiset takaisin kirkkoon - Kirkkoon isolla alkukirjaimella. 

Luterilaisesta painotuksesta huolimatta piiri suhtautui avoimesti 

muihin kirkkokuntiin. Sanct Henriks-kretsen oli edelläkävijä 

nostaessaan esiin kysymykset, jotka olivat hiljalleen tulemassa 

ajankohtaiseksi koko kirkossa.11 

Turun liturgisten veljien ryhmään kuului pappien ja kanttoreiden 

ohella myös maallikoita. Ryhmän tehtäväksi määriteltiin kehittää 

luterilaista liturgista elämää tutkimustyön, kokoontumisten ja 

kirkkomusiikkikiinnostuksen edistämisen sekä julkaisutoiminnan 

avulla. Piirin perustaja ja puheenjohtaja, pappi ja arkkipiispan 
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sihteeri, Toivo Harjunpää korosti alttarin ja saarnatuolin tasapainoa 

ja liturgian ymmärtämistä seurakunnan yhteisenä tehtävänä. 

Tavoitteena oli myös, että ehtoollisen vietosta tulisi normaali 

käytäntö Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä. 

Eräitä ryhmän jäseniä lähetettiin tutustumaan erityisesti Englannin 

kirkolliseen elämään sekä osallistumaan kansainvälisiin ekumeenisiin 

kokouksiin.12

1940-luvun lopulla kirkollinen ilmapiiri ei ollut kovin liturginen. 

Turun liturgista veljespiiriä pidettiin lähinnä huvittavana ryhmänä. 

Messuvaatteiden käyttö herätti pahennusta, ja sitä pidettiin 

korkeakirkollisena hapatuksena. Varoitettiin liturgian entisöinnistä 

ja liiallisesta taaksepäin katsomisesta. Luterilaisen kirkon 

vahvuutena pidettiin saarnaa eikä liturgisiin muotoihin ja ajatteluun 

tarrautumista. Liturgisia ”kokeiluja” pidettiin jopa farisealaisina. 

Toisaalta veljien toimintaa arvioitiin myös varsin myönteisesti 

joissakin lehtiartikkeleissa.13

Näiden pienten, mutta aktiivisten ryhmien tavoitteista on tullut 

osa luterilaisen kirkollisen liturgian arkipäivää – esimerkiksi joka 

sunnuntai nautittava ehtoollinen ei ollut tavallista1940-luvulla. 

Jumalanpalveluksen tapahtumisluonne on kehittynyt. Nykyisin 

liturgiset värit ovat erottamaton osa kirkkovuoden teemoja 

messuvaatteissa ja kirkkotekstiileissä ja monet messusävelmistä ovat 

gregoriaanista perua. Kirkkorakennukset Suomessa pysyivät pitkään 

perinnesidonnaisina, ja uudistuksen sovellukset tapahtuivat pääosin 

vasta 1960-luvun jälkeen.

vatikaanin II kirkolliskokous

Liturgisen uudistusliikkeen täyttymyksenä oli Vatikaanin toinen 

kirkolliskokous (1962-1965), joka käynnisti laajan eri kirkkoihin 

syvällisesti vaikuttaneen uudistuksen. Sitä pohtimaan kokoontunut 

konsiili aloitti nimenomaisesti liturgiasta. Kokouksen ensimmäinen 

julkaistu dokumentti oli konstituutio Pyhästä liturgiasta (De 

sacra liturgia). Siinä korostettiin messun uudistamista ja kirkkoa 

liturgisen toiminnan subjektina, partisipaation merkitystä eli 

seurakuntalaisten aktiivista ja tietoista osallistumista messuun. 

Yhteisöllisyyden korostukseen liittyy tekstien ja seremonioiden 

selkeys, kansankielisyys, ehtoollisen jakaminen joka sunnuntai ja 

ehtoollisella käyminen, useiden pappien yhdessä toimittama messu, 

kirkkomusiikin rohkaisu kansan yhdessä laulamiseen sekä myös 

kirkkorakennusten suunnittelussa kansan aktiivisen osallistumisen 

huomioiminen.14 Reformin myötä katolinen kirkko hyväksyi ja 

kannusti käyttämään kansallista, paikallista ja nykyaikaista (kunkin 

aikakauden) arkkitehtonista ilmaisua – ”kirkko ei ole pitänyt 

mitään tyyliä erityisesti omanaan” (konstituution 7 luku). Yleistä 

ilmapiiriä ennakoiden alttaritilan uudelleenjärjestely toteutettiin 

joissain katolisissa kirkoissa jopa huomattavasti ennen toista 

kirkolliskokousta.15

käsikirjauudistukset suomessa

Jumalanpalvelukset toimitetaan Kirkkokäsikirjan mukaan. 

Suomen luterilaisen kirkon käsikirjojen vaiheittaisiin 

kirkkokirja sivut.indd   41 29.12.2016   13.30.42



marjaana tenkanen

alttari

“Introibo ad altare Dei, ad

Deum qui laetificat juventutem

meam.”1 

Jumalanpalveluksessa kaikella on merkityksensä. Jokainen ele, jokainen 

esine ja jokainen sana tarkoittaa aina jotakin. Pelkistetyimmässäkin 

jumalanpalveluksessa on väistämättä symboliikkaa mukana. 

Jumalanpalvelustila on keskeinen symbolien näyttämö. Ei koskaan ole 

samantekevää, kuinka jumalanpalveluksessa sijoitutaan.2 (Vallivirta, 

Arto: Jumalanpalveluksen suunnasta. Selebrantti 2011:1, 38.)

Alttarilla on keskeinen asema kirkkotilassa. Kirkkotila rakentuu alttarin 

ympärille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusoppaan 

mukaan alttarin tulee olla kiinteä kaluste3. Alttarin sijoittuminen 

alttaritilassa ei ole vuosien saatossa kuitenkaan ollut muuttumaton ja 

itsestään selvä asia. Merkittävin sijaintiin vaikuttanut tekijä on ollut 

liturginen uudistusliike 1900-luvulla.

Liturgisen uudistuksen yhteydessä alttarin paikka alttarialueella muuttui 

versus populum –periaatteen mukaisesti siten, että liturgi ja avustajat 

pystyivät suorittamaan messun alttarin takaa kasvot seurakuntaan päin. 

Tällöin alttari sijoittuu irti alttarialueen tai kuorin takaseinästä. Ennen 

uudistusta liturgi kääntyi selin seurakuntaan synnintunnustuksen, virsien 

ja rukousten ajaksi versus orientem –käytännön mukaisesti. Termi 

juontuu alttarin perinteisestä sijainnista kirkkosalin itäpäässä.

alttaritila vai kuori

Perinteinen kuori-termi liittyy kirkkorakennusperinteeseen. Se on 

kirkkorakennuksen itäpäässä oleva osa, jossa alttari, kirkkosalin 

arvokkain osa, sijaitsee ja jonka ”pyhyyttä” esimerkiksi kuoriaita 

suojelee. Kuori erotetaan joskus muusta kirkkosalista katosta riippuvalla 

krusifiksilla tai lattiatason korotuksella. Alttaritila on väljempi käsite, 

alttaria ympäröivä alue.

liturginen uudistusliike ja jumalanpalveluksen 
uudistus

Liturginen uudistusliike oli yksi merkittävimmistä 1900-luvun kirkollisista 

virtauksista. Sen lähtökohtana oli 1800-luvulla Ranskan luostareissa 

alkunsa saanut liturgian harrastus, johon liittyi perusteellinen 

tutkimustyö.4 Alkuvaiheena pidetään vuotta 1833, jolloin Dom Prosper 

Guéranger perusti uudelleen Solesmesin benediktiiniläisluostarin 

Ranskassa.5 

Liike levisi katolisesta kirkosta laajeten läntisen kristikunnan kirkkoja 

yhdistäväksi ekumeeniseksi ilmiöksi. Liturgisen kiinnostuksen 

herääminen synnytti korkeakirkollisia liikkeitä myös luterilaisessa 

kirkossa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Erityisesti Ruotsin 
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1 Lauritsalan kirkon ”leijuva” tummaksi petsattu 
puinen alttaripöytä ja pieni antependium (Toivo 

Korhonen ja Jaakko Laapotti, 1969).

Latinan kielen sana antependium (suom. edessä 
riippuva) tarkoittaa alttarin etuosan peittävää 

paramenttia eli kirkkotekstiiliä, joka noudattaa 
kirkkovuoden värejä ja jossa on usein kristillisiä 

vertauskuvia. Antependiumilla korostetaan alttarin 
ja sillä konsekroitavan Kristuksen ruumiin ja veren 

sakramentin eli ehtoollisen pyhyyttä.
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kirkossa korkeakirkollisuus on ollut merkittävä tekijä, ja sen vaikutus 

on säteillyt myös Suomeen. 1900-luku olikin Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä suurten muutosten ja 

uudistusten aikaa.6

Tärkeää oli jumalanpalveluksen kehittäminen, teoreettinen 

keskustelu ja Raamatun tutkimus sekä vanhan kirkon kulttielämästä 

peräisin olevat vaikutteet. Liikkeen ”ohjelmana” oli palata 

takaisin alkuperäiseen varhaiskristilliseen liturgiaan ja tapoihin, 

jotka useimmat kristityt voisivat tunnustaa yhteisiksi. Keskeiseksi 

tavoitteeksi muodostui toiminnallisesti elävä ja vuorovaikutteinen 

jumalanpalvelus. Muutos edellytti seurakuntalaisilta entistä 

aktiivisempaa roolia ja alttaritilan uudelleenjärjestelyä. Alttari 

haluttiin sijoittaa lähemmäs seurakuntaa.7

liturginen uudistusliike ruotsissa ja suomessa

Ruotsin kirkon liturginen uudistusliike sai vaikutteensa Iso-

Britannian anglikaaniselta ja roomalaiskatoliselta kirkolta sekä 

myöhäiskeskiajan traditiosta. Uudistuksen puolestapuhujana toimi 

muun muassa Osbyn kirkkoherra Gunnar Rosendal, joka julkaisi 

1935 kirjan Kyrklig förnyelse.8 Rosendal vei liturgisen uudistuksen 

teoriasta käytäntöön vaikuttaen siihen, että Ruotsissa toteutettiin 

ensimmäinen versus populum -periaatteen mukainen alttari Osbyn 

kirkon Pyhän Petrin kappelissa vuonna 1938.9 

Rosendalin kirja tunnettiin Suomessa ja hänen näkemyksensä 

kiinnostivat pieniä ryhmiä, jotka erityisesti halusivat kehittää 

luterilaisen kirkon liturgiaa. Helsingissä toimi ruotsinkielinen Sanct 

Henriks-kretsen ja Turussa Liturgiset veljet. Vaikka kumpikin piiri oli 

varsin pieni, eikä niiden aktiivinen toiminta-aika ollut kovin pitkä, 

1940 – 1950-luvut, ne olivat aloitteellisia, innokkaita ja niillä oli 

kansainvälisiä yhteyksiä.

Sanct Henriks-kretsenin taustalla oli ryhmä pappeja ja maallikoita. 

Tavoitteina olivat hengellisen elämän, liturgian ja kirkkomusiikin 

uudistaminen vanhakirkollisten ja gregoriaanisten esikuvien 

mukaisiksi. Mustan papinkapan sijaan haluttiin tuoda liturgiset värit 

kirkkoon papin juhla-asussa alboineen ja messukasukoineen.10 

Suomen keskiaikaisen kirkon perinteet haluttiin kaikin tavoin 

liittää mukaan. Piirillä oli vilkkaat suhteet Ruotsiin, jossa vastaava 

liturginen työ oli täydessä käynnissä. Esikuvia oli myös Saksassa. 

Yhteistä liikkeille oli ajatus siitä, että palaaminen alkukirkon ja 

keskiajan liturgiaan estäisi meneillään olevan maallistumisen ja 

toisi ihmiset takaisin kirkkoon - Kirkkoon isolla alkukirjaimella. 

Luterilaisesta painotuksesta huolimatta piiri suhtautui avoimesti 

muihin kirkkokuntiin. Sanct Henriks-kretsen oli edelläkävijä 

nostaessaan esiin kysymykset, jotka olivat hiljalleen tulemassa 

ajankohtaiseksi koko kirkossa.11 

Turun liturgisten veljien ryhmään kuului pappien ja kanttoreiden 

ohella myös maallikoita. Ryhmän tehtäväksi määriteltiin kehittää 

luterilaista liturgista elämää tutkimustyön, kokoontumisten ja 

kirkkomusiikkikiinnostuksen edistämisen sekä julkaisutoiminnan 

avulla. Piirin perustaja ja puheenjohtaja, pappi ja arkkipiispan 
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sihteeri, Toivo Harjunpää korosti alttarin ja saarnatuolin tasapainoa 

ja liturgian ymmärtämistä seurakunnan yhteisenä tehtävänä. 

Tavoitteena oli myös, että ehtoollisen vietosta tulisi normaali 

käytäntö Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä. 

Eräitä ryhmän jäseniä lähetettiin tutustumaan erityisesti Englannin 

kirkolliseen elämään sekä osallistumaan kansainvälisiin ekumeenisiin 

kokouksiin.12

1940-luvun lopulla kirkollinen ilmapiiri ei ollut kovin liturginen. 

Turun liturgista veljespiiriä pidettiin lähinnä huvittavana ryhmänä. 

Messuvaatteiden käyttö herätti pahennusta, ja sitä pidettiin 

korkeakirkollisena hapatuksena. Varoitettiin liturgian entisöinnistä 

ja liiallisesta taaksepäin katsomisesta. Luterilaisen kirkon 

vahvuutena pidettiin saarnaa eikä liturgisiin muotoihin ja ajatteluun 

tarrautumista. Liturgisia ”kokeiluja” pidettiin jopa farisealaisina. 

Toisaalta veljien toimintaa arvioitiin myös varsin myönteisesti 

joissakin lehtiartikkeleissa.13

Näiden pienten, mutta aktiivisten ryhmien tavoitteista on tullut 

osa luterilaisen kirkollisen liturgian arkipäivää – esimerkiksi joka 

sunnuntai nautittava ehtoollinen ei ollut tavallista1940-luvulla. 

Jumalanpalveluksen tapahtumisluonne on kehittynyt. Nykyisin 

liturgiset värit ovat erottamaton osa kirkkovuoden teemoja 

messuvaatteissa ja kirkkotekstiileissä ja monet messusävelmistä ovat 

gregoriaanista perua. Kirkkorakennukset Suomessa pysyivät pitkään 

perinnesidonnaisina, ja uudistuksen sovellukset tapahtuivat pääosin 

vasta 1960-luvun jälkeen.

vatikaanin II kirkolliskokous

Liturgisen uudistusliikkeen täyttymyksenä oli Vatikaanin toinen 

kirkolliskokous (1962-1965), joka käynnisti laajan eri kirkkoihin 

syvällisesti vaikuttaneen uudistuksen. Sitä pohtimaan kokoontunut 

konsiili aloitti nimenomaisesti liturgiasta. Kokouksen ensimmäinen 

julkaistu dokumentti oli konstituutio Pyhästä liturgiasta (De 

sacra liturgia). Siinä korostettiin messun uudistamista ja kirkkoa 

liturgisen toiminnan subjektina, partisipaation merkitystä eli 

seurakuntalaisten aktiivista ja tietoista osallistumista messuun. 

Yhteisöllisyyden korostukseen liittyy tekstien ja seremonioiden 

selkeys, kansankielisyys, ehtoollisen jakaminen joka sunnuntai ja 

ehtoollisella käyminen, useiden pappien yhdessä toimittama messu, 

kirkkomusiikin rohkaisu kansan yhdessä laulamiseen sekä myös 

kirkkorakennusten suunnittelussa kansan aktiivisen osallistumisen 

huomioiminen.14 Reformin myötä katolinen kirkko hyväksyi ja 

kannusti käyttämään kansallista, paikallista ja nykyaikaista (kunkin 

aikakauden) arkkitehtonista ilmaisua – ”kirkko ei ole pitänyt 

mitään tyyliä erityisesti omanaan” (konstituution 7 luku). Yleistä 

ilmapiiriä ennakoiden alttaritilan uudelleenjärjestely toteutettiin 

joissain katolisissa kirkoissa jopa huomattavasti ennen toista 

kirkolliskokousta.15

käsikirjauudistukset suomessa

Jumalanpalvelukset toimitetaan Kirkkokäsikirjan mukaan. 

Suomen luterilaisen kirkon käsikirjojen vaiheittaisiin 
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uudistuksiin ammennettiin vaikutteita lähinnä Ruotsin ja Saksan 

käsikirjauudistuksista.16 Vuonna 1968 kirkolliskokous hyväksyi 

uuden kirkkokäsikirjan, jonka valmistelu oli aloitettu jo 1943. Lisäksi 

kirkolliskokous perusti pysyvän jumalanpalvelustoimikunnan kirkon 

jumalanpalveluselämän vaalimiseksi. Vuonna 1971 ilmestynyt 

jumalanpalvelusopas sisälsi muun muassa maininnan liturgisen 

uudistuksen vaikutuksesta alttaria ympäröivän tilan suunnitteluun17:

Se käsikirjan edellyttämä tapa, että liturgi toimittaa tiettyjä 

jumalanpalveluksen kohtia alttariin päin kääntyneenä seisten selin 

seurakuntaan, on luterilaisen kirkon piirissä tähän saakka keskiajan

katolisesta kirkosta säilynyttä perintöä. Nykyään tämä tapa 

on useissa kirkkokunnissa murtumassa: pappi seisoo koko 

ajan seurakuntaan päin. Alttarin ääressä toimitettavan 

jumalanpalveluksen osan, tavallisesti vain varsinaisen 

ehtoollisliturgian aikana, liturgi seisoo alttarin takana. Tämä 

edellyttää esteetöntä pääsyä alttaripöydän taakse. Alkuliturgia 

voidaan silloin toimittaa osittain papin istumapaikalta alttarin 

läheisyydestä, osittain lukutelineestä. Kirkkomme käsikirjan ohjeet, 

jotka koskevat papin paikkaa liturgian aikana, hänen kääntymistään 

alttariin tai seurakuntaan päin aiheutuvat kirkkojemme perinteisestä 

sisustuksesta, mikä yleensä ei anna mahdollisuutta alttarin takana 

seisomiseen. Uusia kirkkoja rakennettaessa ja sisustusta uusittaessa 

olisi tämä käynnissä oleva kehitys otettava huomioon.18

Suomen kirkossa tehtiin 1970- ja 1980-luvuilla useita ratkaisuja ja 

julkaistiin oppaita sekä toimituskirjoja, jotka kertovat pyrkimyksestä 

jumalanpalveluselämän jatkuvaan kehittämiseen. Muun muassa 

1982 piispainkokous päätti, että piispa voi myöntää kirkkoherran 

esityksestä maallikolle oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa.19 

Viimeisin Jumalanpalvelusopas (4. laitos) Palvelkaa Herraa iloiten 

otettiin käyttöön vuonna 2009.

kirkkotilan uudistus, kaksi suuntausta

Merkittävää on, että Suomessa ensimmäiset liturgisen uudistuksen 

mukaiset alttarit toteutettiin vanhoissa kirkoissa korjausten 

yhteydessä. Vuonna 1968 ensimmäiset versus populum –alttarit 

suunniteltiin Föglön kirkkoon Ahvenanmaalla ja Mikael Agricolan 

kirkkoon Helsingissä, arkkitehteina Erik Kråkström ja Carl-Johan 

Slotte. Åbo Akademin käytännöllisen teologian professori Helge 

Nymanin mukaan Föglön kirkossa toimitettiin ensimmäistä kertaa 

Suomessa alttaripalvelus kasvot seurakuntaan päin. Nyman oli 

liturgisen uudistuksen keskeinen puolestapuhuja Suomessa.

Jo vuotta aikaisemmin, vuonna 1967, oli Arkkitehti-lehdessä 

julkaistu arkkitehtiylioppilas Olli Norosen diplomityö Jyväskylän 

kirkkosuunnitelmasta, jossa oli versus populum –alttari ja 

selostuksessa tähdennetty sitä, miten pappi voisi toimittaa liturgian 

alttarin takaa.20  

Kirkkotilan suunnittelua kahteen suuntaan vetivät 1960-luvun 

Suomessa eriävät kirkkokäsitykset: domus Dei eli kirkko Jumalan 

huoneena ja domus ecclesiae eli kirkko seurakunnan kotina. 

Domus Dein puolestapuhujat21 korostivat kirkkotilaa Jumalalle 

pyhitettynä huoneena ja vihittynä jumalanpalvelustilana, kun taas 

domus ecclesiaen kannattajat22 perustelivat kirkkokäsitystään 

Jeesuksen viimeisen ehtoollisen viettopaikalla, Jerusalemin yläsalilla. 

Heille kirkkotila merkitsi seurakuntalaisten mahdollisuutta kokoontua 

konkreettisesti sanan ja sakramenttien ympärille, ehtoolliselle alttarin 

äärelle. Kummallakin suuntauksella oli perusteet varhaiskristillisellä 

kaudella ja kumpikin kuului kirkkotilan uudistuksen puolestapuhujiin.

Luterilaisuuteen liittyen suomalaisessa kirkkokäsityksessä vedottiin 

myös Martin Lutherin opetuksiin jumalanpalveluksesta (Deutsche 

Messe 1526), jonka mukaan alttari tuli sijoittaa siten, että pappi voisi 

koko jumalanpalveluksen ajan seisoa seurakuntaan päin kääntyneenä 

eli versus populum, esikuvana Kristus ja viimeinen ehtoollinen. Luther 

kritisoi kirjassaan katolisen kirkon messu-uhrioppia ja näin tekee 

myös Helge Nyman vuonna 1965 ihmetellen luterilaisen kirkon tapaa 

pitäytyä sitä tukevassa pitkäkirkkotyypissä.23 Luther ei kuitenkaan 

konkreettisesti vaatinut muutoksia alttarin sijaintiin.

liturgisen uudistuksen suuntaviivat

Vuonna 1971 Helge Nyman julkaisi artikkelin Kirkon suunnittelussa 

huomioonotettavia liturgisia näkökohtia, jota käytettiin mm. 

kirkkoarkkitehtuurikilpailujen lisämateriaalina arkkitehdeille. 

Näkökohtia olivat mm.: liturgilla tila alttarin takana, alttari ja 

alttarikaide keveitä ja siirrettäviä kalusteita, ehtoollispöydän ja 

seurakunnan välimatka lyhyt – vältettävä pitkänomaista tilaa 

ja suosittava keskitettyä kirkkosalia, saarnatuoli on siirrettävä 

lukupulpetti, kuoron ja urkujen sijoittaminen alttarin läheisyyteen, 

kastemaljalle pysyvä paikka kirkkosalissa ja siirrettävät istuimet 

seurakunnalle.24

Liturgisen uudistamisen käytännön toteuttamisesta Suomen 

luterilaisissa kirkoissa kirjoitti vuonna 1978 myös piispa Yrjö Sariola25. 

Sariolan suosituksia olivat mm.: 

Alttari on ehtoollispöytä, jonka tulisi olla tilava ja sijoittua lähemmäs 

seurakuntaa.

Alttarin sijoittaminen irti seinästä mahdollistaen messun toimittamisen 

liturgi kasvot seurakuntaan päin.

Alttarikaiteen pituus suhteessa seurakunnan istumapaikkoihin.

Alttarikaiteen korostaminen polvistumista helpottavana kaiteena, 

vältettävä massiivista alttarikaidetta ja väliseinävaikutelmaa.

Kuoro ja urut alttarin läheisyyteen.

Myös saarnatuolissa vältettävä massiivisia rakenteita.

Liturginen uudistus pyrki alttaritilan monipuoliseen käyttöön eli 

käytännössä jumalanpalveluksen eri osien toimittamiseen eri paikoilta. 

Jumalanpalveluksen sanaosan paikka on lukuteline ja ehtoollisosan 

paikka alttari. 

kirkkotilan uudistukset käytännössä

Olemassa olevissa kirkoissa liturginen uudistaminen siis johti alttarin 

siirtämiseen. Joissakin tapauksissa versus populum –käytäntö ei 

vaatinut alttaripöydän siirtoa, mutta edellytti muita järjestelyjä. 

Joissakin kirkoissa muutos ratkaistiin sijoittamalla uusi alttari vanhan 
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eteen, esimerkiksi Munkkivuoren kirkko (1963), uusi alttari vuonna 

1997 ja Keravan kirkko (1963), uusi alttari vuonna 1993. Espoon 

tuomiokirkossa (1480-l) vuonna 1982 valmistuneen peruskorjauksen 

yhteydessä uusi alttari sijoitettiin keskelle seurakuntalaisia ja 

vanha jäi kuorin päätyyn.  Huomattavaa on, että vanha alttari ei 

luterilaisessa kirkossa voi olla enää alttari - kirkossa ei voi olla kahta 

alttaria.

Merkittävän muutoksen aiheutti ehtoollisen vieton yleistyminen ja 

yhteismaljasta luopuminen. Perinteisesti yhteisöllisyyttä korostavasti 

ehtoollinen jaettiin yhteismaljasta, mutta jo 1900-luvun alkupuolella 

alettiin keskustella käytäntöön liittyvistä terveysriskeistä ja 

seurakuntiin alettiin hankkia erillispikareita. Muutos tapahtui 

vähitellen eri vuosikymmeninä.26

Alttarialueella tämä tarkoitti alttarikaiteiden muutoksia: 

polvistumiskaiteen lisäksi niihin alettiin sijoittaa hyllyjä tai 

tehdä levennyksiä ehtoollispikareita varten. Uusina kalusteina 

alttarialueelle tulivat myös kredenssipöytä eli ehtoollisaineiden 

säilytyspöytä, kalusteena eräänlainen alttarin esiaste, jolta liturgi 

ja avustajat ottavat ehtoollisastiat uhrivirren aikana. Lisäksi tulivat 

ehtoollispikaripöydät, joita tarvitaan puhtaiden ehtoollispikareiden 

tarjoamiseen ja käytettyjen keräämiseen, mikäli alttarikaiteessa ei 

ole siihen tilaa. Ehtoolliselle pääsyn lisääntynyt tarve on vanhoissa 

korotetuissa alttaritiloissa vaatinut luiskien ja kaiteiden lisäämistä 

esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi.

Liturgisen uudistuksen myötä alttaritilan elementtien ja esineistön 

määrä on lisääntynyt. Kulkueristi ja kulkuekynttilät sekä kastemaljan 

lähettyville sijoitettava kristuskynttilä ovat yleistyneet. Saarnatuolin 

rinnalle on tullut lukupulpetti. Usein alttarialueella on viherkasveja, 

kolehtihaavitelineet, ehkä lähetyskynttelikkö jossain lähistöllä. Myös 

joulukuusi tuodaan alttarialueelle jo ensimmäisenä adventtina. 

Jumalanpalvelusten musiikkipainotteisuuden lisääntyminen ja 

musiikillinen monipuolisuus ovat osaltaan lisänneet tilantarvetta 

alttaritilassa. Flyygeli on jo vakinaistanut paikkansa monessa 

kirkossa, ja gospel-messujen soittajat ja soittimet vahvistimineen 

vaativat tilaa alttarialueelta. Alttaritilat ovat käyneet ahtaiksi, mikä 

on johtanut vanhoissa kirkoissa tarpeeseen poistaa ensimmäisiä 

kiinteitä penkkirivejä.

alttaritilan liturgiset kalusteet

alttari ja antependium

Kirkkotilassa alttaria korostetaan ehtoollispöytänä tai rukouksen 

ja ehtoollisen paikkana. Alttarin liturginen tehtävä määrittyy 

ehtoollisen (communio) sakramentista käsin. Alttarin muoto, jonka 

tulee olla sopusoinnussa liturgisen tehtävän kanssa, voi olla arkku, 

pöytä tai näiden välimuoto. Alttari on usein kokonaan tai osittain 

liinalla (antependium) peitetty. Sijainniltaan se voi olla kiinni kuorin 

takaseinässä, irti takaseinästä tai versus populum –alttari.

2

2 Kirkkonummen kirkko ja alttarin antependium, (keskiaika, 
restauroinnit Jean Wiik 1856, Ola Hansson 1959, alttaritekstiilit 

Dora Jung) 

marjaana tenkanen
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uudistuksiin ammennettiin vaikutteita lähinnä Ruotsin ja Saksan 

käsikirjauudistuksista.16 Vuonna 1968 kirkolliskokous hyväksyi 

uuden kirkkokäsikirjan, jonka valmistelu oli aloitettu jo 1943. Lisäksi 

kirkolliskokous perusti pysyvän jumalanpalvelustoimikunnan kirkon 

jumalanpalveluselämän vaalimiseksi. Vuonna 1971 ilmestynyt 

jumalanpalvelusopas sisälsi muun muassa maininnan liturgisen 

uudistuksen vaikutuksesta alttaria ympäröivän tilan suunnitteluun17:

Se käsikirjan edellyttämä tapa, että liturgi toimittaa tiettyjä 

jumalanpalveluksen kohtia alttariin päin kääntyneenä seisten selin 

seurakuntaan, on luterilaisen kirkon piirissä tähän saakka keskiajan

katolisesta kirkosta säilynyttä perintöä. Nykyään tämä tapa 

on useissa kirkkokunnissa murtumassa: pappi seisoo koko 

ajan seurakuntaan päin. Alttarin ääressä toimitettavan 

jumalanpalveluksen osan, tavallisesti vain varsinaisen 

ehtoollisliturgian aikana, liturgi seisoo alttarin takana. Tämä 

edellyttää esteetöntä pääsyä alttaripöydän taakse. Alkuliturgia 

voidaan silloin toimittaa osittain papin istumapaikalta alttarin 

läheisyydestä, osittain lukutelineestä. Kirkkomme käsikirjan ohjeet, 

jotka koskevat papin paikkaa liturgian aikana, hänen kääntymistään 

alttariin tai seurakuntaan päin aiheutuvat kirkkojemme perinteisestä 

sisustuksesta, mikä yleensä ei anna mahdollisuutta alttarin takana 

seisomiseen. Uusia kirkkoja rakennettaessa ja sisustusta uusittaessa 

olisi tämä käynnissä oleva kehitys otettava huomioon.18

Suomen kirkossa tehtiin 1970- ja 1980-luvuilla useita ratkaisuja ja 

julkaistiin oppaita sekä toimituskirjoja, jotka kertovat pyrkimyksestä 

jumalanpalveluselämän jatkuvaan kehittämiseen. Muun muassa 

1982 piispainkokous päätti, että piispa voi myöntää kirkkoherran 

esityksestä maallikolle oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa.19 

Viimeisin Jumalanpalvelusopas (4. laitos) Palvelkaa Herraa iloiten 

otettiin käyttöön vuonna 2009.

kirkkotilan uudistus, kaksi suuntausta

Merkittävää on, että Suomessa ensimmäiset liturgisen uudistuksen 

mukaiset alttarit toteutettiin vanhoissa kirkoissa korjausten 

yhteydessä. Vuonna 1968 ensimmäiset versus populum –alttarit 

suunniteltiin Föglön kirkkoon Ahvenanmaalla ja Mikael Agricolan 

kirkkoon Helsingissä, arkkitehteina Erik Kråkström ja Carl-Johan 

Slotte. Åbo Akademin käytännöllisen teologian professori Helge 

Nymanin mukaan Föglön kirkossa toimitettiin ensimmäistä kertaa 

Suomessa alttaripalvelus kasvot seurakuntaan päin. Nyman oli 

liturgisen uudistuksen keskeinen puolestapuhuja Suomessa.

Jo vuotta aikaisemmin, vuonna 1967, oli Arkkitehti-lehdessä 

julkaistu arkkitehtiylioppilas Olli Norosen diplomityö Jyväskylän 

kirkkosuunnitelmasta, jossa oli versus populum –alttari ja 

selostuksessa tähdennetty sitä, miten pappi voisi toimittaa liturgian 

alttarin takaa.20  

Kirkkotilan suunnittelua kahteen suuntaan vetivät 1960-luvun 

Suomessa eriävät kirkkokäsitykset: domus Dei eli kirkko Jumalan 

huoneena ja domus ecclesiae eli kirkko seurakunnan kotina. 

Domus Dein puolestapuhujat21 korostivat kirkkotilaa Jumalalle 

pyhitettynä huoneena ja vihittynä jumalanpalvelustilana, kun taas 

domus ecclesiaen kannattajat22 perustelivat kirkkokäsitystään 

Jeesuksen viimeisen ehtoollisen viettopaikalla, Jerusalemin yläsalilla. 

Heille kirkkotila merkitsi seurakuntalaisten mahdollisuutta kokoontua 

konkreettisesti sanan ja sakramenttien ympärille, ehtoolliselle alttarin 

äärelle. Kummallakin suuntauksella oli perusteet varhaiskristillisellä 

kaudella ja kumpikin kuului kirkkotilan uudistuksen puolestapuhujiin.

Luterilaisuuteen liittyen suomalaisessa kirkkokäsityksessä vedottiin 

myös Martin Lutherin opetuksiin jumalanpalveluksesta (Deutsche 

Messe 1526), jonka mukaan alttari tuli sijoittaa siten, että pappi voisi 

koko jumalanpalveluksen ajan seisoa seurakuntaan päin kääntyneenä 

eli versus populum, esikuvana Kristus ja viimeinen ehtoollinen. Luther 

kritisoi kirjassaan katolisen kirkon messu-uhrioppia ja näin tekee 

myös Helge Nyman vuonna 1965 ihmetellen luterilaisen kirkon tapaa 

pitäytyä sitä tukevassa pitkäkirkkotyypissä.23 Luther ei kuitenkaan 

konkreettisesti vaatinut muutoksia alttarin sijaintiin.

liturgisen uudistuksen suuntaviivat

Vuonna 1971 Helge Nyman julkaisi artikkelin Kirkon suunnittelussa 

huomioonotettavia liturgisia näkökohtia, jota käytettiin mm. 

kirkkoarkkitehtuurikilpailujen lisämateriaalina arkkitehdeille. 

Näkökohtia olivat mm.: liturgilla tila alttarin takana, alttari ja 

alttarikaide keveitä ja siirrettäviä kalusteita, ehtoollispöydän ja 

seurakunnan välimatka lyhyt – vältettävä pitkänomaista tilaa 

ja suosittava keskitettyä kirkkosalia, saarnatuoli on siirrettävä 

lukupulpetti, kuoron ja urkujen sijoittaminen alttarin läheisyyteen, 

kastemaljalle pysyvä paikka kirkkosalissa ja siirrettävät istuimet 

seurakunnalle.24

Liturgisen uudistamisen käytännön toteuttamisesta Suomen 

luterilaisissa kirkoissa kirjoitti vuonna 1978 myös piispa Yrjö Sariola25. 

Sariolan suosituksia olivat mm.: 

Alttari on ehtoollispöytä, jonka tulisi olla tilava ja sijoittua lähemmäs 

seurakuntaa.

Alttarin sijoittaminen irti seinästä mahdollistaen messun toimittamisen 

liturgi kasvot seurakuntaan päin.

Alttarikaiteen pituus suhteessa seurakunnan istumapaikkoihin.

Alttarikaiteen korostaminen polvistumista helpottavana kaiteena, 

vältettävä massiivista alttarikaidetta ja väliseinävaikutelmaa.

Kuoro ja urut alttarin läheisyyteen.

Myös saarnatuolissa vältettävä massiivisia rakenteita.

Liturginen uudistus pyrki alttaritilan monipuoliseen käyttöön eli 

käytännössä jumalanpalveluksen eri osien toimittamiseen eri paikoilta. 

Jumalanpalveluksen sanaosan paikka on lukuteline ja ehtoollisosan 

paikka alttari. 

kirkkotilan uudistukset käytännössä

Olemassa olevissa kirkoissa liturginen uudistaminen siis johti alttarin 

siirtämiseen. Joissakin tapauksissa versus populum –käytäntö ei 

vaatinut alttaripöydän siirtoa, mutta edellytti muita järjestelyjä. 

Joissakin kirkoissa muutos ratkaistiin sijoittamalla uusi alttari vanhan 
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eteen, esimerkiksi Munkkivuoren kirkko (1963), uusi alttari vuonna 

1997 ja Keravan kirkko (1963), uusi alttari vuonna 1993. Espoon 

tuomiokirkossa (1480-l) vuonna 1982 valmistuneen peruskorjauksen 

yhteydessä uusi alttari sijoitettiin keskelle seurakuntalaisia ja 

vanha jäi kuorin päätyyn.  Huomattavaa on, että vanha alttari ei 

luterilaisessa kirkossa voi olla enää alttari - kirkossa ei voi olla kahta 

alttaria.

Merkittävän muutoksen aiheutti ehtoollisen vieton yleistyminen ja 

yhteismaljasta luopuminen. Perinteisesti yhteisöllisyyttä korostavasti 

ehtoollinen jaettiin yhteismaljasta, mutta jo 1900-luvun alkupuolella 

alettiin keskustella käytäntöön liittyvistä terveysriskeistä ja 

seurakuntiin alettiin hankkia erillispikareita. Muutos tapahtui 

vähitellen eri vuosikymmeninä.26

Alttarialueella tämä tarkoitti alttarikaiteiden muutoksia: 

polvistumiskaiteen lisäksi niihin alettiin sijoittaa hyllyjä tai 

tehdä levennyksiä ehtoollispikareita varten. Uusina kalusteina 

alttarialueelle tulivat myös kredenssipöytä eli ehtoollisaineiden 

säilytyspöytä, kalusteena eräänlainen alttarin esiaste, jolta liturgi 

ja avustajat ottavat ehtoollisastiat uhrivirren aikana. Lisäksi tulivat 

ehtoollispikaripöydät, joita tarvitaan puhtaiden ehtoollispikareiden 

tarjoamiseen ja käytettyjen keräämiseen, mikäli alttarikaiteessa ei 

ole siihen tilaa. Ehtoolliselle pääsyn lisääntynyt tarve on vanhoissa 

korotetuissa alttaritiloissa vaatinut luiskien ja kaiteiden lisäämistä 

esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi.

Liturgisen uudistuksen myötä alttaritilan elementtien ja esineistön 

määrä on lisääntynyt. Kulkueristi ja kulkuekynttilät sekä kastemaljan 

lähettyville sijoitettava kristuskynttilä ovat yleistyneet. Saarnatuolin 

rinnalle on tullut lukupulpetti. Usein alttarialueella on viherkasveja, 

kolehtihaavitelineet, ehkä lähetyskynttelikkö jossain lähistöllä. Myös 

joulukuusi tuodaan alttarialueelle jo ensimmäisenä adventtina. 

Jumalanpalvelusten musiikkipainotteisuuden lisääntyminen ja 

musiikillinen monipuolisuus ovat osaltaan lisänneet tilantarvetta 

alttaritilassa. Flyygeli on jo vakinaistanut paikkansa monessa 

kirkossa, ja gospel-messujen soittajat ja soittimet vahvistimineen 

vaativat tilaa alttarialueelta. Alttaritilat ovat käyneet ahtaiksi, mikä 

on johtanut vanhoissa kirkoissa tarpeeseen poistaa ensimmäisiä 

kiinteitä penkkirivejä.

alttaritilan liturgiset kalusteet

alttari ja antependium

Kirkkotilassa alttaria korostetaan ehtoollispöytänä tai rukouksen 

ja ehtoollisen paikkana. Alttarin liturginen tehtävä määrittyy 

ehtoollisen (communio) sakramentista käsin. Alttarin muoto, jonka 

tulee olla sopusoinnussa liturgisen tehtävän kanssa, voi olla arkku, 

pöytä tai näiden välimuoto. Alttari on usein kokonaan tai osittain 

liinalla (antependium) peitetty. Sijainniltaan se voi olla kiinni kuorin 

takaseinässä, irti takaseinästä tai versus populum –alttari.

2

2 Kirkkonummen kirkko ja alttarin antependium, (keskiaika, 
restauroinnit Jean Wiik 1856, Ola Hansson 1959, alttaritekstiilit 

Dora Jung) 

marjaana tenkanen
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alttarikaide ja ehtoollisen vietto

Luterilaisessa traditiossa ja pohjoismaissa alttarikaide 

liittyy ehtoollisen nauttimiseen polvistuen. Kaluste koostuu 

polvistumispallista, kaiteesta ja mahdollisesti laskutasosta ja hyllyistä 

ehtoollispikareille.

Yleisin ehtoollisen viettotapa on nykyisin ”jatkuvan pöydän 

käytäntö”. Mikäli ehtoollisvieraita on paljon, voidaan muita 

kirkkotilan paikkoja ja apupöytiä käyttää ehtoollisen jakopaikkoina 

eli alttarin sivupisteinä ja niissä käyttää intinktiota eli ehtoollisleivän 

kastamista viiniin ja ehtoollisen nauttimista seisten.

Alttarikaide ei aina ole sopiva tai riittävän kokoinen 

ehtoollispikareille ja sen vuoksi uutena elementtinä alttarialueelle 

ovat tulleet erilliset ehtoollispikareiden apupöydät tai pikarivaunut. 

Lisäksi uutena elementtinä ovat tulleet ehtoollisastioiden 

kredenssipöydät. Joissakin tapauksissa, kun versus populum –

muutoksen vuoksi on lisätty vanhan alttarin eteen uusi alttaripöytä, 

on käytöstä poistettua alttaripöytää käytetty kredenssipöytänä, mikä 

entisestään voi hämmentää käytöstä poistetun alttarin roolia.
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3 Roihuvuoren kirkko (Lauri Silvennoinen 1970, kirkkokilpailun 
voitto 1963). Alttari on siirretty irti takaseinästä.

4 Roihuvuoren kirkon siirretty alttari. Pappien polvistumispenkit 
on siirretty alttarin taakse ja vasemmassa reunassa erottuu 

”lisäpenkki”. Tausta on umpinainen ja vaikka takareunaan on 
lisätty apuhylly, on ”työasento” epäergonominen.

5 Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko (Alvar Aalto 
1958). Voimakkaasti alttaria kohti kaartuva katto ja sivu- ja 
kattoikkunoista lankeava luonnonvalon ja varjon leikki eri 

vuorokauden- ja vuodenaikoina edellyttävät alttarin etäisyyttä 
taustaseinästä. Vaikka tilaa olisi riittävästi, ei versus populum 
–käytäntö ole mahdollinen. Toisaalta kirkko ei ole nykyisin 

aktiivisessa messukäytössä.

6 Tapiolan kirkko (Aarno Ruusuvuori 1965)
Vihreänmusta marmorinen ”leijuva” alttaripöytä sijoittuu 
arkkitehtonisesti irti itäseinästä. Kun alttari vuonna 1987 

muutettiin versus populum –alttariksi, ei alttaripöytää tarvinnut 
siirtää, sillä alkuperäinen 91,3 cm tila oli riittävä. Sen sijaan 

alttaripöydän ja takaseinän puolivälissä vapaasti seisova 
kuoriristi siirrettiin kiinni taustaseinään. Papeille tehtiin uusi 

polvistumispenkki alttarin taakse. Se toteutettiin puisena 
ja liikuteltavana, kun taas alkuperäinen lattiaan integroitu 
valkobetoninen polvistumispenkki alttarin edessä sai jäädä 

paikalleen.

7 Tapiolan kirkon alttaripöytää jouduttiin muokkaamaan siten, 
että itäseinän puolella sijainnut kynttilärivistö siirrettiin ryhmäksi 

alttaripöydän päähän ja alkuperäiset kynttiläkolot peitettiin 
metallikansilla.

8 Otaniemen kappeli – alttaripöytää on siirretty viiden tiilen 
verran irti taustan lasiseinästä. Otaniemen kappelin pelkistetty 

alttarikalustus, jossa on vain tärkeimmät elementit: alttaripöytä, 
lukupulpetti vasemmalla, kastemalja oikealla ja alttarikaide. 

Alttaritilan erottaa muusta tilasta yhden askelman korotus, joka 
samalla toimii kaiteen kohdalla polvistumispenkkinä.

9 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko (1500-l alku), alttari 
uudelleenrakennettu tulipalon (1997) jälkeen vuonna 2003. 

Alttarin sijainti osana ”kuoriaitaa”, jossa portit molemmin puolin. 
Kuoriaidan takana ”piispanistuimet”. Lisäksi alttarin edessä 

erillinen ehtoolliskaide. Versus populum –käytäntö on mahdollinen. 

10 Keravan kirkko (Ahti Korhonen 1963), alttarireliefi Jumalan 
voima (Kauko Räsänen 1978), uusi alttari vanhan eteen on tehty 

vuonna 1993. Voimakas alttarireliefi reunustaa vanhaa pois 
käytöstä jäänyttä alttaria, joten se on jätetty paikoilleen. Avattu 
raamattu hämmentää vanhan alttarin roolia. Kirja antaa siitä 

kuvan sanan paikkana – statuksen, joka kuuluu saarnatuolille tai 
lukupulpetille. Luterilaisessa kirkossa ei voi olla kahta alttaria. 

Vanha alttari on vain käytöstä poistettu pöytä. 
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alttarikaide ja ehtoollisen vietto

Luterilaisessa traditiossa ja pohjoismaissa alttarikaide 

liittyy ehtoollisen nauttimiseen polvistuen. Kaluste koostuu 

polvistumispallista, kaiteesta ja mahdollisesti laskutasosta ja hyllyistä 

ehtoollispikareille.

Yleisin ehtoollisen viettotapa on nykyisin ”jatkuvan pöydän 

käytäntö”. Mikäli ehtoollisvieraita on paljon, voidaan muita 

kirkkotilan paikkoja ja apupöytiä käyttää ehtoollisen jakopaikkoina 

eli alttarin sivupisteinä ja niissä käyttää intinktiota eli ehtoollisleivän 

kastamista viiniin ja ehtoollisen nauttimista seisten.

Alttarikaide ei aina ole sopiva tai riittävän kokoinen 

ehtoollispikareille ja sen vuoksi uutena elementtinä alttarialueelle 

ovat tulleet erilliset ehtoollispikareiden apupöydät tai pikarivaunut. 

Lisäksi uutena elementtinä ovat tulleet ehtoollisastioiden 

kredenssipöydät. Joissakin tapauksissa, kun versus populum –

muutoksen vuoksi on lisätty vanhan alttarin eteen uusi alttaripöytä, 

on käytöstä poistettua alttaripöytää käytetty kredenssipöytänä, mikä 

entisestään voi hämmentää käytöstä poistetun alttarin roolia.

43

3 Roihuvuoren kirkko (Lauri Silvennoinen 1970, kirkkokilpailun 
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11 Munkkivuoren kirkko (Olavi Kantele 1963), 
uusi alttari vanhan kiinteän alttarin eteen on tehty 

vuonna 1997. Uusi alttaripöytä on liikuteltava ja siinä 
on pyörät. Luterilaisissa kirkoissa kiirastorstai-illan 

ehtoollisjumalanpalveluksen loppuun kuuluu osuus, jossa 
alttari riisutaan kaikesta ylimääräisestä ja alttarialueen 
tekstiilit vaihdetaan mustiin. Munkkivuoren kirkossa on 

tapana, että tuolloin uusi alttari viedään kokonaan pois ja 
vain vanha musta graniittinen alttaripöytä jää näkyville. 

Tunnelma on varmasti vaikuttava.

12 Lauritsalan kirkon alttarikaiteet on koettu liian 
mataliksi, minkä vuoksi käyttöön on otettu apupöydät 

ehtoollispikareita varten (valkoiset liinalla peitetyt pöydät 
alttarin ja alttarikaiteen välissä).

13 Tapiolan kirkon etualttarikaide on lisätty vuonna 
1987 versus populum –muutoksen yhteydessä. Samalla 
tulivat myös uudet pikaripöydät. Uusi etualttarikaide ja 

palautuspöydät tehtiin tummaksi petsatusta puusta. Kaide 
tehtiin irrotettavaksi, jotta esimerkiksi siunaustilaisuuksissa 
etuosassa on tilaa katafalkille eli ruumisarkkukorokkeelle. 

Alttarikaidetta varten alttarialueen reunalla sijainnut 
pappien polvistumistyyny pidennettiin molemmista 

päistään alttarikaiteen polvistumispenkiksi. Alkuperäisten 
valkobetonisten sivukaiteiden päälle on lisätty puinen 

tummaksi petsattu puukate joskus vuoden 1999 jälkeen. 
Se on alkuperäistä kaidepäällystä 10 cm leveämpi ja 

luultavasti tarvetta on ollut lisätilalle ehtoollispikareita 
varten. Lisäksi n. 20 cm ylätason alapuolelle on lisätty 

puinen tummaksi petsattu hylly ehtoollispikareita varten. 

14 Espoon tuomiokirkko (1480-l, peruskorjaus vuonna 
1982) ja muunneltavat ja poistettavissa olevat keveät 

alttarikaide-elementit. 

15 Espoon tuomiokirkko. Ehtoollispikareille on 
tehty kannella peitettävät säilytystilat penkkikorttelin 

etukaiteeseen. 
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saarnatuoli ja lukupulpetti

Sanan ja saarnan asema korostui erityisesti luterilaisessa 

reformaatiossa 1500-luvulla. Kristillinen opetus painottui. 

Jo 1500-luvulla syntyi opetuksellisia tarkoituksia palveleva 

kirkkorakennustyyppi, jossa ensi kerran olivat lehterit ja jota hallitsi 

saarnatuoli, kristillisen opetuksen ja ohjauksen paikka. Järjestely 

vaikutti sen, että kirkkoon kokoontuva seurakunta alkoi jakaantua 

kahteen ryhmään: kuulijoihin (lehtereillä), joille saarna merkitsi 

miltei kaikkea jumalanpalveluksessa, ja ehtoollisella kävijöihin 

(kirkkosalissa). Vähitellen kuuleminen voitti, ja ehtoollisesta tuli 

monella taholla vain jumalanpalveluksen satunnainen lisä.27

Saarnasta tuli itsenäisempi jumalanpalveluksen osa, minkä vuoksi 

kirkkoihin alettiin hankkia 1600-luvulla saarnatuoleja. Niiden 

yleistymisen aikainen tyylisuunta, barokki, säilyi pitkään ainoana 

oikeana tapana tehdä saarnatuoli senkin jälkeen, kun barokki 

muuten oli kirkkoarkkitehtuurissa väistynyt.28 Keskiaikaisessa 

kirkkotilassa saarnatuoli sijaitsi osana kuoriaitaa, mutta 

opetuksellisten tavoitteiden ja paremman kuuluvuuden vuoksi 

saarnatuolit alettiin sijoittaa lähemmäs seurakuntaa.  Saarnatuoli 

erkani kuorista lähemmäs kirkkosalin keskusta.

Moderneissa luterilaisissa kirkoissa saarnatuoli sijoitetaan useimmin 

alttaritilaan rajautuvien portaiden juurelle, tai kirkkosalin ja 

alttaritilan rajalle, alttarikaiteen vierelle. Toisinaan saarnatuolit 

on sijoitettu myös alttarikaiteen sisäpuolelle.29- Lienee barokin 

perinteestä juontuvaa, että saarnatuolit ovat usein massiivisia ja 

useimmiten jollakin tavalla tilan arkkitehtuuriin integroituja, myös 

liturgisen uudistuksen jälkeisissä kirkoissa.

Liturgisen uudistuksen myötä saarnatuolin rinnalle tuli lukupulpetti eli 

lukupöytä (ambo).

Teologi ja sisustusarkkitehti Sari Dhiman tutkimusten mukaan 

lukupulpetti esiintyi kiinteänä kalusteena ensimmäisen kerran 

Kaskisten kirkossa vuonna 1965, mutta sen käyttö yleistyi 

alttaritiloissa vasta 1980-luvulta lähtien. Lukupulpetteja alettiin lisätä 

lähes kaikkien alttaritilojen kalustukseen vaikka niissä oli ennestään 

saarnatuoli. 30

Lukupulpetti sijaitsee yleensä seurakunnasta katsoen alttarin oikealla 

puolella. Keskimäärin ne ovat saarnatuolia pienempiä, rakenteeltaan 

kevyempiä ja siirrettäviä.

Uusimmassa jumalanpalvelusoppaassa (2009) puhutaan niin 

sanotusta nelipistemallista tilan käytön jäsentymisessä:

1. Liturgi toimittaa johdanto-osan kuorin keskeltä alttarikaiteen 

edestä; synnintunnustuksen ajaksi hän voi kääntyä alttariin päin ja 

myös polvistua alttarikaiteelle.

2. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin lukukappaleet sekä 

esirukoukset luetaan lukupulpetista, joka on kuorissa seurakunnasta 

katsoen oikealla (ns. epistola-ambo).

3. Evankeliumi luetaan ja saarna pidetään toisesta lukupulpetista, 

joka on kuorissa seurakunnasta katsoen vasemmalla (ns. 

evankeliumiambo).

4. Liturgi johtaa ehtoollisosan kokonaisuudessaan alttarilta.

5. Liturgi johtaa päätösosan kuorin keskeltä alttarikaiteen edestä, 

kuten johdannon.

Merkittävää tässä on se, että yleensä vasemmalla sijaitsevasta 

saarnatuolista puhutaan lukupulpettina. Oppaassa myös todetaan, 

että saarnatuolin tilalla tai rinnalla voi olla erillinen lukupulpetti. 

Käytännössä näyttää siltä, että saarnatuolin käyttö olisi jopa 

vähenemään päin. Ei ole mitään liturgista estettä lukea myös 

evankeliumiteksti ja pitää saarna ”epämuodollisemmasta” 

lukupulpetista. Lisäksi mikään ei estä tekstien lukemista ja 

saarnaamista kuorin keskeltä alttarikaiteen edestä. Monet papit 

ovat ottaneet tämän käytännöksi messuissa ja mm. langaton 

äänentoistotekniikka mahdollistaa luontevan ja vapaan seisomisen 

mahdollisimman lähellä seurakuntaa, sen edessä ja keskellä.31 Usein 

lukijalla ja saarnaajalla on saarnatuolissa ja lukupulpetissa kirjoja 

ja muistiinpanoja, mutta nykytekniikalla tekstejä luetaan myös 

sähköisiltä tableteilta lähellä seurakuntaa seisten.

Saarnatuoli sijaitsee alttarialueella usein vasemmalla ja vähän 

sivussa. Joskus musiikkipitoisissa messuissa alttaritilaa vievät 

orkesterit ja kuorot sijoittuvat saarnatuolin eteen estäen näkyvyyttä, 

mikä on omiaan siirtämään sanaosan lukupulpetin ääreen, 

vapaasti seisten alttarialueen keskelle alttarikaiteen eteen tai vielä 

lähemmäs seurakuntaa. Toisaalta ”arvokkaammissa” messuissa, 

kuten virkaanastujaisissa, itsenäisyyspäivän tai pääsiäisen aikaan 

sanaosan juhlavuutta korostetaan käyttämällä saarnatuolia.

16 Tapiolan kirkko, saarnatuoli siirretty alttaritilan oikeaan 
reunaan konsertin vuoksi. Saarnatuolin vieressä kristuskynttilä, 

lukupulpetti, ja ehtoollispikaripöytä. 

17 Tapiolan kirkko, saarnatuoli omalla paikallaan. Huomaa 
reunoissa sisääntyönnettävät kantokahvat. 
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saarnatuoli ja lukupulpetti
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reunaan konsertin vuoksi. Saarnatuolin vieressä kristuskynttilä, 

lukupulpetti, ja ehtoollispikaripöytä. 

17 Tapiolan kirkko, saarnatuoli omalla paikallaan. Huomaa 
reunoissa sisääntyönnettävät kantokahvat. 
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kastemalja

Suomen luterilaisessa kirkossa valelukaste yleistyi 1600-luvun aikana 

ja kastemaljat korvasivat aikaisemmat suurikokoiset upotuskastealtaat. 

Kastemaljan yleisimpiä materiaaleja ovat kivi, puu, lasi tai metalli 

– esimerkiksi teräs tai hopea. Jumalanpalveluskäsikirjoissa ei ole 

ehdotonta ohjeistusta maljan sijainnista, mutta erilaisille sijoituksille 

alttari- tai kirkkotilassa on useita erilaisia historiallisia, opetuksellisia 

tai arkkitehtonisia perusteluita. Kastemalja voi olla kiinteä tai 

siirrettävä.

Kastemaljan sijaintia kirkkosalin takaosassa ja pääoven läheisyydessä 

on perusteltu kasteen initiaatiomerkityksellä, siirtymällä, jossa lapsi tai 

aikuinen liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi32. Toisaalta kaste on 

ehtoollisen kanssa toinen luterilaisista sakramenteista ja kastemaljan 

sijoittaminen alttarin läheisyyteen viestittää sakramenttien yhteydestä. 

Lisäksi sijaintia alttarin läheisyydessä ja kirkkosalin etuosassa on 

perusteltu kasteen opetuksellisella luonteella. Yleisimmin alttaritilassa 

kastemalja sijaitsee alttarin oikealla puolella tasapainottaen 

saarnatuolin sijaintia alttarin vasemmalla puolella. 

Joissakin kirkoissa on erillinen kastepaikka alttaritilan yhteydessä ja 

rinnalla. Erikoisuutena muun muassa Kauniaisten ja Tapiolan kirkoissa 

kastemaljat ovat kiinteitä kivialtaita, joihin on liitetty virtaava ja 

pulppuava vesi viitaten alkuseurakunnan kasteeseen Jordanin virrassa.

18 Tapiolan kirkko – kastemalja. 

19 Tapiolan kirkko – oikealla kastemalja 
.20 Espoon tuomiokirkko - kastemalja sijaitsee alttarin takana. 

21 Espoon tuomiokirkko - alttarin siirtäminen kuorista 
keskemmälle kirkkosalia on synnyttänyt alttarin taakse 

oman kastepaikan. Kasteyhteyttä korostetaan myös 
konfirmaatiotilaisuuksissa, joissa konfirmoitavien kummeille on 

varattu istumapaikat alttarin takana kastemaljan puolella. 

22 Espoon tuomiokirkko – kastepaikka 
alttarin takana ja vanha alttari. 

22

21

20
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alttaritila restaurointihankkeessa

Kirkkorestaurointihankkeeseen liittyy aina muutospaineita. 

Seurakunnan työntekijöiden keskuudessa uusi hanke voidaan 

nähdä sekä mahdollisuutena että uhkana. Tästä syystä alttaritilan 

suunnittelussa on avainasemassa liturgisten käytäntöjen ja 

vaihtoehtojen sekä ennen kaikkea symbolien merkityksen tunteminen. 

Samalla tulee kunnioittaa seurakunnan omia tapoja ja tottumuksia 

kuitenkaan tinkimättä kirkkorakennuksen historiallisista ja 

rakennustaiteellisista lähtökohdista.

Ruotsin kirkon pappi ja teologi Carl Henrik Martling muotoilee 

liturgisen symboliikan perusperiaatteeksi silmillä kuulemisen.”Sille, 

joka ei vain näe näennäisyyksiä ja pintoja eikä takerru muotoihin, 

symboliset toimitukset, eleet, värit ja äänet muodostavat sellaisen 

ympäristön, jonka puuttuminen vaikeuttaa Sanan vastaanottamista sen 

koko täyteydessään. Symboli toimii aistein havaittavassa maailmassa 

mutta ei rajoitu siihen.”Kun Jeesus osoitti kedon liljoja ja taivaan 

lintuja, hän halusi opettaa meitä kuuntelemaan myös silmillämme.33
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kastemalja

Suomen luterilaisessa kirkossa valelukaste yleistyi 1600-luvun aikana 

ja kastemaljat korvasivat aikaisemmat suurikokoiset upotuskastealtaat. 

Kastemaljan yleisimpiä materiaaleja ovat kivi, puu, lasi tai metalli 

– esimerkiksi teräs tai hopea. Jumalanpalveluskäsikirjoissa ei ole 

ehdotonta ohjeistusta maljan sijainnista, mutta erilaisille sijoituksille 

alttari- tai kirkkotilassa on useita erilaisia historiallisia, opetuksellisia 

tai arkkitehtonisia perusteluita. Kastemalja voi olla kiinteä tai 

siirrettävä.

Kastemaljan sijaintia kirkkosalin takaosassa ja pääoven läheisyydessä 

on perusteltu kasteen initiaatiomerkityksellä, siirtymällä, jossa lapsi tai 

aikuinen liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi32. Toisaalta kaste on 

ehtoollisen kanssa toinen luterilaisista sakramenteista ja kastemaljan 

sijoittaminen alttarin läheisyyteen viestittää sakramenttien yhteydestä. 

Lisäksi sijaintia alttarin läheisyydessä ja kirkkosalin etuosassa on 

perusteltu kasteen opetuksellisella luonteella. Yleisimmin alttaritilassa 

kastemalja sijaitsee alttarin oikealla puolella tasapainottaen 

saarnatuolin sijaintia alttarin vasemmalla puolella. 

Joissakin kirkoissa on erillinen kastepaikka alttaritilan yhteydessä ja 

rinnalla. Erikoisuutena muun muassa Kauniaisten ja Tapiolan kirkoissa 

kastemaljat ovat kiinteitä kivialtaita, joihin on liitetty virtaava ja 

pulppuava vesi viitaten alkuseurakunnan kasteeseen Jordanin virrassa.

18 Tapiolan kirkko – kastemalja. 

19 Tapiolan kirkko – oikealla kastemalja 
.20 Espoon tuomiokirkko - kastemalja sijaitsee alttarin takana. 

21 Espoon tuomiokirkko - alttarin siirtäminen kuorista 
keskemmälle kirkkosalia on synnyttänyt alttarin taakse 

oman kastepaikan. Kasteyhteyttä korostetaan myös 
konfirmaatiotilaisuuksissa, joissa konfirmoitavien kummeille on 

varattu istumapaikat alttarin takana kastemaljan puolella. 
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suunnittelussa on avainasemassa liturgisten käytäntöjen ja 

vaihtoehtojen sekä ennen kaikkea symbolien merkityksen tunteminen. 

Samalla tulee kunnioittaa seurakunnan omia tapoja ja tottumuksia 

kuitenkaan tinkimättä kirkkorakennuksen historiallisista ja 

rakennustaiteellisista lähtökohdista.

Ruotsin kirkon pappi ja teologi Carl Henrik Martling muotoilee 

liturgisen symboliikan perusperiaatteeksi silmillä kuulemisen.”Sille, 
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ympäristön, jonka puuttuminen vaikeuttaa Sanan vastaanottamista sen 
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tiina sonninen

konservointityöt osana 

restaurointia

konservointi

Konservointi on toiminnan muoto, jossa määräytyy 
mitä ja miten konservoidaan, eli säilytetään, sisältäen 
aina kulloisenkin hetken arvot suhteessa menneeseen. 
Materiaalisen ja viime aikoina myös ei-materiaalisen 
kulttuuriomaisuuden suojelu ja säilyttäminen ovat 
tutkimusten aiheita, joissa käsitellään suojelun 
tarkoituksia, sen eri muotoja ja ihmisten jättämiä jälkiä. 
Konservoinnin filosofiassa painotetaan  kulttuurin 
rakennetta, muistia, tietoa ja kokemusta, jotka ovat 
sidoksissa materiaaliseen kulttuuriin.1 

Konservointi on muuttunut laajaksi käsitteeksi eikä 
sillä tarkoiteta enää varsinaista konservointityön 
suoritusta. Laajassa merkityksessä konservoinnin 
rajapinta on muuttunut häilyväksi verkoksi, jonka läpi 
suodattuu työtä ohjaavia arvottamisia ja näkemyksiä.  
Konservointiin osallistuu välillisesti suuri joukko eri alan 
toimijoita alkaen lainsäätäjistä, museoviranomaisista, 
tutkijoista, suunnittelijoista, omistajista, kohteen 
käyttäjistä ja restaurointitöihin liittyvistä urakoitsijoista 
konservaattoreihin.  Se että konservointialalla voi 
olla suuri joukko eri alan toimijoita ei kuitenkaan tee 
heistä konservoinnin ammattilaisia. Konservaattoreilla 
on koulutuksesta saatu tieto konservointiin liittyvistä 
toimenpiteistä ja materiaaleista, joka puuttuu muilta 
alan toimijoilta.  Konservointityö sisältää kaksi tärkeää 
ominaisuutta - ammattialana se on spesifinen ja siihen 
liittyy kiinteästi alalla käytettävät kansainväliset eettiset 
koodit. Lisäksi konservaattoreilla on kiinteä yhteys 
säilytettävään materiaaliin ja velvollisuudet toimia 
eettisesti.2 Koulutuksen, erityisesti korkeakouluasteisen 
tutkinnon myötä konservaattorit ovat saaneet tasa-
arvoisemman aseman suhteessa muihin toimijoihin ja 
konservointitöiden päätöksentekoprosesseihin.

konservointityöt 

Muista rakennuksista poiketen kirkollisissa 
rakennuksissa konservointitöissä käsitellään pitkältä 
ajanjaksolta peräisin olevia esineitä ja maalauksia. 
Keskiaikaisten holvimaalausten opetuksellinen funktio 
on vaihtunut kirkkotaiteeksi. Holveja peittävät kuvat 
ja kuvakertomukset eivät enää kerro meille vanhan 
ja uuden testamentin henkilöistä ja tapahtumista 
vaan muovaavat meidän käsitystämme keskiajasta ja 

keskiajan ihmisistä.  Esineistö saattaa olla vanhaa, 
mutta museoesineistä poiketen ne ovat edelleen 
kirkkoihin kuuluvia käyttöesineitä ja siten asettavat 
erilaisia lähtökohtia suoritettaville konservointitöille. 

Konservoitavan esineen3 tarkastelussa on huomioitava 
siihen liittyvät materiaaliset ja ei-materiaaliset 
näkökulmat.  Konservointialan tutkija Barbara 
Appelbaum jakaa esineestä saatavan informaation 
neljään lohkoon: materiaaliseen ja ei-materiaaliseen 
ja kyseiseen kohteeseen spesifisesti liittyvään 
tietoon sekä yleiseen tietoon vastaavista kohteista ja 
materiaaleista. Keräämällä tiedot esineestä kaikilla 
neljällä tavalla varmistamme, että saatu tieto on riittävä 
päätösten tekoa ja työn suunnittelua varten.4

Konservaattoreiden systemaattiset lähestymistavat ja 
havainnot materiaaleista tekevät heistä tärkeän linkin 
muiden alojen välille. Käytännön töistä saatu kokemus 
antaa hyvän pohjan tarkastella eri materiaaleihin 
liittyviä ongelmia ja tästä syystä konservaattoreiden 
merkitys monitieteellisessä yhteistyössä on 
erittäin keskeinen. Laajemmassa merkityksessä 
konservointitieteen ja käytännön töiden on oltava 
sopusoinnussa keskenään. Jotta tämä yhteistyö 
onnistuisi, tulisi eri osapuolten tietää omat osuutensa 
ja asemansa kuten myös eri osapuolten tehtävät 
työprosesseissa.5 

Konservointityön suunnittelussa huomioidaan esineen 
tämän hetkinen kunto ja sen konservointiin liittyvät 
realistiset tavoitteet. Yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä 
konservoinnin metodologiaan ja filosofiaan liittyvistä 
ongelmista on esineen ideaalisen tilan määrittäminen. 
Ideaali tila ei löydy tutkimuksilla eikä se ole esineen 
luontainen arvo vaan se riippuu esineen omistajasta, 
käyttötarkoituksesta ja ennakoidusta tulevasta käytöstä. 
Useimmat esineet ovat jo läpikäyneet hyvin monia 
vaiheita, tyylin- ja käyttötarkoituksen muutoksia, 
materiaalin vanhenemista ja usein myös lukuisia 
restaurointeja. Kuitenkaan mikään edellä mainituista 
ei välttämättä ole se paras esineen säilytettävä tila 
tai arvo. Määriteltäessä esineen ideaalinen tila 
määritellään myös esineen historia ja siinä tapahtuneet 
muutokset, toisin sanoen mikä merkitys esineellä 
on aikoinaan ollut ja mikä merkitys sillä on meille. 
Ideaalin kunnon ja arvon löytäminen selkeyttää myös 
käytettävien konservointimenetelmien valintaa. Siinä 
missä konservaattori tutkii esineen fyysistä kuntoa 
ja siihen liittyvää kunnostamista, saattaa esineen 
kokonaisvaltainen tarkasteleminen unohtua kokonaan 
ja esineen ulkopuolelta tulevien arvojen tarkastelu 
jää puuttumaan. Määriteltäessä realistiset päämäärät 
yhdessä eri osapuolten kanssa on helpompaa 
määritellä kuinka pitkälle maalausten ja esineiden 
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konservoi-daan, esitetään kirkossa kävijöille ja kuinka niiden 

säilyminen turvataan. Ulvilassa sakariston maalauksia ei kalkattu ja 
ainoastaan ympäröivät pinnat konsolidoitiin ja paikkarapattiin. 

3, 4 Porvoon tuomiokirkko. Kuvassa vasemmalla on kuorin 
ja oikealla pohjoispuolen holvin maalausfragmentit. Maalauk-

sista on tuhoutunut suurin osa ja täydentäminen on käytännössä 
mahdotonta. Kuorissa olevaa mahdollisesti pyhimyksen kuvaa ei 
ole täydennetty ja ainoastaan viivoja on jonkin verran maalattu 

päälle. Sen sijaan pohjoisholvin pieneen hahmoon on lisätty viivoja 
ja päähineen osia ja sormia vaikka alkuperäisestä maalauksesta ei 

ole säilynyt juuri mitään eikä ole tietoa mitä kuva esittää.  
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konservointityöt osana 

restaurointia
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7, 8, 9 Siuntion kirkko. Maalina käytetty lyijyvalkoinen ja –punainen 
muuttuvat ajan oloon vähitellen mustiksi. Kuvissa mustat yksityiskohdat: 
Jeesuksen veri ja kruunu, enkelin siivet ja miehen viitan vuoriosat ovat 
alkujaan olleet kirkkaan oranssinpu-naisia. Kuvassa enkelin siivet  on 

myöhemmin retusoitu mustalla maalilla mustaksi. Enkelin vaate on alkujaan 
ollut kuultavalla val-koisella kalkkimaalilla maalattu, mutta nyt sitä ei 

juurikaan erota. Konservointitöiden aikana ultraviolettivalolla otetuissa 
valokuvis-sa nämä kadonneet kohdat olivat vielä näkyvissä. Kuvassa oikealla 

enkelin päähineessä on runsaasti eri sävyisiä punaisia. Ilman tarkempia 
tutkimuksia on täysin mahdotonta tietää, mitä pigmenttejä maalarilla on 

aikoinaan ollut käytössä. Enkelin siivessä olevat naarmut ovat tulleet aikoinaan 
liian kovakouraisesti tehdystä maalausten esille otosta. 

5, 6 Siuntion kirkko. Siuntion kirkossa on ollut sen 500-vuotisen 
historian aikana useampia tulipaloja. Todennäköisesti jokin näistä paloista on 
vaurioittanut itäpuolen kuoriosan holvistoa. Maalaukset kuorissa poikkeavat 
huomattavasti muiden holvien maalauksista. Kuvassa vasemmalla hahmot on 
maalattu yksityiskohtaisemmin ja kasvoihin on lisätty valo- ja varjokohdat ja 

vaatteisiin laskokset. Värisävyjen väliset kontrastit ovat myös voimakkaammat 
ja maalaukset elävämpiä. Kuoriosan maalauksista yksityiskohdat puuttuvat, 

henkilöhahmot, vaatteet ja väritys on muuttunut pelkistetyksi. Kuvassa 
oikealla erottuu tummia värjäytymiä holvin keskiosassa. Värjäytymät liittyvät 
edellisiin korjauksiin, jolloin haurasta kalkkimaalipintaa on todennäköisesti 

vahvistettu. Käytetty aine on vähitellen alkanut kellastua ja tummua eikä sitä 
voida poistaa vaurioittamatta maalauksia. 
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10, 11, 12, 13 Konservointitöihin liittyviä 
tutkimuksia. Konservointitöihin liittyviä tutkimuksia voidaan 

tehdä ilman kalliita tutkimuskalustoja. Kuvassa maalattua 
pintaa tutkitaan ups-mikroskoopilla. Muissa kuvissa on 

ultraviolettivalolla, infrapunakameralla ja näkyvällä valolla otetut 
kuvat. Tutkimuskuvaukset helpottavat maalauksien tutkimista 

vaurioittamatta pintaa. 
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puhdistustyö viedään, kuinka paljon puuttuvia kohtia 
täydennetään ja millaiselta valmiin pinnan tai esineen 
tulisi näyttää.6

Vanhoissa rakennuspinnoissa kuten kirkkojen 
seinämaalauksissa tapahtuvia muutoksia ja 
vaurioita voidaan seurata ja arvioida yhdistämällä 
vanhoja dokumentteja, valokuvia, piirroksia ja 
kirjallisia lähteitä. Ennen kuin tehdään päätelmiä 
ovatko esimerkiksi seinämaalaukset haalistuneet tai 
rapautuneet, olisi selvitettävä vanhoihin valokuviin ja 
dokumentteihin liittyviä seikkoja. Siinä missä kirjoitettua 
tekstiä tulee arvioida aikaan ja paikkaan sidonnaisena 
dokumenttina, vanhoja valokuvia tarkasteltaessa on 
huomioitava, että kuvaushetkellä on ollut erilainen 
valaistus, filmi ja erilaiset kuvauskäytännöt7. Tutkimalla 
vanhoja kuvia ja tekstejä arvioimatta lähdemateriaalia, 
voidaan saada hyvinkin vääränlainen kuva maalausten 
kunnosta ja niissä tapahtuneista muutoksista.8

Konservointitiede on vielä suhteellisen uusi 
tutkimusala, jonka kautta saadaan tietoa 
materiaalien koostumuksista, ominaisuuksista ja 
ikääntymisprosesseista. Uusien tutkimusten myötä 
konservointiin liittyvät ideologiat ovat jatkuvassa 
muutoksessa ja saatavilla oleva uusi tieto ja alalle 
laadittavat standardit ovat tulleet luontevaksi 
osaksi konservointia. Töitä suunniteltaessa valitaan 
materiaaleja ja toimenpiteitä, joista on saatavilla 
tutkittua tietoa ja tehtyjä toimenpiteitä voidaan 
myöhemmin muokata tai jatkaa vaurioittamatta 
esinettä.9

1990-luvulla luovuttiin pitkään käytössä olleesta 
ohjeistuksesta, jonka mukaan konservoinnissa 
käytettävien materiaalien tulisi olla poistettavissa, 
reversibility. Poistettavuus on kuitenkin lähes mahdoton 
toteuttaa ilman, että alkuperäinen materiaali tuhoutuisi 
joko kauttaaltaan tai ainakin jossain määrin. 
Poistettavuuden tilalle ovat vakiintuneet käsitteet 
ennaltaehkäisevä konservointi, stabilisointi ja minimal 
intervention. Näin ollen konservoinnissa käytetään 
materiaaleja ja toimenpiteitä, joilla on pienin 
mahdollinen vaikutus esineeseen ja esine säilytetään 
kontrolloiduissa olosuhteissa. Näin toimimalla 
voidaan säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä 
materiaalia ja esineeseen liittyvää historiatietoa.10 

työmaaolosuhteet ja töiden 
yhteensovittaminen 

Irtain esineistö on mahdollista siirtää muualle 
konservoitavaksi lähes milloin vain ilman että kirkko 
suljetaan töiden ajaksi.  Näiden esineiden osalta 
olosuhteita on mahdollista kontrolloida hyvinkin 

tarkasti ja olosuhdemuutokset pystytään minimoimaan.  
Sen sijaan seinä- ja kattomaalausten sekä 
kiintokalusteiden konservoinnit suoritetaan laajempien 
restaurointitöiden yhteydessä rakennustyömailla 
vallitsevissa olosuhteissa. Työmaan aikana tapahtuvat 
lämpötila- ja kosteusvaihtelut saattavat olla suuria 
ja nopeita. Muutokset olosuhteissa vaikuttavat 
orgaanisten materiaalien tasapainotilaan aiheuttaen 
mm. puun kutistumista ja turpoamista, puun 
halkeilua, maalipinnan krakeloitumista ja irtoamista. 
Näin ollen työmaan aikana esineessä meneillään 
oleva vaurioituminen voi nopeutua ja laajentua 
huomattavasti. Toinen ongelma ovat työmailla tilojen 
lämmityksessä käytettävät lämpöpuhaltimet, jotka 
kierrättävät purku- ja rakennustöistä muodostuvan 
pölyn seinä- ja kattomaalauksiin.11  Restaurointikohteen 
toimivuus ja olosuhteet riippuvat usein eri alan 
ammattilaisten sitoutumisesta projektiin ja kaikkien 
suoritettavien töiden yhteensovittamisesta.12 

konservointiraportit

Konservointitöistä tehtävät konservointiraportit ja 
töihin liittyvät dokumentoinnit palvelevat erilaisia 
tarkoituksia, joten raporttien muoto, taitto, laajuus 
ja sisältö vaihtelevat suuresti. Raportit muotoutuvat 
tehtyjen töiden mukaisesti, mutta sisältö on kuitenkin 
aina keskeinen asia. Suoritetuista toimenpiteistä 
laadittu raportti on kommunikointiväline usein ei-
konservaattoreiden ja konservaattoreiden välillä 
ja työn tilaajalle selvitys siitä mitä hän on tilannut 
ja mitä on tehty.  Käytettävän kielen, muodon 
ja tyylin tulisi olla tarkoitukseen sopiva ja osiot, 
jotka eivät välttämättä avaudu ulkopuolisille 
voi erottaa varsinaisesta yleistekstistä erilliseen 
tekniseen osioon. Tekniseen osioon liittyviä asioita 
ovat väri-, pigmentti- ja materiaalitutkimukset, 
tutkimusvalokuvaukset, mahdolliset diagrammit ja 
varsinaiset konservointitoimenpiteet. Päätösosioon on 
tärkeää lisätä tulevaa ajatellen ja ennaltaehkäisevänä 
konservointitoimenpiteenä hoito- ja huolto-ohjeet sekä 
muut huomioitavat asiat kuten uudet jatkokäsittelyt, 
jatkokontrollit ja tarvittavat olosuhdekontrollit.13
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puhdistustyö viedään, kuinka paljon puuttuvia kohtia 
täydennetään ja millaiselta valmiin pinnan tai esineen 
tulisi näyttää.6

Vanhoissa rakennuspinnoissa kuten kirkkojen 
seinämaalauksissa tapahtuvia muutoksia ja 
vaurioita voidaan seurata ja arvioida yhdistämällä 
vanhoja dokumentteja, valokuvia, piirroksia ja 
kirjallisia lähteitä. Ennen kuin tehdään päätelmiä 
ovatko esimerkiksi seinämaalaukset haalistuneet tai 
rapautuneet, olisi selvitettävä vanhoihin valokuviin ja 
dokumentteihin liittyviä seikkoja. Siinä missä kirjoitettua 
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voidaan saada hyvinkin vääränlainen kuva maalausten 
kunnosta ja niissä tapahtuneista muutoksista.8
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materiaalien koostumuksista, ominaisuuksista ja 
ikääntymisprosesseista. Uusien tutkimusten myötä 
konservointiin liittyvät ideologiat ovat jatkuvassa 
muutoksessa ja saatavilla oleva uusi tieto ja alalle 
laadittavat standardit ovat tulleet luontevaksi 
osaksi konservointia. Töitä suunniteltaessa valitaan 
materiaaleja ja toimenpiteitä, joista on saatavilla 
tutkittua tietoa ja tehtyjä toimenpiteitä voidaan 
myöhemmin muokata tai jatkaa vaurioittamatta 
esinettä.9

1990-luvulla luovuttiin pitkään käytössä olleesta 
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käytettävien materiaalien tulisi olla poistettavissa, 
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joko kauttaaltaan tai ainakin jossain määrin. 
Poistettavuuden tilalle ovat vakiintuneet käsitteet 
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materiaaleja ja toimenpiteitä, joilla on pienin 
mahdollinen vaikutus esineeseen ja esine säilytetään 
kontrolloiduissa olosuhteissa. Näin toimimalla 
voidaan säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä 
materiaalia ja esineeseen liittyvää historiatietoa.10 

työmaaolosuhteet ja töiden 
yhteensovittaminen 

Irtain esineistö on mahdollista siirtää muualle 
konservoitavaksi lähes milloin vain ilman että kirkko 
suljetaan töiden ajaksi.  Näiden esineiden osalta 
olosuhteita on mahdollista kontrolloida hyvinkin 

tarkasti ja olosuhdemuutokset pystytään minimoimaan.  
Sen sijaan seinä- ja kattomaalausten sekä 
kiintokalusteiden konservoinnit suoritetaan laajempien 
restaurointitöiden yhteydessä rakennustyömailla 
vallitsevissa olosuhteissa. Työmaan aikana tapahtuvat 
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ja nopeita. Muutokset olosuhteissa vaikuttavat 
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nina lempa

vanhoja maalauksia ja 

liturgisia esineitä, 

joitakin esimerkkejä

Kuvataiteella ja liturgisilla esineillä on oma tehtävänsä 

jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kuvataide 

välittää ja julistaa kirkon sanomaa toisella tavalla kuin puhuttu 

sana. Kauneuden kokeminen ja pyhyyden tunnistaminen liittyvät 

usein toisiinsa. Tätä tavoitellen seurakunnat ovat aina hankkineet 

parasta mahdollista taidetta ja liturgista esineistöä. Kirkkotila ja 

sakramenttien toteuttamisen esineistö kertovat samalla suomalaisesta 

osaamisesta ja taidokkuudesta ennen ja nyt. 

Seurakuntien käytössä on edelleen satoja vuosia vanhaa 

kuvataidetta ja esineistöä. Kirkkorakennusten korjaushankkeissa 

on tärkeää selvittää seurakunnan kulttuurihistoriallisesti 

arvokas esineistö ja ottaa se huomioon. Esineistöllä tulee olla 

tarkoituksenmukaiset säilytystilat, sillä ne mahdollistavat esineistön 

asianmukaisen käytön ja ylläpidon. 

Käytöstä poistettuja arvoesineitä voi laittaa esille seurakunnan 

muihin tiloihin tai mahdollisesti myös kirkkoon. Joissakin kirkoissa 

näitä esineitä on esillä kirkon eteistilassa tai museohuoneessa. 

Niitä on siirretty myös paikallismuseoihin. Seuraavassa esitellään 

muutamia vaikuttavia ja kauniita taideteoksia, joista osa on edelleen 

niin sanottua käyttötaidetta ja -esineitä kirkkotilassa ja pyhissä 

toimituksissa, osa taas käytöstä poistettuja arvoesineitä. 

Kirkkotaide ja pyhien toimitusten esineistö on edelleen käytössä 

kirkoissamme ja pääsemme niistä nauttimaan osallistuessamme 

kirkoissa järjestettäviin tilaisuuksiin.

keskiaikainen maalaustaide

Keskiaikaisissa kivikirkoissa on perintönä katolisen uskon 

aikakaudelta holvi- ja seinämaalauksia. Näitä maalauksia on 

aikojen kuluessa kohdeltu eri tavoin. Uskonpuhdistuksen jälkeen 

monet maalaukset peitettiin kalkkilaastikerroksella.  Luterilaisen 

opin mukaan pyhimysveistokset ja maalaukset menettivät 

merkityksensä. Holvi-ja kattomaalauksia peitettiin ja veistoksia 

vietiin ullakoille pois näkyvistä. Myöhemmissä kirkonkorjauksissa 

maalauksia on taas otettu esille laastikerroksen alta ja veistoksia 

on palautettu kirkkotilaan. Konservointi- ja restaurointiperiaatteet 

ovat muuttuneet aikojen kuluessa. Viimeaikainen kalkkimaalausten 

konservointiperiaate painottaa vain peittävän laastikerroksen 

varovaista poistamista maalauksen päältä. Itse maalaus 

jätetään alkuperäiseen asuunsa.  Keskiaikaisten maalausten 

kuvakertomuksen voi esittää muokattuina digivalokuvina. 
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keskiaikainen veistotaide

Suomessa on säilynyt useita suuria keskiaikaisia alttarikaappeja 

monine veistoksineen sekä yksittäisiä pyhimysveistoksia. Niiden 

säilyneisyys on vaihtelevaa, mutta joitakin alkuperäisessä asussaan 

säilyneitä veistoksia on. Varhaisen veistotaiteen edustajia ovat 

Marttilan triumfikrusifiksi ja Hattulan madonna ja lapsi -veistokset. 

Niiden valmistajaksi on oletettu 1340-luvulla toiminut ns. Liedon 

mestarin työpaja. Molemmissa veistoksissa alkuperäinen polykromia 

eli väritys on säilynyt hyvin. Marttilan krusifiksissa Kristuksen ruumis 

on kauttaaltaan maalattujen verta vuotavien haavojen peitossa, 

ja käsistä ja kylkihaavasta vuotava veri on kuvattu dramaattisina 

verirypäleinä.  Hattulan madonna ja lapsi -veistoksessa rauhallinen 

ja kaunis toteutus korostuu hyvin säilyneessä ja upeassa 

maalauskoristelussa. Liedon mestarin työpajan ominaispiirteenä on 

pidetty madonnan kasvoilla olevaa hymyä. 

 

Vöyrin alttarikaappi on todennäköisesti lyypekkiläistä veistotyötä 

noin vuodelta 1500. Kuva-aiheena on pyhä Anna, neitsyt Marian 

äiti lähisukuineen ja elämänvaiheineen. Kolmiosaisen alttarikaapin 

polykromia on säilynyt melko koskemattomana ilman myöhempien 

aikojen korjauksia ja päälle maalauksia.  Alttarikaappi on 

konservoitu n. v. 2006. Se on edelleen Vöyrin kirkon alttarilla 

käytössä.

1600-lukua

Sauvon kirkon alttarilaite on vuodelta 1647.  Moniosaiset 

alttarilaitteet maalauksineen ovat tulleet pyhimyskaappien sijaan. 

Alttarilaitteen maalausten aiheiksi valikoituivat kärsimyshistorian 

keskeiset kohtaukset. Sauvon kirkon alttarilaitteen maalaukset ovat 

Ehtoollinen, Ristiinnaulitseminen ja Hautaan laskeminen.  Maalausten 

lisäksi kehyslaitteessa on apostoleja, enkeleitä ja runsasta 

veistoskoristelua.

Sulvan kirkon alttarilaite 1690-luvulta on tuotu Ruotsista 

Hudiksvallin kirkosta. Se on komeimpia aikakautensa edustajia 

maassamme. Upean veistotyön on tehnyt Måns Jonsson Granlund 

ja maalauskoristelun Dionysius Mönchhoven. Alttarilaite on 

konservoitu noin 10 vuotta sitten. Alttarilaitteen maalaukset ovat 

Ehtoollinen, Ristiinnaulitseminen ja Ylösnousemus. Moniosainen 

kehyslaite käsittää maalausten lisäksi useita veistoksia apostoleista 

ja taidokasta veistoskoristelua. 
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3 Marttilan triumfikrusifiksi. 

4 Hattulan madonna. 

5 Vöyrin alttarilaite. 

6 Sauvon alttarilaite. 

7 Sulvan alttarilaite. 
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liturgisia astioita

Jalometalliseppien käsityötaito ja metallin työstämisen 

osaaminen tulee näkyviin hienoimmissa keskiajalta periytyneistä 

liturgisista esineistä. Hollolan ehtoollisvälineet, kalkki ja pateeni 

(ehtoollisviinimalja ja ehtoollisleipälautanen), ovat kullattua hopeaa. 

Hollolan kalkki on säilynyt alkuperäisenä. Sen maljaosaa ei ole 

koskaan suurennettu. Monia ehtoollismaljoja uudistettiin siten, että 

niiden maljaosaa suurennettiin, koska ehtoolliskäytännöt muuttuivat 

uskonpuhdistuksen jälkeen ja tarvittiin suurempi viinimalja.

Ehtoolliskalkin jalan päällä on ristiinnaulitun kohokuva, signaculum. 

Pateeniin on kaiverrettu kuva-aihe Kristus tuskien miehenä. Lautasen 

reunaa kiertää teksti minuskelikirjaimin: qui mandvcat et bibit 

indigve indigvi cibi mandvcat et bibit (joka syö ja juo kelvottomasti, 

hän syö ja juo itsellensä turmion). Hollolan kalkki ja pateeni ovat 

valmistetut Turussa 1400-luvun lopulla kultaseppä Svenin työpajassa. 

Kalkin korkeus on 17,4 cm ja pateenin halkaisija on 14,6 cm. 

Turkulainen hopeaseppämestari S. G. Lydeman valmisti Huittisten 

seurakunnalle rokokootyylisen, sisältä kullatun kastemaljan vuonna 

1773. Kastemaljassa on rokokoon kierteisharjakoristelua kuten 

Huittisten kirkon kalkissa ja viinikannussakin. Tämä esine on 

mestarin työkirjassa merkitty sanalla ”skål”, kulho. Sen muoto on 

tyypillinen rokokoo-kauden kulhoille. Esineen kirkollinen tehtävä on 

kaiverrettu kulhon kylkeen:

Pyhän Kasten Toimituxen / Huitisten emäkirkosa / Lahioiti Tämän 

astian / Nicolaus Idman / ja / Margareta Elisab: Rotovia/ 1773. 

Esineen paino on 80 luotia. Kulhon leimat ovat 1773, Turku, S.G. 

Lydeman. Korkeus on 14,5 cm ja halkaisija 18,8 cm. Huittisten 

seurakunnan kastemaljan leimat ovat S.G. Lydeman, P = 1773, 

kolme kruunua, A = Turun kaupunkileima. 

Teijon ruukinkirkon viinikannu on valmistettu rokokootyyliin 

1700-luvulla ja se on muotokieleltään samanlainen kuin aikakauden 

uuden muotijuoman, kahvin, tarjoilussa käytetty kahvikannu. 

Eroja sen sijaan löytyy kannujen koristeaiheessa. Kahvikannujen 

koristeaiheita olivat koristeelliset ruusunoksat ja lehdet. Teijon 

viinikannun kylkiä koristaa kaksi enkelilasta, joista toinen pitää 

kädessään voitonkruunua ja toinen ehtoolliskalkkia. Kannussa on 

kolmen palmettijalan kannattama päärynämäinen kupu, kuperan 

kannen päällä on plastinen kukka. Viinikannu on turkulaisen 

hopeaseppämestari C.F. Bergströmin valmistama vuonna 1784.

Kannussa on kaiverrus: 

För Ärt af Fru Bergsrådinnan Catharina/ Elisabeth Grübb. Till Tijko 

Brücks Kijrcka.  (Lahjoittanut rouva vuorineuvoksetar Katariina 

Elisabeth Grubb Teijon ruukin kirkolle v. 1782.)

Katariina Grubb oli J.J. Kijkin v.1788 kuollut leski. Kannussa on 

leimat C.F.Borgström, Turku, 1784. Kaiverrustekstissä on kirjoitettu 

selvästi vuosiluku 1782, mutta vuosileima on B2 = 1784. Kannun 

korkeus on 30 cm.  

8 Hollolan kalkki ja pateeni. 

9 Teijon viinikannu. 

10 Kirkkotekstiileitä 2000-luvulta, Aino Kajantie. 

11 Mynämäen kasukka. 

12 Kemiön antependium, Dora Jung. 
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kirkkotekstiileitä

Reformaatiokaudella 1600-luvulla Ruotsissa valmistettiin 

messukasukoita, joiden selkäpuolen ristillä on koruompeleinen 

Kristushahmo. Ristin juurelle on kirjailtu Golgatan kallio ja ajan tavan 

mukaan koruommeltu vielä pääkallo ja sääriluut muistuttamaan 

elämän katoavaisuudesta. Vastaavilla kuva-aiheilla koristeltuja 

messukasukoita tunnetaan useita. Tukholman kuninkaallisen 

varuskamarin Livrustkammarenin koruommeltyöpajassa valmistettiin 

taidokkaita tekstiileitä myös kirkolle. Kuva-aiheet saivat esikuvansa 

grafiikanlehdistä, joita käytettiin myös kirkollisten maalausten 

esikuvina. Johan Sadelerin kuparipiirrosta on käytetty näiden 

messukasukoiden selkäpuolen ristin esikuvana.  

Mynämäen kirkkoon on lahjoitettu messukasukka vuodelta 

1651 ja sillä on vastineita Ruotsissa. Lahjoituksen kirkolle 

tekivät suurmaanomistaja Henrik Fleming ja hänen puolisonsa 

Sigrid Kurzel vuonna 1651.  Heidän nimikirjaimensa on 

hopealevyinä ristin molemmin puolin. Samat henkilöt lahjoittivat 

vastaavanlaisen koruompeleisen messukasukan Sköldingen kirkkoon 

Södermanlandissa vuonna 1657. Turun tuomiokirkkomuseossa on 

myös hyvin samankaltainen messukasukka. 

viisi liturgista väriä 

1900-luvun suvereeni kirkkotekstiilien suunnittelija on tekstiilitaiteilija 

Dora Jung (1906 -1980). Jungin laajassa tuotannossa on koettavissa 

kirkkotekstiileiden monitasoinen viesti. Kemiön kirkon vihreään 

antependiumiin on kudottu ylistyslaulu Gloria Deo. 
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pekka suikkanen

urut muutosten kohteena

Kirkkojen kiinteään varustukseen kuuluu tavallisesti 
urut. Useimmissa tapauksissa urut on rakennettu kirkon 
rakentamisen yhteydessä tai ainakin ne on suunniteltu 
alusta alkaen kirkkoon kuuluvaksi. Vanhimpiin 
kirkkoihimme ensimmäiset urut tulivat vasta myöhemmin. 
Monissa kirkoissa urut on uusittu ehkä jo moneen kertaan, 
joten näkyvänä ja kuuluvana elementtinä urut muodostavat 
kirkkotilaan nähden poikkeavan aikakerrostuman.

Uruissa on uniikkeja piirteitä, joiden myötä ne erottuvat 
muista soittimista monella tapaa. Urkujen historia ulottuu 
aina antiikin aikaan: ensimmäiset urut keksi ja rakensi 
aleksandrialainen Ktesibios n. 270 eKr. Soittimen 
perusosat olivat jo olemassa noissa vesiuruissa, ja 
kehitys johti hallitsijoiden ja areenoiden soittimesta 
vähitellen kirkon soittimeksi. Urkujen fyysiselle koolle 
ei löydy vertaista muista soittimista, koska suurimmissa 
uruissa on yli 30 000 pilliä, pilleistä isoimmat ovat yli 
10 metriä pitkiä ja kookkaimmat urkukaapit kohoavat 
niitä korkeammalle. Urut eivät myöskään soi pelkästään 
soittamalla, vaan äänen synnyttämiseen tarvitaan erillinen 
ilmansyöttö soittotoimintojen ulkopuolelta, palkeiden 
polkijan tai nykyisin puhaltimen avulla. Muut akustiset 
instrumentit toimivat soittajan soittaessa, eli sävelten 
muodostamisen lisäksi myös äänen tuottaminen kuuluu 
soittimen hallintaan. Tuohon urkujen ääneen liittyy myös 
muihin nähden harvinainen ominaisuus: soittaja ei pysty 
muuttamaan pillien sointia, ei äänen sävyä eikä sen 
voimakkuutta. Yleensä muissa instrumenteissa soittaja 
säätää äänen voimakkuutta ja sointiväriä käyttämällä eri 
soittotekniikoita, uruissa urkujenrakentaja on määritellyt 
voimakkuudet ja värit eri äänikerroille. Urkurilla on 
käytössään ”vain” kiinteiden äänikertojen ja niiden 
yhdistelmien muodostama kirjo sävyjä ja voimakkuuksia. 
Jos uruissa on paisutuspillistö, avattavilla luukuilla 
varustettu suljettu osasto pillistölle, ääni saadaan kyllä 
kuulumaan hiljaisemmin ja voimakkaammin, mutta itse 
pillit soivat samalla voimakkuudella.

Urkujen pitkään kehityskaareen mahtuu monenlaisia 
soitinrakennuksen eri osa-alueisiin liittyviä muutoksia. 
Soinnin, koneiston, ilmansyötön ja soittimen 
kokonaisuuden muodot ovat seurailleet paitsi 
sointiestetiikan virtauksia myös yleistä tekniikan kehitystä 
ja sen innovaatioita. Lisäksi eri kansalliset kulttuuripiirteet 
heijastuvat urkujenrakennukseen niin vahvasti, että 
voimme nähdä erilaisia soitinrakennustyylejä niin 
aikakausien kuin myös pelkästään maantieteellisten 
lähtökohtien perusteella.
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1 Helsingin Vanha kirkko. 
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Kun urut soittimena sisältävät monia tyyliin liittyviä 
ominaisuuksia, erilaisia teknisiä ratkaisuja, monenlaisia 
valmistustapoja, useita rakenteellisia osa-alueita 
ja yksittäisten urkujenrakentajien persoonallisia 
sovelluksia, on eri osioiden muokkaaminen 
muodinmukaiseksi mahdollista. Urkujen soittokoneiston 
tekniikka voidaan muuttaa koskematta urkujen sointiin 
tai ulkonäköön. Julkisivua muuttamatta myös koko 
soitin voidaan rakentaa uudelleen, jopa niin, että itse 
soittimella ei ole mitään yhteyttä urkujen ulkoiseen 
olemukseen.

Uudistettaessa urkuja ajatellaan muutosten vaikutuksia 
ja soveltuvuutta kirkkotilaan usein vain urkujen näkyvän 
hahmon kannalta. Musiikki-instrumentissa on kuitenkin 
keskeistä näkymätön ääni, joka on yhtä tärkeä osa 
soittimen ja tilan kokonaisuutta. Rakenteensa ja kokonsa 
takia urut kuuluvat kirkkojen kiinteään sisustukseen, 
mutta myös tuon tilaan sovitetun äänen ja sen sävyjen 
kautta ne asettuvat kiinteästi paikkaansa. 

tapauskertomus: 
helsingin vanhan kirkon urut

Helsingin Vanha kirkko otettiin käyttöön väliaikaisena kirkkona 1826. 

Kirkkoon siirrettiin kalustusta ja esineistöä puretusta Ulrika Eleonoran 

kirkosta. Mukana tulivat myös kirkon pienet urut, jotka oli rakentanut 

Carl Wåhlström 1772. Uusia urkuja ryhdyttiin hankkimaan ilmeisesti 

koska väliaikaisuus alkoi väistyä ja temppelin tulevaisuus näytti 

pysyvältä.

åkerman-urut valmistuvat 1869
Vanhan kirkon urkujen valmistumisen aikaan urkuja poljettiin, 

valaistus hoidettiin kynttilöillä ja öljylampuilla, laivat kulkivat 

höyryllä eikä autoja ollut. Jean Sibelius oli syntynyt muutamaa 

vuotta aiemmin. Suomi alkoi muun maailman tapaan voimakkaasti 

teollistua, vaikka oli juuri selviämässä vaikeista nälkävuosista. 

Kirkkoon päätettiin tilata uudet urut Pohjolan kuuluisimmalta 

urkujenrakentajalta koristeveistoksineen ja kultauksineen. Seurakunta 

joutui samassa yhteydessä laajentamaan kirkon urkulehterin salin 

takaosan ylle, jotta tilattu soitin olisi mahtunut paikalleen.

urut uusitaan ja koneisto rakennetaan 
pneumaattiseksi 1923
Urkuihin vaihdettiin kaksi äänikertaa 1892 (E.F. Walcker) ja koko 

soitin korjattiin perusteellisesti 1902 (B.A. Thulé), mutta suuremmat 

muutokset toteutuivat vasta kun pneumatiikan täysi hyödyntäminen 

oli vakiintunut urkujen koneistoratkaisuissa. Kangasalan Urkutehdas 

ajanmukaisti urut rakentaen ne tällä uudella tekniikalla. Soinnista 

haluttiin poistaa alkuperäiset voimakkaimmat sävyt ja samalla lisätä 

perusäänikertoja. Tällä versiolla aloitettiin YLEn välittämät suorat 

aamuhartaudet radiossa.

sähkö ja uudet sointi-ihanteet 1954
Helsingin valmistautuessa olympialaisiin velloivat rajuimmat 
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uudistusten tuulet Vanhan kirkon urkujen ympärillä. Suunnitelmissa 

oli mainintoja mm. uusista yli 60-äänikertaisista uruista ja 

selkäpillistöstä lehterin reunalla. Yrityksen asteelle nousi jo urkutilaus 

Tanskasta, mutta hanke kaatui evättyyn tuontilisenssiin. Kun Suomen 

silloinen vahva urkuvaikuttaja Aarne Wegelius käänsi selkänsä 

tanskalaisille urkujenuudistajille ja puolusti omia käsityksiään, 

päädyttiin lopulta kohentamaan urkuja kotimaisin voimin. 

Pneumatiikkaa korvattiin sähköllä ja soinnillisesti urut edustivat 

uusine äänikertoineen ajan käsitystä nykyaikaisista kirkkouruista.

urut uusista materiaaleista ja pillikokoelma 
1973
Totaalinen muutos edelliseen soittimeen saatiin rakentamalla 

urut taas kokonaan uudestaan ajan näkemysten mukaisesti. 

Uruista muodostui nyt sijoituspaikka eri aikojen äänikerroille: 

uusien lisäksi pillejä oli Vanhan kirkon urkujen kaikista edellisistä 

vaiheista sekä Nurmijärven puretuista Åkerman-uruista. Urkujen 

ongelmaksi muodostuivat heikosti rakennettu kokonaisuus ja uudet, 

soitinrakennukseen sopimattomat materiaalit. Oli ilmeistä, että 

urkujen runsas käyttö rasitti  tekniikkaa ja vaatisi ennen pitkää 

laajan korjauksen.

paluu kohti alkuperäisiä åkerman-urkuja
Kun urkujen kunnostusta ja korjausta ryhdyttiin suunnittelemaan, 

lähtökohtana oli tietysti toimintakunnon varmistaminen, mutta 

myös urkujen palauttaminen alkuperäiseen statukseen niin 

soinnillisesti kuin teknisestikin. Aloite urkujen restauroimisesta ja 

rekonstruoimisesta kirjattiin Vanhankirkon seurakunnan ja Norra 

svenska församlingenin toimesta Helsingin seurakuntayhtymälle 

vuonna 1997.

rekonstruointi-projektin vaiheet lyhyesti
Urkujen kunnostamista ja entistämistä perusteltiin rakenteiden 

huonolla kunnolla, urkuihin liittyvillä historiallisilla ja taiteellisilla 

arvoilla, urkujen korkealla käyttöasteella sekä kirkon keskeisellä 

sijainnilla. Ennen kaikkea tavoitteena oli saattaa säilyneet 

alkuperäisosat ja pillit niille kuuluvaan ympäristöön ja siten saada 

uruista teknisesti ja soinnillisesti laadukas kokonaisuus. Esitys 

hyväksyttiin ja suunnitelma liitettiin seurakuntayhtymän urkujen 

kunnostusohjelmaan. Ennen kuin työ aloitettiin, seurakuntayhtymän 

urkuasiantuntijaryhmä tilasi rekonstruoinnin periaateohjelman 

ruotsalaiselta urkukonsultilta Carl-Gustaf Lewenhauptilta 1999. 

Tällä haluttiin varmistaa etukäteen työn laajuus ja koko projektin 

asettamat vaatimukset työhön valittavalle urkujenrakentajalle. 

Ohjelma sisälsi historiallisen katsauksen urkujen vaiheisiin, 

luettelon uruissa jäljellä olevista alkuperäisistä osista, analyysin 

säilyneiden osien kunnosta sekä yksityiskohtaisen suunnitelman 

soittimen saattamiseksi alkuperäiseen asuunsa niin teknisesti kuin 

soinnillisestikin.

Seuraavana vuonna urkuasiantuntijaryhmä tutustui Ruotsissa 

säilyneisiin vanhoihin Åkerman-urkuihin. Kolme soitinta sijaitsi 

pienillä paikkakunnilla Ekebyssä (1865), Rökissä (1871) sekä 

Högbyssä (1872), ja neljäs kohde oli rakentajan suurimmat urut 

Uppsalan tuomiokirkossa (1971). Ekebyn urut oli juuri restauroitu, 
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aina antiikin aikaan: ensimmäiset urut keksi ja rakensi 
aleksandrialainen Ktesibios n. 270 eKr. Soittimen 
perusosat olivat jo olemassa noissa vesiuruissa, ja 
kehitys johti hallitsijoiden ja areenoiden soittimesta 
vähitellen kirkon soittimeksi. Urkujen fyysiselle koolle 
ei löydy vertaista muista soittimista, koska suurimmissa 
uruissa on yli 30 000 pilliä, pilleistä isoimmat ovat yli 
10 metriä pitkiä ja kookkaimmat urkukaapit kohoavat 
niitä korkeammalle. Urut eivät myöskään soi pelkästään 
soittamalla, vaan äänen synnyttämiseen tarvitaan erillinen 
ilmansyöttö soittotoimintojen ulkopuolelta, palkeiden 
polkijan tai nykyisin puhaltimen avulla. Muut akustiset 
instrumentit toimivat soittajan soittaessa, eli sävelten 
muodostamisen lisäksi myös äänen tuottaminen kuuluu 
soittimen hallintaan. Tuohon urkujen ääneen liittyy myös 
muihin nähden harvinainen ominaisuus: soittaja ei pysty 
muuttamaan pillien sointia, ei äänen sävyä eikä sen 
voimakkuutta. Yleensä muissa instrumenteissa soittaja 
säätää äänen voimakkuutta ja sointiväriä käyttämällä eri 
soittotekniikoita, uruissa urkujenrakentaja on määritellyt 
voimakkuudet ja värit eri äänikerroille. Urkurilla on 
käytössään ”vain” kiinteiden äänikertojen ja niiden 
yhdistelmien muodostama kirjo sävyjä ja voimakkuuksia. 
Jos uruissa on paisutuspillistö, avattavilla luukuilla 
varustettu suljettu osasto pillistölle, ääni saadaan kyllä 
kuulumaan hiljaisemmin ja voimakkaammin, mutta itse 
pillit soivat samalla voimakkuudella.

Urkujen pitkään kehityskaareen mahtuu monenlaisia 
soitinrakennuksen eri osa-alueisiin liittyviä muutoksia. 
Soinnin, koneiston, ilmansyötön ja soittimen 
kokonaisuuden muodot ovat seurailleet paitsi 
sointiestetiikan virtauksia myös yleistä tekniikan kehitystä 
ja sen innovaatioita. Lisäksi eri kansalliset kulttuuripiirteet 
heijastuvat urkujenrakennukseen niin vahvasti, että 
voimme nähdä erilaisia soitinrakennustyylejä niin 
aikakausien kuin myös pelkästään maantieteellisten 
lähtökohtien perusteella.
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Kun urut soittimena sisältävät monia tyyliin liittyviä 
ominaisuuksia, erilaisia teknisiä ratkaisuja, monenlaisia 
valmistustapoja, useita rakenteellisia osa-alueita 
ja yksittäisten urkujenrakentajien persoonallisia 
sovelluksia, on eri osioiden muokkaaminen 
muodinmukaiseksi mahdollista. Urkujen soittokoneiston 
tekniikka voidaan muuttaa koskematta urkujen sointiin 
tai ulkonäköön. Julkisivua muuttamatta myös koko 
soitin voidaan rakentaa uudelleen, jopa niin, että itse 
soittimella ei ole mitään yhteyttä urkujen ulkoiseen 
olemukseen.

Uudistettaessa urkuja ajatellaan muutosten vaikutuksia 
ja soveltuvuutta kirkkotilaan usein vain urkujen näkyvän 
hahmon kannalta. Musiikki-instrumentissa on kuitenkin 
keskeistä näkymätön ääni, joka on yhtä tärkeä osa 
soittimen ja tilan kokonaisuutta. Rakenteensa ja kokonsa 
takia urut kuuluvat kirkkojen kiinteään sisustukseen, 
mutta myös tuon tilaan sovitetun äänen ja sen sävyjen 
kautta ne asettuvat kiinteästi paikkaansa. 

tapauskertomus: 
helsingin vanhan kirkon urut

Helsingin Vanha kirkko otettiin käyttöön väliaikaisena kirkkona 1826. 

Kirkkoon siirrettiin kalustusta ja esineistöä puretusta Ulrika Eleonoran 

kirkosta. Mukana tulivat myös kirkon pienet urut, jotka oli rakentanut 

Carl Wåhlström 1772. Uusia urkuja ryhdyttiin hankkimaan ilmeisesti 

koska väliaikaisuus alkoi väistyä ja temppelin tulevaisuus näytti 

pysyvältä.

åkerman-urut valmistuvat 1869
Vanhan kirkon urkujen valmistumisen aikaan urkuja poljettiin, 

valaistus hoidettiin kynttilöillä ja öljylampuilla, laivat kulkivat 

höyryllä eikä autoja ollut. Jean Sibelius oli syntynyt muutamaa 

vuotta aiemmin. Suomi alkoi muun maailman tapaan voimakkaasti 

teollistua, vaikka oli juuri selviämässä vaikeista nälkävuosista. 

Kirkkoon päätettiin tilata uudet urut Pohjolan kuuluisimmalta 

urkujenrakentajalta koristeveistoksineen ja kultauksineen. Seurakunta 

joutui samassa yhteydessä laajentamaan kirkon urkulehterin salin 

takaosan ylle, jotta tilattu soitin olisi mahtunut paikalleen.

urut uusitaan ja koneisto rakennetaan 
pneumaattiseksi 1923
Urkuihin vaihdettiin kaksi äänikertaa 1892 (E.F. Walcker) ja koko 

soitin korjattiin perusteellisesti 1902 (B.A. Thulé), mutta suuremmat 

muutokset toteutuivat vasta kun pneumatiikan täysi hyödyntäminen 

oli vakiintunut urkujen koneistoratkaisuissa. Kangasalan Urkutehdas 

ajanmukaisti urut rakentaen ne tällä uudella tekniikalla. Soinnista 

haluttiin poistaa alkuperäiset voimakkaimmat sävyt ja samalla lisätä 

perusäänikertoja. Tällä versiolla aloitettiin YLEn välittämät suorat 

aamuhartaudet radiossa.

sähkö ja uudet sointi-ihanteet 1954
Helsingin valmistautuessa olympialaisiin velloivat rajuimmat 
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uudistusten tuulet Vanhan kirkon urkujen ympärillä. Suunnitelmissa 

oli mainintoja mm. uusista yli 60-äänikertaisista uruista ja 

selkäpillistöstä lehterin reunalla. Yrityksen asteelle nousi jo urkutilaus 

Tanskasta, mutta hanke kaatui evättyyn tuontilisenssiin. Kun Suomen 

silloinen vahva urkuvaikuttaja Aarne Wegelius käänsi selkänsä 

tanskalaisille urkujenuudistajille ja puolusti omia käsityksiään, 

päädyttiin lopulta kohentamaan urkuja kotimaisin voimin. 

Pneumatiikkaa korvattiin sähköllä ja soinnillisesti urut edustivat 

uusine äänikertoineen ajan käsitystä nykyaikaisista kirkkouruista.

urut uusista materiaaleista ja pillikokoelma 
1973
Totaalinen muutos edelliseen soittimeen saatiin rakentamalla 

urut taas kokonaan uudestaan ajan näkemysten mukaisesti. 

Uruista muodostui nyt sijoituspaikka eri aikojen äänikerroille: 

uusien lisäksi pillejä oli Vanhan kirkon urkujen kaikista edellisistä 

vaiheista sekä Nurmijärven puretuista Åkerman-uruista. Urkujen 

ongelmaksi muodostuivat heikosti rakennettu kokonaisuus ja uudet, 

soitinrakennukseen sopimattomat materiaalit. Oli ilmeistä, että 

urkujen runsas käyttö rasitti  tekniikkaa ja vaatisi ennen pitkää 

laajan korjauksen.

paluu kohti alkuperäisiä åkerman-urkuja
Kun urkujen kunnostusta ja korjausta ryhdyttiin suunnittelemaan, 

lähtökohtana oli tietysti toimintakunnon varmistaminen, mutta 

myös urkujen palauttaminen alkuperäiseen statukseen niin 

soinnillisesti kuin teknisestikin. Aloite urkujen restauroimisesta ja 

rekonstruoimisesta kirjattiin Vanhankirkon seurakunnan ja Norra 

svenska församlingenin toimesta Helsingin seurakuntayhtymälle 

vuonna 1997.

rekonstruointi-projektin vaiheet lyhyesti
Urkujen kunnostamista ja entistämistä perusteltiin rakenteiden 

huonolla kunnolla, urkuihin liittyvillä historiallisilla ja taiteellisilla 

arvoilla, urkujen korkealla käyttöasteella sekä kirkon keskeisellä 

sijainnilla. Ennen kaikkea tavoitteena oli saattaa säilyneet 

alkuperäisosat ja pillit niille kuuluvaan ympäristöön ja siten saada 

uruista teknisesti ja soinnillisesti laadukas kokonaisuus. Esitys 

hyväksyttiin ja suunnitelma liitettiin seurakuntayhtymän urkujen 

kunnostusohjelmaan. Ennen kuin työ aloitettiin, seurakuntayhtymän 

urkuasiantuntijaryhmä tilasi rekonstruoinnin periaateohjelman 

ruotsalaiselta urkukonsultilta Carl-Gustaf Lewenhauptilta 1999. 

Tällä haluttiin varmistaa etukäteen työn laajuus ja koko projektin 

asettamat vaatimukset työhön valittavalle urkujenrakentajalle. 

Ohjelma sisälsi historiallisen katsauksen urkujen vaiheisiin, 

luettelon uruissa jäljellä olevista alkuperäisistä osista, analyysin 

säilyneiden osien kunnosta sekä yksityiskohtaisen suunnitelman 

soittimen saattamiseksi alkuperäiseen asuunsa niin teknisesti kuin 

soinnillisestikin.

Seuraavana vuonna urkuasiantuntijaryhmä tutustui Ruotsissa 

säilyneisiin vanhoihin Åkerman-urkuihin. Kolme soitinta sijaitsi 

pienillä paikkakunnilla Ekebyssä (1865), Rökissä (1871) sekä 

Högbyssä (1872), ja neljäs kohde oli rakentajan suurimmat urut 

Uppsalan tuomiokirkossa (1971). Ekebyn urut oli juuri restauroitu, 
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eniten muutoksia oli tehty Uppsalan urkuihin. Ennen tarjouspyynnön 

laatimista tutkittiin vielä arkistoista löytyviä tietoja uruille tehdyistä 

muutostöistä. Dokumentteja löytyi Kansallisarkistosta (kopio alkuperäisestä 

rakennussopimuksesta) sekä Elinkeinoelämän keskusarkistosta (uruille tehdyt 

muutokset, Kangasalan Urkutehtaan arkisto). Tarjouspyyntöasiakirjoihin 

liitettiin kootut tiedot eri dokumenteista sekä alkuperäisten asiakirjojen 

kopioita. Tarjouskilpailun voitti alkuperäisen rakentamon toimintaa jatkava 

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB Ruotsista.

Syksyllä 2004 urkukaapin sisältö purettiin ja tyhjennettiin, vanhat, 

alkuperäiset pillit kuljetettiin Ruotsiin kunnostettavaksi ja tarvittavilta 

osiltaan palautettavaksi alkuperäiseen muotoonsa. Urkukaappi siirrettiin 

alkuperäiselle paikalleen 112 cm kirkkosaliin päin. Samaan aikaan 

käynnistettiin vanhan urkukaapin pintakäsittelyn valmistelut. Kaapin 

maalikerrokset analysoitiin ja koristeveistosten kultapronssilla 1954 

ylimaalatut kultaukset tutkittiin. Joulukuussa Entisöinti Pulla Oy esitti prof. 

Vilhelm Helanderin ja Museoviraston laatiman toimintamallin pohjalta 

tarjouksen pintakäsittelystä. Eriasteisista entisöintivaihtoehdoista päätettiin 

työ rajata seuraavasti: koko urkukaappi maalataan, koristeveistosten 

pääelementit kullataan puupinnalta uudestaan, listoitusten ja pienempien 

elementtien osalta tehdään vain kultapronssauksen tasaus.

Ulkopuolella uudisrakentamiseen kuului urkukaapin taakse rakennettu 

paljehuone sekä eteen rakennettu uusi soittopöytä. Osa peililuukuista 

jouduttiin kunnostamaan uudella puumateriaalilla ja joitakin luukkuja 

rakennettiin kokonaan uudestaan vanerista tehtyjen tilalle. Muuten 

urkukaappi oli säilynyt hyvässä kunnossa. Runkorakenteita lisättiin uuden 

paljehuoneen takia ja soittimen sisäosien kiinnityspaikkojen palautuessa 

alkuperäiseksi. Kaikki sisäiset tukirakenteet, koneistonosat, ilmansyötön 

yksiköt ja pillistöjen ilmalaatikot kaikkine osineen jouduttiin rakentamaan 

uudestaan, koska mitään tekniikkaa vuoden 1973 soittimesta ei säästetty. 

Myöskään Nurmijärven urkujen Åkerman-ilmalaatikoita ei voitu hyödyntää 

tässä yhteydessä niiden pienen koon ja rakenteisiin tehtyjen muutosten 

takia. Alkuperäisestä dispositiosta puuttuvat äänikerrat rekonstruoitiin 

vanhojen mitoitusten mukaan, osassa hyödynnettiin Nurmijärven Åkerman-

pillejä. Lisäksi jätettiin jo soittimessa kauan soineet ja kokonaisuuteen 

sopivat äänikerrat vuosilta 1892 ja 1923.

åkerman & lund -urut 2005
Arvokkainta Vanhan kirkon uruissa ovat kaikki vaiheet läpäisseet 

alkuperäiset osat. Sen lisäksi että ne ovat ylipäänsä tallella, ne ovat 

osoittaneet arvonsa eri aikoina myös urkujenrakentajille ja -uudistajille. 

Näille alkuperäisosille on pyritty rakentamaan oikeanlainen ympäristö: 

urkukaappi on siirretty alkuperäiselle paikalleen, ilmanantolaitteisto on 

varustettu tuottamaan oikeat ilmanpaineet, mitoitukset ja rakenteet ovat 

lähellä alkuperää, koneistotyyppi on samanlainen kuin se oli 1800-luvulla 

ja eri vaiheissa poistetut pillit on rekonstruoitu. Kaiken kruunaa vanha 

urkukaappi ja  julkisivu, jonka koristeveistosten täydellisesti entisöidyistä 

pääelementeistä saa hyvän käsityksen julkisivun koko loistosta.

Näiden urkujen kokonaisuuden kestävyys ja arvo punnitaan seuraavien 

uudistajien ja virtausten edessä. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin vahva 

tieto ja tuntemus siitä, että kirkkosalin ensimmäisenä varsinaisena soittimena 

se muodostaa toimivan kokonaisuuden kirkon arkkitehtuurin kanssa. Salissa 

näkyy edelleen sama vanha soitin ja nyt se taas myös soi niin kuin pitääkin.
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helsingin vanhan kirkon urut

Urkujenrakentaja

1869 P.L. Åkerman, 30 II/P, mekaaninen koneisto + Barker-keventäjä

Suurimmat muutostyöt 

1892 Äänikertamuutoksia, E.F. Walcker

1923 Kangasalan Urkutehdas, 46 III/P, pneumaattinen koneisto

1954 Kangasalan Urkutehdas Oy, 46 III/P, sähköpneumaattinen 

koneisto

1973 Urkurakentamo Hans Heinrich, 36 III/P, mekaaninen koneisto

Rekonstruointi

2005 Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, 32 II/P, mekaaninen 

koneisto + Barker-keventäjä

Soinnillinen vastuu: Kalevi Mäkinen ja Helmuth Gripentrog

Pintakäsittely: Entisöinti Pulla Oy

Dispositio

I Man C-f3

Borduna  16’ (1875)

Principal     8’  (1869)

Flûte Harmonique   8’ (1869)

Gamba    8’ (2005)

Borduna     8’ (1869)

Octava     4’ (1869)

Flûte Octaviante    4’ (1869)

Qvinta     3’ (1869)

Octava     2’ (1869)

Cornett 3 Chor (c°–)   (1869)

Trumpet   16’ (2005)

Trumpet     8’ (1875)

II Man C-f3

Principal     8’ (1875)

FIûte Traversiére    8’ (2005)

Salicional     8’ (1875)

Voix céleste (c°–)    8’ (1892)

Rörfleut     8’ (1869)

Flûte Octaviante    4’ (2005)

Flûte d’Echo    4’ (2005)

Flageolette    2’ (1869)

Corno     8’ (2005)

Oboe     8’ (1923)

Euphone     8’ (1800-l.)

Pedal C-d1

Violon   16’  (2005)

Subbas   16’ (1869)

Qvinta   12’ (2005)

Violoncelle    8’ (1875)

Gedackt     8’ (1869)

Octava     4’ (1869)

Bassun   16’ (1869/2005)

Trumpet     8’ (1869)

Clairon     4’ (2005)

Pedal – Pneumatisk maskin

I Man. – Pedal

II Man. – Pedal

4-fotskppel i Pedal

I Man. – Pneumatisk Maskin

II Man. koppel

4-fotskoppel i I Man.

II Man. 16-fotskoppel

Crescendo II Man.

Tremolo II Man.

Sonnette

pekka suikkanen

pekka suikkanen

9

10

kirkkokirja sivut.indd   65 29.12.2016   13.31.37



eniten muutoksia oli tehty Uppsalan urkuihin. Ennen tarjouspyynnön 

laatimista tutkittiin vielä arkistoista löytyviä tietoja uruille tehdyistä 

muutostöistä. Dokumentteja löytyi Kansallisarkistosta (kopio alkuperäisestä 

rakennussopimuksesta) sekä Elinkeinoelämän keskusarkistosta (uruille tehdyt 

muutokset, Kangasalan Urkutehtaan arkisto). Tarjouspyyntöasiakirjoihin 

liitettiin kootut tiedot eri dokumenteista sekä alkuperäisten asiakirjojen 

kopioita. Tarjouskilpailun voitti alkuperäisen rakentamon toimintaa jatkava 

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB Ruotsista.

Syksyllä 2004 urkukaapin sisältö purettiin ja tyhjennettiin, vanhat, 

alkuperäiset pillit kuljetettiin Ruotsiin kunnostettavaksi ja tarvittavilta 

osiltaan palautettavaksi alkuperäiseen muotoonsa. Urkukaappi siirrettiin 

alkuperäiselle paikalleen 112 cm kirkkosaliin päin. Samaan aikaan 

käynnistettiin vanhan urkukaapin pintakäsittelyn valmistelut. Kaapin 

maalikerrokset analysoitiin ja koristeveistosten kultapronssilla 1954 

ylimaalatut kultaukset tutkittiin. Joulukuussa Entisöinti Pulla Oy esitti prof. 

Vilhelm Helanderin ja Museoviraston laatiman toimintamallin pohjalta 

tarjouksen pintakäsittelystä. Eriasteisista entisöintivaihtoehdoista päätettiin 

työ rajata seuraavasti: koko urkukaappi maalataan, koristeveistosten 

pääelementit kullataan puupinnalta uudestaan, listoitusten ja pienempien 

elementtien osalta tehdään vain kultapronssauksen tasaus.

Ulkopuolella uudisrakentamiseen kuului urkukaapin taakse rakennettu 

paljehuone sekä eteen rakennettu uusi soittopöytä. Osa peililuukuista 

jouduttiin kunnostamaan uudella puumateriaalilla ja joitakin luukkuja 

rakennettiin kokonaan uudestaan vanerista tehtyjen tilalle. Muuten 

urkukaappi oli säilynyt hyvässä kunnossa. Runkorakenteita lisättiin uuden 

paljehuoneen takia ja soittimen sisäosien kiinnityspaikkojen palautuessa 

alkuperäiseksi. Kaikki sisäiset tukirakenteet, koneistonosat, ilmansyötön 

yksiköt ja pillistöjen ilmalaatikot kaikkine osineen jouduttiin rakentamaan 

uudestaan, koska mitään tekniikkaa vuoden 1973 soittimesta ei säästetty. 

Myöskään Nurmijärven urkujen Åkerman-ilmalaatikoita ei voitu hyödyntää 

tässä yhteydessä niiden pienen koon ja rakenteisiin tehtyjen muutosten 

takia. Alkuperäisestä dispositiosta puuttuvat äänikerrat rekonstruoitiin 

vanhojen mitoitusten mukaan, osassa hyödynnettiin Nurmijärven Åkerman-

pillejä. Lisäksi jätettiin jo soittimessa kauan soineet ja kokonaisuuteen 

sopivat äänikerrat vuosilta 1892 ja 1923.

åkerman & lund -urut 2005
Arvokkainta Vanhan kirkon uruissa ovat kaikki vaiheet läpäisseet 

alkuperäiset osat. Sen lisäksi että ne ovat ylipäänsä tallella, ne ovat 

osoittaneet arvonsa eri aikoina myös urkujenrakentajille ja -uudistajille. 

Näille alkuperäisosille on pyritty rakentamaan oikeanlainen ympäristö: 

urkukaappi on siirretty alkuperäiselle paikalleen, ilmanantolaitteisto on 

varustettu tuottamaan oikeat ilmanpaineet, mitoitukset ja rakenteet ovat 

lähellä alkuperää, koneistotyyppi on samanlainen kuin se oli 1800-luvulla 

ja eri vaiheissa poistetut pillit on rekonstruoitu. Kaiken kruunaa vanha 

urkukaappi ja  julkisivu, jonka koristeveistosten täydellisesti entisöidyistä 

pääelementeistä saa hyvän käsityksen julkisivun koko loistosta.

Näiden urkujen kokonaisuuden kestävyys ja arvo punnitaan seuraavien 

uudistajien ja virtausten edessä. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin vahva 

tieto ja tuntemus siitä, että kirkkosalin ensimmäisenä varsinaisena soittimena 

se muodostaa toimivan kokonaisuuden kirkon arkkitehtuurin kanssa. Salissa 

näkyy edelleen sama vanha soitin ja nyt se taas myös soi niin kuin pitääkin.

62

8
pekka suikkanen

8 Alkuperäiseen urkukaappiin rekonstruoitu II-sormion 
paisutuspillistö.

9 Paisutuspillistön äänikertoja.

10 Mykkien julkisivupillien takana soivat I-sormion 
äänikerrat.

kirkkokirja sivut.indd   64 29.12.2016   13.31.35

63

helsingin vanhan kirkon urut

Urkujenrakentaja

1869 P.L. Åkerman, 30 II/P, mekaaninen koneisto + Barker-keventäjä

Suurimmat muutostyöt 

1892 Äänikertamuutoksia, E.F. Walcker

1923 Kangasalan Urkutehdas, 46 III/P, pneumaattinen koneisto

1954 Kangasalan Urkutehdas Oy, 46 III/P, sähköpneumaattinen 

koneisto

1973 Urkurakentamo Hans Heinrich, 36 III/P, mekaaninen koneisto

Rekonstruointi

2005 Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, 32 II/P, mekaaninen 

koneisto + Barker-keventäjä

Soinnillinen vastuu: Kalevi Mäkinen ja Helmuth Gripentrog

Pintakäsittely: Entisöinti Pulla Oy

Dispositio

I Man C-f3

Borduna  16’ (1875)

Principal     8’  (1869)

Flûte Harmonique   8’ (1869)

Gamba    8’ (2005)

Borduna     8’ (1869)

Octava     4’ (1869)

Flûte Octaviante    4’ (1869)

Qvinta     3’ (1869)

Octava     2’ (1869)

Cornett 3 Chor (c°–)   (1869)

Trumpet   16’ (2005)

Trumpet     8’ (1875)

II Man C-f3

Principal     8’ (1875)

FIûte Traversiére    8’ (2005)

Salicional     8’ (1875)

Voix céleste (c°–)    8’ (1892)

Rörfleut     8’ (1869)

Flûte Octaviante    4’ (2005)

Flûte d’Echo    4’ (2005)

Flageolette    2’ (1869)

Corno     8’ (2005)

Oboe     8’ (1923)

Euphone     8’ (1800-l.)

Pedal C-d1

Violon   16’  (2005)

Subbas   16’ (1869)

Qvinta   12’ (2005)

Violoncelle    8’ (1875)

Gedackt     8’ (1869)

Octava     4’ (1869)

Bassun   16’ (1869/2005)

Trumpet     8’ (1869)

Clairon     4’ (2005)

Pedal – Pneumatisk maskin

I Man. – Pedal

II Man. – Pedal

4-fotskppel i Pedal

I Man. – Pneumatisk Maskin

II Man. koppel

4-fotskoppel i I Man.

II Man. 16-fotskoppel

Crescendo II Man.

Tremolo II Man.

Sonnette

pekka suikkanen

pekka suikkanen
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jukka sainio

kirkkojen sisäilman laadulla 

on suuri merkitys

Kun vanhojen kirkkojen sisäilman laatuun pyritään 
vaikuttamaan, on huomioitava, että näillä toimilla on 
lähes aina vaikutuksia myös kirkkojen rakenteiden 
kestävyyteen, energiatalouteen ja ylläpitokustannuksiin 
sekä kirkkotilojen esineistön ja taideteosten säilyvyyteen.

Sekä kivi- että puukirkkojen sisäilman laatuun vaikuttavat 
sisäiset tekijät kuten lämmitys, ilmanvaihto, kosteus, 
sisustusmateriaalit, rakenteet ja kirkkokansa. Kirkkojen 
lämmityksen energiankulutus on puolestaan riippuvainen 
sisäilman vaatimustasosta sekä ulkoisista tekijöistä, 
ulkolämpötilan ja tuulen vaikutuksista. 

kirkkojen lämmittämisen ja ilmanvaihdon 
varhaiset vaiheet

Puoli vuosituhatta keskiaikaisten kivikirkkojemme sisäilma 
noudatti ulkoilman vaihteluja, lämpötiloja ja kosteutta. 
Muutokset olivat vankoissa rakenteissa hitaita, eivätkä 
lyhytaikaiset sää- ja lämpötilojen muutokset aiheuttaneet 
sisäilman olosuhteisiin nopeita heilahteluja. Kesän 
lämpö ja talven kylmyys varastoituivat kivimuureihin 
kuukausiksi. 

Suomessa ennen 1900-lukua rakennetut kirkot on 
pääosin ajateltu toimimaan ympärivuotisesti kylminä. 
Rakenteet olivat yksinkertaisia, pääosin yksiaineisia, 
”hengittäviä” ja epätiiviitä. Pinnoille ajoittain 
muodostunut kosteus poistui kirkon sisälämpötilan 
muutosten myötä rakenteista, esineistöstä ja 
maalauksista vahinkoa aiheuttamatta. Hattulan Pyhän 
Ristin kirkon 1510-luvulla maalatut kalkkimaalaukset ja 
keskiaikaiset puuveistokset ovat säilyneet näihin päiviin 
kylmässä kirkossa. 

Kirkkojen ”kylmä kausi” kohteli siis varsin hyvin 
alkuperäisiä maalauksia ja esineistöä. Sisätilojen 
lämmittämisen myötä alkoi pian syntyä ongelmia. 
Kirkkojen lämmittäminen alkoi sakasteihin asennetuista 
kaakeliuuneista aivan 1700-luvun lopulla. Varsinaisesti 
uunilämmitysvaihe yleistyi kuitenkin vasta 1800-luvun 
lopulla jatkuen aina 1900-luvun alkupuolelle, joskus 
pitempäänkin.Kylmiksi alun perin rakennettuihin 
kirkkoihin hankittiin kahdesta kuuteen kappaletta 
valurautaisia rimauuneja(, viisi kirkkosaliin ja yksi 
sakastiin). Rimauunien valmistajista tunnetuimpia olivat 
Veljekset Friis Oy Kokkolasta, Turun Rautateollisuus Oy 
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ja Högforsin Heinolan tehtaat. Uuneissa ei juurikaan 
ollut varauskykyä mutta niillä kirkko voitiin lämmittää 
suhteellisen nopeasti kirkollisia tapahtumia varten. 
Puiden toimittaminen kirkon lämmitykseen lankesi 
usein talollisille ja maanomistajille. Kirkkoihin ei näin 
ollen aina päätynyt aivan paras polttopuumateriaali. 
Kosteista polttopuista ja kylmistä savuhormeista 
johtuen lämmittäminen oli työlästä ja konstikasta ja 
aiheutti hankalia savu- ja nokihaittoja. Kamppailua 
vetämättömien ja nokeavien uunien kanssa käytiin 
osassa kirkkoja toista sataa vuotta.

Kirkkojen lämmittäminen on 1800-luvulta alkaen 
aiheuttanut seurakunnille päänvaivaa, remontteja 
ja kustannuksia. Monet kirkkomme ovat kokeneet 
lähes kaikki mahdolliset lämmitysmuodot 
uunilämmityksestä kaloriferijärjestelmän 
kautta matalapainehöyryjärjestelmään, 
vesikeskuslämmitykseen ja lopulta sähkölämmitykseen. 
Kaikista edellä mainituista löytyy erilaisia 
toteutusvariaatioita. Esimerkkeinä erilaisista 
lämmitystapakokeiluista ovat mm. Keski-Porin ja 
Heinolan kaupunkiseurakunnan kirkot. 

Uunilämmityksen myötä syntyi kirkkoihin myös 
polttamisesta johtuvaa ilmanvaihtoa. Rimauunien 
palamisilman tarve oli suuri. Palamisilma johtui kirkon 
tiloihin paitsi ikkuna- ja ovirakojen kautta, myös 
kaikkien hatarien rakenneosien läpi. Kivikirkoissa 
ilmaa virtasi alapohjan ja ullakon kautta. Lämmitettyjen 
kirkkojen sisäilman laatu oli, runsaasta ilman 
vaihtumisesta huolimatta, huono noen, savun ja 
rakenteista johtuvien epäpuhtauksien vuoksi. 

Varsinaiset lämmitysjärjestelmistä eriytyneet 
ilmanvaihtoratkaisut yleistyvät uusissa kirkoissa 
1910-luvulta alkaen. Muutoksen tarve liittyi 
keskuslämmitysjärjestelmien yleistymiseen. Uudet 
kirkkorakennukset varustettiin 1900-luvulla 
useimmiten painovoimaisella, joskus koneellisella 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Täysin koneelliset 
ratkaisut rakennettiin uusiin kirkkoihin 1960-luvulta 
alkaen.

Vanhemmissa kirkoissa siirryttäessä puulämmityksestä 
vesikeskuslämmitykseen ”unohdettiin” 
ilmavaihtojärjestelmien modernisointi usein kokonaan. 
Ilmanvaihto tapahtui tuulettamalla, alkeellisten 
räppänöiden ja vuotavien rakenteiden kautta. Näin 
toimivat monet kirkot edelleen. 

kirkkojen jaksottainen lämmitys

Maalämpöpumppu on 2000-luvulla syrjäyttänyt 
monien kirkkojen suoran sähkölämmitysjärjestelmän. 

65

2
roy mänttäri

kirkkokirja sivut.indd   67 29.12.2016   13.31.40



jukka sainio

kirkkojen sisäilman laadulla 

on suuri merkitys

Kun vanhojen kirkkojen sisäilman laatuun pyritään 
vaikuttamaan, on huomioitava, että näillä toimilla on 
lähes aina vaikutuksia myös kirkkojen rakenteiden 
kestävyyteen, energiatalouteen ja ylläpitokustannuksiin 
sekä kirkkotilojen esineistön ja taideteosten säilyvyyteen.

Sekä kivi- että puukirkkojen sisäilman laatuun vaikuttavat 
sisäiset tekijät kuten lämmitys, ilmanvaihto, kosteus, 
sisustusmateriaalit, rakenteet ja kirkkokansa. Kirkkojen 
lämmityksen energiankulutus on puolestaan riippuvainen 
sisäilman vaatimustasosta sekä ulkoisista tekijöistä, 
ulkolämpötilan ja tuulen vaikutuksista. 

kirkkojen lämmittämisen ja ilmanvaihdon 
varhaiset vaiheet

Puoli vuosituhatta keskiaikaisten kivikirkkojemme sisäilma 
noudatti ulkoilman vaihteluja, lämpötiloja ja kosteutta. 
Muutokset olivat vankoissa rakenteissa hitaita, eivätkä 
lyhytaikaiset sää- ja lämpötilojen muutokset aiheuttaneet 
sisäilman olosuhteisiin nopeita heilahteluja. Kesän 
lämpö ja talven kylmyys varastoituivat kivimuureihin 
kuukausiksi. 

Suomessa ennen 1900-lukua rakennetut kirkot on 
pääosin ajateltu toimimaan ympärivuotisesti kylminä. 
Rakenteet olivat yksinkertaisia, pääosin yksiaineisia, 
”hengittäviä” ja epätiiviitä. Pinnoille ajoittain 
muodostunut kosteus poistui kirkon sisälämpötilan 
muutosten myötä rakenteista, esineistöstä ja 
maalauksista vahinkoa aiheuttamatta. Hattulan Pyhän 
Ristin kirkon 1510-luvulla maalatut kalkkimaalaukset ja 
keskiaikaiset puuveistokset ovat säilyneet näihin päiviin 
kylmässä kirkossa. 

Kirkkojen ”kylmä kausi” kohteli siis varsin hyvin 
alkuperäisiä maalauksia ja esineistöä. Sisätilojen 
lämmittämisen myötä alkoi pian syntyä ongelmia. 
Kirkkojen lämmittäminen alkoi sakasteihin asennetuista 
kaakeliuuneista aivan 1700-luvun lopulla. Varsinaisesti 
uunilämmitysvaihe yleistyi kuitenkin vasta 1800-luvun 
lopulla jatkuen aina 1900-luvun alkupuolelle, joskus 
pitempäänkin.Kylmiksi alun perin rakennettuihin 
kirkkoihin hankittiin kahdesta kuuteen kappaletta 
valurautaisia rimauuneja(, viisi kirkkosaliin ja yksi 
sakastiin). Rimauunien valmistajista tunnetuimpia olivat 
Veljekset Friis Oy Kokkolasta, Turun Rautateollisuus Oy 

64

1

1 Sipoon uusi kirkko.

2 Tukholman Björkhagenin kirkko.

3 Suomenniemen kirkon lämmitystavat.

roy mänttäri

kirkkokirja sivut.indd   66 29.12.2016   13.31.38

ja Högforsin Heinolan tehtaat. Uuneissa ei juurikaan 
ollut varauskykyä mutta niillä kirkko voitiin lämmittää 
suhteellisen nopeasti kirkollisia tapahtumia varten. 
Puiden toimittaminen kirkon lämmitykseen lankesi 
usein talollisille ja maanomistajille. Kirkkoihin ei näin 
ollen aina päätynyt aivan paras polttopuumateriaali. 
Kosteista polttopuista ja kylmistä savuhormeista 
johtuen lämmittäminen oli työlästä ja konstikasta ja 
aiheutti hankalia savu- ja nokihaittoja. Kamppailua 
vetämättömien ja nokeavien uunien kanssa käytiin 
osassa kirkkoja toista sataa vuotta.

Kirkkojen lämmittäminen on 1800-luvulta alkaen 
aiheuttanut seurakunnille päänvaivaa, remontteja 
ja kustannuksia. Monet kirkkomme ovat kokeneet 
lähes kaikki mahdolliset lämmitysmuodot 
uunilämmityksestä kaloriferijärjestelmän 
kautta matalapainehöyryjärjestelmään, 
vesikeskuslämmitykseen ja lopulta sähkölämmitykseen. 
Kaikista edellä mainituista löytyy erilaisia 
toteutusvariaatioita. Esimerkkeinä erilaisista 
lämmitystapakokeiluista ovat mm. Keski-Porin ja 
Heinolan kaupunkiseurakunnan kirkot. 

Uunilämmityksen myötä syntyi kirkkoihin myös 
polttamisesta johtuvaa ilmanvaihtoa. Rimauunien 
palamisilman tarve oli suuri. Palamisilma johtui kirkon 
tiloihin paitsi ikkuna- ja ovirakojen kautta, myös 
kaikkien hatarien rakenneosien läpi. Kivikirkoissa 
ilmaa virtasi alapohjan ja ullakon kautta. Lämmitettyjen 
kirkkojen sisäilman laatu oli, runsaasta ilman 
vaihtumisesta huolimatta, huono noen, savun ja 
rakenteista johtuvien epäpuhtauksien vuoksi. 

Varsinaiset lämmitysjärjestelmistä eriytyneet 
ilmanvaihtoratkaisut yleistyvät uusissa kirkoissa 
1910-luvulta alkaen. Muutoksen tarve liittyi 
keskuslämmitysjärjestelmien yleistymiseen. Uudet 
kirkkorakennukset varustettiin 1900-luvulla 
useimmiten painovoimaisella, joskus koneellisella 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Täysin koneelliset 
ratkaisut rakennettiin uusiin kirkkoihin 1960-luvulta 
alkaen.

Vanhemmissa kirkoissa siirryttäessä puulämmityksestä 
vesikeskuslämmitykseen ”unohdettiin” 
ilmavaihtojärjestelmien modernisointi usein kokonaan. 
Ilmanvaihto tapahtui tuulettamalla, alkeellisten 
räppänöiden ja vuotavien rakenteiden kautta. Näin 
toimivat monet kirkot edelleen. 

kirkkojen jaksottainen lämmitys

Maalämpöpumppu on 2000-luvulla syrjäyttänyt 
monien kirkkojen suoran sähkölämmitysjärjestelmän. 

65

2
roy mänttäri

kirkkokirja sivut.indd   67 29.12.2016   13.31.40



Maalämpö on varteenotettava kilpailija myös 
kaukolämmölle. Lämpöpumppujärjestelmät yleistyvät 
sähkölämmityksen suurten energiakustannusten ja 
kallistuvan kaukolämmityksen myötä. 

Yhä useammat kirkot jätetään myös alhaiseen 
lämpötilaan tai jopa kylmilleen koko lämmityskaudeksi 
tai joulun ja pääsiäisen väliseksi ajaksi. 
Sähkölämmitteisessä kirkossa tämä on tehtävissä 
yksinkertaisimmillaan vähin toimenpitein. Toisin 
on vesikeskuslämmityksen suhteen – putkistojen 
ja pattereiden tyhjentäminen pakkasvaurioiden 
torjumiseksi on paitsi kallista, myös hankalaa ja usein 
jopa mahdotonta. 

Kirkon talviaikainen kylmilleen jättäminen sisältää myös 
merkittäviä, erityisesti suhteellisen kosteuden vaihteluihin 
liittyviä riskejä. Kylmäksi jättämisen tulee perustua 
huolelliseen analyysiin mahdollisista seurauksista. 
Tähän liittyy valmius suhteellisen kosteuden seurantaan 
ja sen säätämiseen. Säilytyslämpötilan turvallinen raja 
on +10-12 ºC. Tätä alemmissa lämpötiloissa saattaa 
kriittisissä paikoissa (nurkat, eteistilat ym.) lämpötila 
laske alle nollan jolloin riski kosteusvaurioihin kasvaa

kirkkojen olosuhdevaatimukset

Suomen rakentamismääräyskokoelman 
asetuksena annetut määräykset ja ohjeet ovat 
perinteisesti koskeneet vain uudisrakentamista.  
Rakennusvalvontaviranomaiset pyrkivät etenkin 
suurissa peruskorjauksissa asettamaan tavoitetasot, 
sisäilma mukaan lukien, uudisrakentamisen tasolle. 
Kirkkorakennukset ovat jo suojelustatuksensa vuoksi 
säästyneet määräysten tiukalta noudattamiselta. 
Rakentamista koskevat asetukset tulevat 
uusiintumaan vuoteen 2020 mennessä. Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan D2 Rakennusten 
sisäilmasto ja ilmanvaihto uusiminen liittyy uusien 
rakennusten lähes nollaenergiarakennus vaatimuksiin. 
Lakiluonnoksen mukaan määräyksiä ei sovelleta mm.” 
rakennukseen, jota käytetään hartauden harjoittamiseen 
ja uskonnolliseen toimintaan”. Tämä mahdollistaa 
edelleen myös painovoimaisen ilmanvaihdon 
toteuttamisen.

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötilaeroihin, 
tuulen aiheuttamiin paine-eroihin ja kirkossa 
ilmanvaihtoa varten asennettujen ulkoilma- ja 
poistoilmareittien riittävyyteen. Tässä on huomioitava, 
että suuresta osasta kirkkoja puuttuvat raitis- ja 
poistoilmajärjestelyt kokonaan. Ilma vaihtuu vain 
epätiiviiden rakenteiden kautta. 

Uudet kirkot tullaan rakentamaan uusien määräysten 

mukaisesti. Vanhojen kirkkojen taloteknisten järjestelmien 
uusiminen tulee jokaisen korjaushankkeen yhteydessä 
huolellisesti tutkia. Painovoimaisen ilmanvaihdon 
koneellistaminen on lähtökohtaisesti epäilyttävää. 
Energiansäästöön tulee kuitenkin aina pyrkiä. Se voi 
tapahtua lämmitysjärjestelmän muutoksen kautta, 
rakennusfysikaalisesti turvallisen lisäeristämisen, sekä 
käyttö- ja seisonta-aikojen lämpötilojen laskemisella.  

mitä huonolle sisäilmalle tulisi tehdä? 
koneellista ilmanvaihtoa vai tuuletusta? 
esimerkkejä viimeaikaisista kirkkojen 
ilmanvaihtokorjauksista

Porvoon tuomiokirkon vuoden 2006 palon jälkeisessä 
peruskorjaus- ja restaurointihankkeessa kirkkosalissa 
toiminut koneellinen poistoilmajärjestelmä korvattiin 
painovoimaisella ilmanvaihdolla. Hanke oli käynnistynyt 
jo ennen kirkon tuhopolttoa. Länsipäädyn muuriaukkoon 
sijoitettu poistoilmapuhallin piti kovaa ja häiritsevää 
ääntä kirkon sisä- ja ulkopuolella. Seurakunta toivoi 
asiaan korjausta. Koje poistettiin ja salin ilmanvaihto 
toteutettiin painovoimaisesti kahdella lämpöeristetyllä 
peltikanavalla ullakkotilassa. Ratkaisu edellytti 
kahden uuden piipun rakentamista katon harjalle. 
Poistoilmaelimenä toimii vanha poistoilmasäleikkö 
parven yläpuolella. 

Porvoon kirkko on suosittu vihkikirkko ja siellä pidetään 
kesäisin myös lukuisia konsertteja, joissa kirkkosali 
on täynnä kuulijoita. Olosuhteet useiden peräkkäisten 
vihkitilaisuuksien ja konserttien jälkeen eivät täytä 
määräysten mukaisia olosuhdevaatimuksia. Ilmanvaihtoa 
lisätään runsaalla ikkunatuuletuksella ja ovien aukipidolla 
tilaisuuksien aikana ja niiden välillä.

Alvar Aallon suunnittelemassa, vuonna 1929 
valmistuneessa Muuramen kirkossa on käynnistynyt laaja 
peruskorjaushanke keväällä 2015. Kirkossa on vakavia, 
ala- ja yläpohjan rakenteellisista virheistä aiheutuvia 
kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kirkkosalissa on toimimaton 
ja alitehoinen koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
Asiallisia korvausilmareittejä ei ole jolloin korvausilma 
virtaa saliin pilaantuneiden rakenteiden ja ikkunarakojen 
kautta. Hankesuunnitelmassa tutkittiin täysin koneellisen 
ja painovoimaisen ilmanvaihdon vaihtoehdot. 
Toteutusmalliksi valittiin painovoimainen ilmanvaihto 
kirkko- ja seurakuntasaleihin. Sakasti ja kellaritilat 
varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.

Keväällä 2012 Tampereen Vanhan kirkossa kaksi 
seurakunnan työntekijää oireili ja epäilykset 
kohdistuivat sisäilman laatuun. Seurakuntayhtymä 
käynnisti välittömästi epäilyjen jälkeen esimerkillisen 
ripeästi sisäilmatutkimuksen ja korjaavat toimenpiteet. 
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Alapohjan putkiläpivientejä tiivistettiin, asennettiin 
korvausilmaventtiileitä ja alipaineistettiin alapohja. 
Sisäilmatutkimus valmistui keväällä 2013. 
Tutkimuksessa kirkosta ei löydetty sisäilmaan liittyviä 
ongelmia. Ilmanvaihtojärjestelmänä kirkossa oli 
koneellinen tehostettu painovoimainen ilmanvaihto. 
Seurakuntayhtymä päätti muuttaa ilmanvaihdon 
painovoimaiseksi. Poistokanaviin asennetut 
kanavapuhaltimet purettiin. Korvausilmaventtiileitä 
ja hormeja lisättiin ja suurennettiin sekä venttiileitä 
uusittiin.

Tuuloksen pienessä keskiaikaisessa kivikirkossa 
suoritettiin 2013 välttämättömiä korjaustöitä. Kirkkosalin 
ja sakasti ilmanvaihto toimi jo ennen korjaustöitä 
painovoimaisella ilmanvaihdolla. Kirkkosalista ja 
sakastista oli johdettu lyhyet rakenneaineiset kanavat 
ullakkotilaan johon ne päättyivät. Ratkaisumalli oli 
kaikin tavoin palo- ja rakenneteknisesti kelvoton. Koska 
kirkon vesikattoa ei korjaustöiden yhteydessä uusittu 
jäivät myös tarvittavat uudet piiput katon harjalle 
rakentamatta. Paloturvallisuuden parantamiseksi 
varustettiin uudet peltikanavat paloeristyksellä sekä 
palo- ja säätöpelleillä. Säätöpelleillä voidaan virtausta 
talviajaksi rajoittaa. Kanavat päättyvät edelleen 
ullakolle. Piiput rakennetaan kun kirkon paanukatto 
uusitaan.

Vantaan Pyhän Laurin keskiaikaisen kivikirkon 
peruskorjauksen hankesuunnitelmassa vuodelta 
2014 esitetään kirkkosalin ja sakastin varustamista 
koneellisella ilmanvaihdolla. Ratkaisumalli perustuu 
kattavaan sisäilmanlaadun mittaukseen ja seurantaan. 
Kirkko on suosittu vihkikirkko jossa useiden peräkkäisten 
tapahtumien jälkeen on kirkkosalin hiilidioksidipitoisuus 
noussut korkeaksi. Koneellinen ilmanvaihto 
ja tuloilmakanavat voidaan kirkkoon asentaa 
rakenteita rikkomatta ja interiööriä turmelematta 
vanhoihin kaloriferijärjestelmän lattiakanaviin. 
Ilmamäärien, kojeiden ja kanavien mitoitus on 
maltillinen ja lopputuloksena saataneen pienemmät 
hiilidioksidipitoisuudet tapahtumaruuhkien jälkeen.

Korkeita, kaikki sallitut arvot ylittäviä hiilidioksidin 
pitoisuuslukemia voidaan mitata yleisesti erilaisista 
kokoontumistiloista kuten koulujen juhlasaleista, 
luokkahuoneista, luentosaleista, seurantaloista ja 
kymmenistä vanhoista kirkoista.  Tuulettamalla on asia 
hoidettu vuosikymmenten ajan. On ymmärrettävää, 
että Vantaan seurakuntayhtymä on huolissaan 
työtekijöistään, jotka altistuvat huonolle sisäilmalle 
työssään. Ratkaisuksi voisi kuitenkin riittää jatkuvaan 
työskentelyyn käytettävän sakastin varustaminen 
korkealaatuisella koneellisella ilmanvaihdolla, salin 
painovoimaisen ilmanvaihdon kohentaminen ja sen 

tuuletuksen helpottaminen. Toimenpiteet ovat koeteltuja 
ja toteutettavissa. 

Koneellisesti ilmastoituja keskiaikaisia kivikirkkoja on 
vain muutama, joista merkittävin on Turun tuomiokirkko. 
Tätäkin 1970-luvulla tehtyä humisevaa ratkaisua on 
arvosteltu. Onko yli 550 vuotta seurakuntaa hyvin 
palvelleen Pyhän Laurin kivikirkon ilmanvaihdon 
koneellistaminen oire nykyihmisen loputtomasta 
viihtyvyyden tarpeesta? Kyseessä on ennakkotapaus 
jolla jotain arvokkaan kirkon autenttisuudesta 
menetettäisiin peruuttamattomasti. 

Valitsemalla koneellisen ilmanvaihdon vanhaan 
kirkkorakennukseen seurakunta joutuu myös 
varautumaan tämän tekniikan uusimiseen 25–30 
vuoden välein. Kaksikymmentä kertaa seuraavan 550 
vuoden aikana.
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Maalämpö on varteenotettava kilpailija myös 
kaukolämmölle. Lämpöpumppujärjestelmät yleistyvät 
sähkölämmityksen suurten energiakustannusten ja 
kallistuvan kaukolämmityksen myötä. 

Yhä useammat kirkot jätetään myös alhaiseen 
lämpötilaan tai jopa kylmilleen koko lämmityskaudeksi 
tai joulun ja pääsiäisen väliseksi ajaksi. 
Sähkölämmitteisessä kirkossa tämä on tehtävissä 
yksinkertaisimmillaan vähin toimenpitein. Toisin 
on vesikeskuslämmityksen suhteen – putkistojen 
ja pattereiden tyhjentäminen pakkasvaurioiden 
torjumiseksi on paitsi kallista, myös hankalaa ja usein 
jopa mahdotonta. 

Kirkon talviaikainen kylmilleen jättäminen sisältää myös 
merkittäviä, erityisesti suhteellisen kosteuden vaihteluihin 
liittyviä riskejä. Kylmäksi jättämisen tulee perustua 
huolelliseen analyysiin mahdollisista seurauksista. 
Tähän liittyy valmius suhteellisen kosteuden seurantaan 
ja sen säätämiseen. Säilytyslämpötilan turvallinen raja 
on +10-12 ºC. Tätä alemmissa lämpötiloissa saattaa 
kriittisissä paikoissa (nurkat, eteistilat ym.) lämpötila 
laske alle nollan jolloin riski kosteusvaurioihin kasvaa

kirkkojen olosuhdevaatimukset

Suomen rakentamismääräyskokoelman 
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epätiiviiden rakenteiden kautta. 
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mukaisesti. Vanhojen kirkkojen taloteknisten järjestelmien 
uusiminen tulee jokaisen korjaushankkeen yhteydessä 
huolellisesti tutkia. Painovoimaisen ilmanvaihdon 
koneellistaminen on lähtökohtaisesti epäilyttävää. 
Energiansäästöön tulee kuitenkin aina pyrkiä. Se voi 
tapahtua lämmitysjärjestelmän muutoksen kautta, 
rakennusfysikaalisesti turvallisen lisäeristämisen, sekä 
käyttö- ja seisonta-aikojen lämpötilojen laskemisella.  

mitä huonolle sisäilmalle tulisi tehdä? 
koneellista ilmanvaihtoa vai tuuletusta? 
esimerkkejä viimeaikaisista kirkkojen 
ilmanvaihtokorjauksista

Porvoon tuomiokirkon vuoden 2006 palon jälkeisessä 
peruskorjaus- ja restaurointihankkeessa kirkkosalissa 
toiminut koneellinen poistoilmajärjestelmä korvattiin 
painovoimaisella ilmanvaihdolla. Hanke oli käynnistynyt 
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sijoitettu poistoilmapuhallin piti kovaa ja häiritsevää 
ääntä kirkon sisä- ja ulkopuolella. Seurakunta toivoi 
asiaan korjausta. Koje poistettiin ja salin ilmanvaihto 
toteutettiin painovoimaisesti kahdella lämpöeristetyllä 
peltikanavalla ullakkotilassa. Ratkaisu edellytti 
kahden uuden piipun rakentamista katon harjalle. 
Poistoilmaelimenä toimii vanha poistoilmasäleikkö 
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Porvoon kirkko on suosittu vihkikirkko ja siellä pidetään 
kesäisin myös lukuisia konsertteja, joissa kirkkosali 
on täynnä kuulijoita. Olosuhteet useiden peräkkäisten 
vihkitilaisuuksien ja konserttien jälkeen eivät täytä 
määräysten mukaisia olosuhdevaatimuksia. Ilmanvaihtoa 
lisätään runsaalla ikkunatuuletuksella ja ovien aukipidolla 
tilaisuuksien aikana ja niiden välillä.

Alvar Aallon suunnittelemassa, vuonna 1929 
valmistuneessa Muuramen kirkossa on käynnistynyt laaja 
peruskorjaushanke keväällä 2015. Kirkossa on vakavia, 
ala- ja yläpohjan rakenteellisista virheistä aiheutuvia 
kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kirkkosalissa on toimimaton 
ja alitehoinen koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
Asiallisia korvausilmareittejä ei ole jolloin korvausilma 
virtaa saliin pilaantuneiden rakenteiden ja ikkunarakojen 
kautta. Hankesuunnitelmassa tutkittiin täysin koneellisen 
ja painovoimaisen ilmanvaihdon vaihtoehdot. 
Toteutusmalliksi valittiin painovoimainen ilmanvaihto 
kirkko- ja seurakuntasaleihin. Sakasti ja kellaritilat 
varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.

Keväällä 2012 Tampereen Vanhan kirkossa kaksi 
seurakunnan työntekijää oireili ja epäilykset 
kohdistuivat sisäilman laatuun. Seurakuntayhtymä 
käynnisti välittömästi epäilyjen jälkeen esimerkillisen 
ripeästi sisäilmatutkimuksen ja korjaavat toimenpiteet. 
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vanhat kirkot ja 

uusi tekniikka 

Nykyisin kaikissa ympäri vuoden käytössä olevissa 
kirkoissa on lämmitys – monissa jo useita kertoja 
vaihdetulla tekniikalla. Talotekniikan tekniset 
innovaatiot, maalämpö, LED-valaistus, aurinkolämpö 
ja lämpöpumput kiinnostavat seurakuntia fossiilisten 
ratkaisujen sijaan, mutta ennen niiden tilaamista 
kannattaa pohtia kahta asiaa: miksi tekniikka on 
kirkoissa tähän mennessä ollut niin lyhytikäistä ja mitä 
se todella on saanut aikaan. Lämmityksen avulla on 
saatu käyttäjille mukavuutta säätilojen vaihdellessa, 
mutta lämmitys vaikuttaa ylläpitokustannuksiin sekä 
kirkkojen rakenteiden kestävyyteen. 

Keskuslämmitys aikaansaa lämmitysilman kohoamista 
katon rajaan. Jos eristys on hatara, kärsitään yksissä 
kirkoissa ullakon lämpenemisestä ja räystäiden 
jääpuikoista, toisissa seinien yläosien lahovaurioista. 
Viimeksi mainittuja tapauksia on viime vuosina tullut 
ilmi erityisesti puukirkoissa, joissa hirsiseinät on tuettu 
pystyrakenteisiin. Tällaisia kirkkoja on rakennettu 
erityisesti 1800-luvulla. Pystyrakenteeseen kiinnitetty 
vaakahirsi ei laskeudu, vaan kuivuvien ja kutistuvien 
hirsien väliin muodostuu rakoja. Yläpohjan tuntumassa 
oleviin hirsiin kohdistuu lämpimän, kosteutta sisältävän 
sisäilman paine. Kallis lämmitetty sisäilma virtaa ulos, 
aiheuttaen myös lahovaurioriskin. Näiden riskien 
kartoittaminen kirkkojen yläosissa olisi tarpeellista 
koko maassa VTT:n 1980-luvulla toteuttaman kirkkojen 
alapohjatutkimuksen tapaan.

Lämmityksen aiheuttaman kuivan sisäilman vuoksi 
urkujen sointi kärsii. Ongelma on pahimmillaan 
suhteellisen kosteuden ollessa alimmillaan tammi-
helmikuussa. Kun kirkkoa lämmitetään liikaa, alenee 
suhteellinen kosteus. Ratkaisuja tähän ongelmaan 
on toistaiseksi haettu lisätekniikalla, asettamalla 
vaihtelevan tasoisia ilmankostuttimia urkujen lähistölle. 
Sekä lämmitys että kostutus tuhlaavat energiaa. 
Kostutuksesta voi koitua homeongelmia urkujen 
lähitienoon rakenteissa. Ilmankostuttimien käytöstä tulee 
luopua. Urkujen käytön ongelmat on parempi ratkaista 
koko kirkon sisäilmaratkaisulla, jossa on tärkeää ottaa 
huomioon lämmön jakautuminen kirkkosalissa. Viime 
vuosina on saatu hyviä kokemuksia konvektorien 
käytöstä osana kirkkosalin lämmitystä. Konvektorien 
käytön on todettu tasaavan kirkkosalin lämpötilaeroja 
kirkon penkistön ja laipion välillä.
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Myös eräiden puukirkkojen seinämaalausten on 
havaittu alkavan varista, kun kirkon keskuslämmitys 
kuivattaa sisäilmaa. Maalipintojen kiinnittäminen tuo 
kyllä konservaattoreille työtä.

Lämmitys saattaa siis kohdentua väärään kohtaan 
kirkossa ja kaiken lisäksi se maksaa. Rakenteiden 
tarpeettomasta lämmittämisestä tulee siirtyä kirkon 
käyttäjien olosuhteiden parantamiseen. Vanhoja 
kirkkoja ei ole suunniteltu jatkuvasti lämmitettäviksi. 
Aivan aluksi on syytä selvittää olosuhteita kirkossa, 
mitata lämpö- ja kosteussuhteita eri vuodenaikoina. 
Energiatehokkuuteen voidaan päästä kenties 
helpoimmin vähentämällä tai jopa lopettamalla 
lämmittäminen hallitusti ja viemällä sydäntalven 
kirkonmenot seurakuntatalolle. Useissa kymmenissä 
suomalaisissa seurakunnissa näin tehdään. 

Korjausinvestointeja suunnittelevien seurakuntien 
kannattaa varata aikaa olosuhteiden selvittämiseen. 
Tärkeässä roolissa energiatehokkuudessa on kirkon 
vaipan, mm. yläpohjan ja ikkunoiden tiiveys. 
Ruotsissa ilmestyi ohjekirja lämmityksen lopettamisessa  
huomioon otettavista seikoista jo 1998 (Att sluta värma 
en kyrka. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1998). 

Jukka Sainion artikkelissa selostetaan kirkkojen 
kansallisia olosuhdevaatimuksia. Lämmityksen 
vaikutusten ja kirkon sisäolosuhteiden selvittämistä 
kirkoissa edellyttää myös Suomessa vuonna 2012 
vahvistettu eurooppalainen standardi, ’Euroopan 
kirkkojen lämmitysstandardi’, josta ei toistaiseksi 
ole virallista suomennosta. Standardi painottuu 
enemmän prosessiin kuin numeroihin.  Standardin 
mukaan lämmitysjärjestelmän muutos tulee perustua 
sisäilmaselvitykseen. (Conservation of cultural property 
– Indoor climate – Part 1: Quidelines for heating 
churches, chapels and other places of worship. FprEN 
15759-1, 2012)

Standardin periaatteita on sovellettu Tervolan 
kolmea kirkkoa koskevassa arkkitehti Heikki Polson 
diplomityössä. Tervolan kirkkoryhmä tarjoaa standardin 
periaatteiden tarkastelulle mielenkiintoisen koekentän. 
Energiatehokkuus ei todellakaan ole samanlainen 
1960-luvun seurakuntakeskuksessa, 1800-luvun lopun 
isossa puukirkossa ja 1600-luvun tukipilarikirkossa. 
(Heikki Polso, Tervolan kirkot. Monikirkkoisen 
seurakunnan kirkkojen historia, nykytila ja 
kiinteistönhoidon haasteet. Diplomityö, Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin tiedekunta 2014)

Tällä hetkellä Suomen kirkkojen tekniikasta on varsin 
vähän yhteenvetotietoja. Tiedot Suomen kirkoissa 
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käytettävistä lämmitysjärjestelmistä, lämpöenergian 
kulutuksesta tai maalämpöön jo siirtyneistä 
seurakunnista ovat hajanaisia.

Kirkon rakennusrekisterin hankinnasta on tehty 
päätös vuonna 2015. Sen mukaan kaikki Suomen 
seurakunnat (seurakuntatalouksia 285 v. 2016) 
liittävät rakennuksiaan koskevat perustiedot 
sähköiseen tietojärjestelmään vv. 2016-2018. Tämän 
avulla saadaan lähivuosina aiempaa paremmat 
mahdollisuudet seurata ja hallita myös teknisiä 
järjestelmiä. (Kirkon sähköinen kohderekisteri, päätös 
2015, toteutuu 2016-2018)

kirkkojen turvallisuudesta

Kameravalvonta on yleistynyt ns. kuivaputkijärjestelmän 
ohella paloturvallisuutta lisäävänä tekijänä, 
jota myös viranomaismääräykset edellyttävät. 
Turvallisuustekniikan investointeja on viime 
vuosikymmeninä tehty Suomen seurakunnissa 
enenevästi. Suomessa kirkkopalot olivat lähes 
jokavuotisia 1980-luvulle saakka. Sen jälkeen on 
kirkkojen tulipaloja ollut kaikkiaan neljä, Tyrvään, 
Porvoon ja Kaivokselan kirkoissa, sekä viimeisimpänä 
Ylivieskan puukirkon palo 2016. Syynä tulipalojen 
määrän vähenemiselle ovat ennen muuta teknisten 
järjestelmien, paloilmaisimien, kuivaputki- ja 
kamerajärjestelmien lisääntyminen. Osansa on myös 
hyvillä ohjeilla (esim. Kirkkojen paloturvallisuusohje, 
SPEK 2007). Viimeisimmät kirkkopalot osoittavat 
kuitenkin, että tekniikka ei yksin pysty takaamaan 
paloturvallisuutta.

Paloturvallisuutta kirkoissa arvioitaessa on järjestelmien 
valinnalla ja niiden toimivuuden tarkastamisella tärkeä 
rooli. Tätä tarkastelee artikkelissaan Martti Jokinen 
esimerkkien avulla. Kirkkojen turvallisuustilanteen 
selvitystarve koskee koko maata. 
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se todella on saanut aikaan. Lämmityksen avulla on 
saatu käyttäjille mukavuutta säätilojen vaihdellessa, 
mutta lämmitys vaikuttaa ylläpitokustannuksiin sekä 
kirkkojen rakenteiden kestävyyteen. 

Keskuslämmitys aikaansaa lämmitysilman kohoamista 
katon rajaan. Jos eristys on hatara, kärsitään yksissä 
kirkoissa ullakon lämpenemisestä ja räystäiden 
jääpuikoista, toisissa seinien yläosien lahovaurioista. 
Viimeksi mainittuja tapauksia on viime vuosina tullut 
ilmi erityisesti puukirkoissa, joissa hirsiseinät on tuettu 
pystyrakenteisiin. Tällaisia kirkkoja on rakennettu 
erityisesti 1800-luvulla. Pystyrakenteeseen kiinnitetty 
vaakahirsi ei laskeudu, vaan kuivuvien ja kutistuvien 
hirsien väliin muodostuu rakoja. Yläpohjan tuntumassa 
oleviin hirsiin kohdistuu lämpimän, kosteutta sisältävän 
sisäilman paine. Kallis lämmitetty sisäilma virtaa ulos, 
aiheuttaen myös lahovaurioriskin. Näiden riskien 
kartoittaminen kirkkojen yläosissa olisi tarpeellista 
koko maassa VTT:n 1980-luvulla toteuttaman kirkkojen 
alapohjatutkimuksen tapaan.

Lämmityksen aiheuttaman kuivan sisäilman vuoksi 
urkujen sointi kärsii. Ongelma on pahimmillaan 
suhteellisen kosteuden ollessa alimmillaan tammi-
helmikuussa. Kun kirkkoa lämmitetään liikaa, alenee 
suhteellinen kosteus. Ratkaisuja tähän ongelmaan 
on toistaiseksi haettu lisätekniikalla, asettamalla 
vaihtelevan tasoisia ilmankostuttimia urkujen lähistölle. 
Sekä lämmitys että kostutus tuhlaavat energiaa. 
Kostutuksesta voi koitua homeongelmia urkujen 
lähitienoon rakenteissa. Ilmankostuttimien käytöstä tulee 
luopua. Urkujen käytön ongelmat on parempi ratkaista 
koko kirkon sisäilmaratkaisulla, jossa on tärkeää ottaa 
huomioon lämmön jakautuminen kirkkosalissa. Viime 
vuosina on saatu hyviä kokemuksia konvektorien 
käytöstä osana kirkkosalin lämmitystä. Konvektorien 
käytön on todettu tasaavan kirkkosalin lämpötilaeroja 
kirkon penkistön ja laipion välillä.
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Myös eräiden puukirkkojen seinämaalausten on 
havaittu alkavan varista, kun kirkon keskuslämmitys 
kuivattaa sisäilmaa. Maalipintojen kiinnittäminen tuo 
kyllä konservaattoreille työtä.

Lämmitys saattaa siis kohdentua väärään kohtaan 
kirkossa ja kaiken lisäksi se maksaa. Rakenteiden 
tarpeettomasta lämmittämisestä tulee siirtyä kirkon 
käyttäjien olosuhteiden parantamiseen. Vanhoja 
kirkkoja ei ole suunniteltu jatkuvasti lämmitettäviksi. 
Aivan aluksi on syytä selvittää olosuhteita kirkossa, 
mitata lämpö- ja kosteussuhteita eri vuodenaikoina. 
Energiatehokkuuteen voidaan päästä kenties 
helpoimmin vähentämällä tai jopa lopettamalla 
lämmittäminen hallitusti ja viemällä sydäntalven 
kirkonmenot seurakuntatalolle. Useissa kymmenissä 
suomalaisissa seurakunnissa näin tehdään. 

Korjausinvestointeja suunnittelevien seurakuntien 
kannattaa varata aikaa olosuhteiden selvittämiseen. 
Tärkeässä roolissa energiatehokkuudessa on kirkon 
vaipan, mm. yläpohjan ja ikkunoiden tiiveys. 
Ruotsissa ilmestyi ohjekirja lämmityksen lopettamisessa  
huomioon otettavista seikoista jo 1998 (Att sluta värma 
en kyrka. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1998). 

Jukka Sainion artikkelissa selostetaan kirkkojen 
kansallisia olosuhdevaatimuksia. Lämmityksen 
vaikutusten ja kirkon sisäolosuhteiden selvittämistä 
kirkoissa edellyttää myös Suomessa vuonna 2012 
vahvistettu eurooppalainen standardi, ’Euroopan 
kirkkojen lämmitysstandardi’, josta ei toistaiseksi 
ole virallista suomennosta. Standardi painottuu 
enemmän prosessiin kuin numeroihin.  Standardin 
mukaan lämmitysjärjestelmän muutos tulee perustua 
sisäilmaselvitykseen. (Conservation of cultural property 
– Indoor climate – Part 1: Quidelines for heating 
churches, chapels and other places of worship. FprEN 
15759-1, 2012)

Standardin periaatteita on sovellettu Tervolan 
kolmea kirkkoa koskevassa arkkitehti Heikki Polson 
diplomityössä. Tervolan kirkkoryhmä tarjoaa standardin 
periaatteiden tarkastelulle mielenkiintoisen koekentän. 
Energiatehokkuus ei todellakaan ole samanlainen 
1960-luvun seurakuntakeskuksessa, 1800-luvun lopun 
isossa puukirkossa ja 1600-luvun tukipilarikirkossa. 
(Heikki Polso, Tervolan kirkot. Monikirkkoisen 
seurakunnan kirkkojen historia, nykytila ja 
kiinteistönhoidon haasteet. Diplomityö, Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin tiedekunta 2014)

Tällä hetkellä Suomen kirkkojen tekniikasta on varsin 
vähän yhteenvetotietoja. Tiedot Suomen kirkoissa 
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käytettävistä lämmitysjärjestelmistä, lämpöenergian 
kulutuksesta tai maalämpöön jo siirtyneistä 
seurakunnista ovat hajanaisia.

Kirkon rakennusrekisterin hankinnasta on tehty 
päätös vuonna 2015. Sen mukaan kaikki Suomen 
seurakunnat (seurakuntatalouksia 285 v. 2016) 
liittävät rakennuksiaan koskevat perustiedot 
sähköiseen tietojärjestelmään vv. 2016-2018. Tämän 
avulla saadaan lähivuosina aiempaa paremmat 
mahdollisuudet seurata ja hallita myös teknisiä 
järjestelmiä. (Kirkon sähköinen kohderekisteri, päätös 
2015, toteutuu 2016-2018)

kirkkojen turvallisuudesta

Kameravalvonta on yleistynyt ns. kuivaputkijärjestelmän 
ohella paloturvallisuutta lisäävänä tekijänä, 
jota myös viranomaismääräykset edellyttävät. 
Turvallisuustekniikan investointeja on viime 
vuosikymmeninä tehty Suomen seurakunnissa 
enenevästi. Suomessa kirkkopalot olivat lähes 
jokavuotisia 1980-luvulle saakka. Sen jälkeen on 
kirkkojen tulipaloja ollut kaikkiaan neljä, Tyrvään, 
Porvoon ja Kaivokselan kirkoissa, sekä viimeisimpänä 
Ylivieskan puukirkon palo 2016. Syynä tulipalojen 
määrän vähenemiselle ovat ennen muuta teknisten 
järjestelmien, paloilmaisimien, kuivaputki- ja 
kamerajärjestelmien lisääntyminen. Osansa on myös 
hyvillä ohjeilla (esim. Kirkkojen paloturvallisuusohje, 
SPEK 2007). Viimeisimmät kirkkopalot osoittavat 
kuitenkin, että tekniikka ei yksin pysty takaamaan 
paloturvallisuutta.

Paloturvallisuutta kirkoissa arvioitaessa on järjestelmien 
valinnalla ja niiden toimivuuden tarkastamisella tärkeä 
rooli. Tätä tarkastelee artikkelissaan Martti Jokinen 
esimerkkien avulla. Kirkkojen turvallisuustilanteen 
selvitystarve koskee koko maata. 
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sammutusjärjestelmät

Sammutusjärjestelmän valinta ei ole eikä saa olla helppo tehtävä. 

Jos se on sitä, pitäisi hälytyskellojen soida. Mahdollisuuksia on 

paljon ja tarjonta riippuu useimmiten laitesuunnittelijan osaamisesta. 

Arkkitehdin olisikin tunnettava kaikki markkinoilla olevat järjestelmät 

mahdollisimman hyvin, erityisesti jos kyse on historiallisesti 

arvokkaasta rakennuksesta. Ajattelemattomasti suunniteltu ja 

asennettu sammutusjärjestelmä voi pilata interiöörin pahan kerran.

porvoon tuomiokirkko

Porvoon tuomiokirkon palon jälkeen (29.5.2006) oli selvää, että se 

halutaan korjata entiselleen mahdollisimman hyvin. Paloviranomaiset 

ilmoittivat kuitenkin, ettei paanukatto tule enää kyseeseen, vaan 

sen tilalle on tehtävä peltikatto, jota voidaan pitää riittävän 

paloturvallisena. Mutta sitä oli mahdoton ajatella keskiaikaiseen 

Porvoon tuomiokirkkoon ja Vanhaan Kaupunkiin. Jotakin olennaista 

ja ikiaikaista olisi menetetty paanukatosta luopumisen myötä. Ilman 

paanukattoa ei olisi Porvoon keskiaikaista tuomiokirkkoa. Lopulta 

paanukattovaihtoehto hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että se 

varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Kirkon palo oli erittäin vaarallinen, koska se kuumensi 

lähirakennuksia, joiden katot syttyivät kipinöistä, ja se lennätti 

palavia paanunkappaleita jopa toista kilometriä. Sää oli onneksi 

tyyni ja puukaupungin suurpalo vältettiin. Jos tuuli olisi lietsonut 

paloa, ainakin tuulen alapuolella olleet talot olisivat syttyneet 

ja siitä tuli olisi levinnyt laajemmalle alueelle. Puukaupungin 

paloturvallisuuden kannalta vaatimus palamattomasta katosta oli 

perusteltu.

Paanukatto päätettiin kuitenkin valita, mutta sen edellytyksenä oli 

siis sammutuslaitteiston asentaminen kattopinnalle. Järjestelmän 

suuttimet olisi ollut tarkoitus asentaa kahteen vaakasuoraan 

riviin, toinen katon keskelle ja toinen lähelle harjaa. Paanukaton 

lävistykset suuttimien kohdilla olisivat joko aiheuttaneet vuotoja tai 

jos ne olisi saatu tiiviiksi, paanut olisivat halkeilleet kuivuessaan 

ja kutistuessaan. Tervaus olisi lisäksi saattanut haitata suuttimien 

toimintaa. Tällainen asennus oli vaikea hyväksyä, mutta 

parempaakaan ei ollut tiedossa.

Samaan aikaan pohdittiin kirkkosalin ja ullakon 

sammutusjärjestelmää. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 

rakennuksissa paras järjestelmä on sellainen, joka käyttää 

mahdollisimman vähän vettä ja jossa ei käytetä kemikaaleja. Sekä 

vesi että varsinkin kemikaalit aiheuttavat riskejä, joita on vaikea 

etukäteen ennustaa. Korkeapaineeseen perustuva järjestelmä onkin 

oivallinen ratkaisu, koska siinä vesi hajotetaan paineella pieniksi 
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sumupisaroiksi ilman kemikaaleja ja siksi sen tarvitsema vesimäärä 

on pienempi. Sillä on etuna myös se, että syöttöputkien halkaisija on 

ratkaisevasti pienempi kuin perinteisen sprinklerin ja asennukset on 

helpompi tehdä hienovaraisesti. Kun kävi ilmi, että paanukattoa ei 

voida suojata korkeapainesprinklerillä päädyttiin siihen, että valitaan 

kirkon kattoon ja kirkkosaliin perinteinen järjestelmä, jota voidaan 

pitää erittäin luotettavana ja josta on käyttökokemuksia yli sadan 

vuoden ajalta. Kahden samanaikaisen järjestelmän asentaminen olisi 

ollut kallista ja monimutkaista.

Paanukaton suojaus sai ratkaisunsa aivan viime hetkellä, kun 

kokouksen piti lopulta tehdä päätös. Kaikki myönsivät aikaisemman 

ehdotuksen ongelmat, mutta kenelläkään ei ollut esittää parempaa. 

Väki oli ymmällään, että pitikö nyt tyytyä ratkaisuun, josta tiedettiin 

jo etukäteen syntyvän jatkuvaa riesaa. Lopulta mieleen muistui 

Pyhämaan uhrikirkon suojaus, jossa katon harjalaudan viereen sen 

alapuolelle katveeseen asennettiin vettä valuttava putki suojaamaan 

paanukattoa. Katon harjalauta siellä vaihdettiin vielä normaalista 

tuuman paksuisesta kaksi tuumaa paksuun lautaan, jolloin putki 

piiloutui paremmin sen katveeseen. Siitä keksittiinkin, että ainoa 

paikka, mihin suuttimet voidaan Porvoon tuomiokirkossa asentaa, 

on harjalaudan kylkeen tai sen alle. Katto on niin korkea, että pienet 

muutokset ylhäällä harjalla eivät näy. Harjalautaa voidaan korottaa 

ja leventää reilusti ilman esteettisiä ongelmia. Sprinkler-suunnittelija 

keksi, että sinne voidaan asentaa erityiset painesuuttimet. 

Keskustelujen jälkeen kaikki huokasivat helpotuksesta järkevän 

ratkaisun löydyttyä. Tämä toteutettiin sen jälkeen kun rakenteesta 

oli tehty malli 1:1 ja sen avulla voitiin varmistua, että se täyttää 

esteettiset vaatimukset.

Sisätiloissa syöttöputket pyrittiin vetämään piilossa, missä se 

vain oli mahdollista. Ullakon kautta suuttimet asennettiin kirkon 

holvien olemassa oleviin aukkoihin, juorureikiin. Ne sijaitsevat 

holvien kannassa ja niiden tehtävänä on ollut ilmaista, milloin 

kirkon katto vuotaa. Kun katossa on ollut vuoto, on vesi valunut 

näistä juoruaukoista sisään ja vuoto on paljastunut ennen kuin 

mitään isompia vahinkoja ehti syntyä. Tästä syystä holveihin 

ei tarvinnut porata uusia reikiä. Ruostumattomasta teräksestä 

tehtyjä runkosyöttöputkia on ulkona neljä ja ne on sijoitettu kirkon 

luoteisnurkkaan, missä niistä aiheutuva esteettinen haitta on 

yllättävän vähäinen.

Lehtereiden alapinnoille asennetut syöttöputket asennettiin piiloon 

yläpuolisen parven lattian sisään ja sprinkler-suuttimet ovat 

näkyvissä, mutta niitä ei silti havaitse kovinkaan helposti eikä 

niihin tavallinen kävijä kiinnitä mitään huomiota. Kaiken kaikkiaan 

Porvoon kirkon sammutusjärjestelmän asennus onnistui niin hyvin, 

että kirkkosalissa sitä on melkein mahdoton huomata.

Pelkkä paanukaton suojaus katsottiin riittämättömäksi ulkopuolella. 

Eräs kirkkojen arimmista kohdista ovat alhaalla sijaitsevat räystäät. 

Niistä voidaan sytyttää kirkko helpostikin, näinhän kävi myös 

Porvoossa. Sytyttäjä laittoi mainoslehtisiä sakastin tervaiseen 

räystäskouruun, josta tuli levisi lähes salamannopeasti kirkon isolle 

lappeella ja sitten katonharjan yli toiselle puolelle. Toinen peruste 
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suojata räystäät on maastopalo tai kasvillisuuden palo. Itse asiassa 

kirkon välittömässä läheisyydessä olevat pensaat ja puut ovat 

riski palon kannalta. Porvoossa räystäiden alapintaan asennettiin 

lämpölinjalanka, jonka tehtävä on hälyttää joko liian nopeasta 

lämmönnoususta tai liiasta kuumuudesta. Näitä valmistetaan 

eri hälytyslämpötiloille. Kirkon harjalle kumpaankin päätyyn 

asennettiin vielä liekki-ilmaisimet hälyttämään palo mahdollisimman 

alkuvaiheissa. Ongelmaksi niiden kohdalla tuli virhehälytykset, joista 

kuitenkin päästiin eroon suuntaamalla ne uudestaan.

Paloturvallisuus pitää sisällään paljon muitakin toimia kuin 

sammutusjärjestelmän asentaminen. Tärkein toimenpide on 

paloilmaisinten asennus, joka pitää tehdä aina. Sen lisäksi 

lukituksen ja avainkontrollin on oltava kunnossa, samoin 

alkusammutuskaluston. Murtosuojaus on myös tarpeellinen. Valvonta 

on järjestettävä, mieluusti niin sisällä kuin ulkona ja parhaiten se 

tapahtuu kameroilla tai liiketunnistimilla. Kirkkopihan valaistus lisää 

kontrollia. Kirkon vieressä ei saa olla palavia tai syttyviä asioita, 

kuten pensaita tai roskapönttöjä. 

Porvoon kirkkoon asennettiin kamerat pihaan ja kirkkosaliin. 

Paloautojen pääsyn varmistamiseksi tehtiin vanhaan kiviaitaan 

riittävän leveä portti, että myös nostoauto voidaan ajaa kirkon 

viereen. Yleinen vaatimus on, että kirkon lähelle pitää päästä 

kahdelta vastakkaiselta puolelta, jolloin kovan tuulen aikana on 

mahdollista valita palokunnalle turvallisempi reitti tai tyynellä 

säällä käyttää kumpaakin puolta mahdollisimman tehokkaaseen 

sammutukseen.

Porvoossa katon sammutusjärjestelmää testattiin ja sen teho yllätti 

sekä positiivisesti että

negatiivisesti. Vettä tuli todella paljon ja voimalla. Oli ilmiselvää, että 

järjestelmä oli enemmän kuin riittävä paanukaton suojaamiseen. 

Vesi tunkeutui kuitenkin asehuoneen katosta läpi ja aiheutti siellä 

vahinkoja. Asehuoneen osalta vesikattoa jouduttiinkin korjaamaan ja 

parantamaan vesitiiveyttä.

Kirkoissa sammutusjärjestelmää ei koskaan pidä suunnitella 

kaavamaisesti, vaan aina on pohdittava, miten eteen tulevat 

ongelmat voidaan ratkaista, tarvittaessa tavanomaisesta 

poikkeavalla tavalla. Sammutusjärjestelmiä on erilaisia ja niistä 

jotkut soveltuvat muita paremmin hienovaraiseen asentamiseen.

Kirkkopalossa suurin uhka ei aina ole tuli, vaan palokunta ja sen 

käyttämä, usein valtava vesimäärä. Yhdestä letkusta voi tulla 

jopa kuutio vettä minuutissa. Siksi vahinkojen ja jälkivahinkojen 

minimoimiseksi palo pitäisi sammuttaa mahdollisimman pian, 

mieluimmin ensimmäisen viiden minuutin kuluessa syttymisestä. 

Tämä on mahdollista vain automaattisella sammutusjärjestelmällä.

petäjäveden vanha kirkko

Perinteinen sprinkler on yksinkertainen ja luotettava, hankintahinta 

on kohtuullinen. Sen heikkouksia ovat suurehkot putkikoot 

(runkoputki halkaisijaltaan 100 mm ja syöttöputki suuttimille 25 

tai 35 mm, vesisumun vastaavat mitat ovat 50 mm ja 13 mm), 

siitä johtuvat hienovaraisen asentamisen vaikeudet ja suurehko 

vesimäärä. Petäjäveden kirkkoon, joka on maailmaperintökohde, 

valittiin perinteinen sammutusjärjestelmä. Periaatteessa Museovirasto 

olisi halunnut korkeapainejärjestelmän pienempien putkikokojen 

ja vähäisen vesimäärän takia. Kuitenkin kirkon vieressä oli jo 

pumppuhuone sammutusveden saatavuuden varmistamiseksi 

ympäri vuoden ja siinä kaksi isoa dieselpumppua, toinen varalla. 

Korkeapainejärjestelmä ei kyennyt käyttämään näitä pumppuja 

ja hinta olisi noussut tarvittavien uusien pumppujen myötä niin 

korkeaksi, että siitä piti luopua.

Perinteisen sprinklerin suunnitelma arvelutti, 1700-luvun kirkon 

paljas ja karuhko interiööri ei kestä näkyviä putkiasennuksia. 

Tapuli on yksinkertainen ja helppo, ainoa näkyvä asennus on kaksi 

suutinta sisääntulohuoneen hienossa katossa. Välikäytäväosaan vesi 

vietiin ulkokautta tapulin nurkasta. Kirkkosalissa oli kaksi vaikeata 

kysymystä, ullakolle vettä johtavan pääsyöttöputken sijoitus ja 

ylimpään holviin suunnitellut neljä suutinta. Suuttimien materiaaliksi 

valittiin messinki, koska se vastasi parhaiten tummunutta puupintaa. 

Syöttöputken paikaksi tuli lehteri, jonka alitse tullaan kirkkosaliin. 

Se jää katsojien selkäpuolelle eikä osu kovinkaan helposti 

näkökenttään. Asennusreitit ja suuttimien paikat katsottiin tarkkaan 

yhdessä itse paikalla. Asentajat ottivat haasteen asennusten 

sijoittamisesta vakavasti ja esittivät jopa parannuksia suunnitelmaan 

työn aikana. Arvokas kohde selvästi innoitti heitä yrittämään 

parhaansa. Perinteisen sprinklerin vesimäärä ei Petäjävedellä ole 

ongelma, koska arvokkaita maalauksia on vähän ja liika vesi valuu 

lattian raoista saman tien kirkon alle.

Kun asennukset olivat valmiit, yllätti lopputulos positiivisesti. 

Sammutusjärjestelmä sopeutui kirkon interiöörin paremmin kuin 

olisimme osanneet kuvitellakaan. Kupolin suuttimetkin näyttivät lähes 

huomaamattomilta alhaalta katsottaessa. Parempaa lopputulosta 

olisi vaikea kuvitella.

pyhämaan vedetön ratkaisu

Täysin toisenlainen ja edellisistä poikkeava on Pyhämaan uhrikirkon 

sammutusjärjestelmä. Kirkkosali on täynnä hienoja 1600-luvun 

harvinaisia maalauksia, niitä on sekä katossa että seinissä. 

Niissä  käytetty liimamaali kostuu luu- tai jänisliimasta, liidusta ja 

pigmentistä. Se on erittäin hauras ja mikä tahansa vesisuihku voisi 

pestä nämä maalaukset peruuttamattomasti pois. Siksi valittiin 

ulkopuolinen vesivalelu, joka suunniteltiin räätälintyönä, koska 

se ei ole mikään varsinainen sammutusjärjestelmä. Kirkkosalissa 

ei ole sähköä, joten sisäpuolista palovaaraa ei ole, varsinkaan 

kun kirkkoon asennettiin tuplaikkunat ja ulompiin asennettiin 

iskunkestävät pleksit polttopullon sisään heittämisen estämiseksi. 

Räystäiden alle asennettiin rei´itetyt vesiputket valelemaan seiniä 

palon sattuessa. Paanukatolle asennettiin harjalaudan molemmille 

puolille valeluputket ja tuuman paksuiset harjalaudat korvattiin 

kahden tuuman paksuisella antamaan riittävä katve putkille. 

Pumppukoppi sijoitettiin kirkosta riittävän etäälle kirkkopihan 

ulkopuolelle. Tämän ratkaisun kustannukset olivat kohtuulliset, koska 
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suojata räystäät on maastopalo tai kasvillisuuden palo. Itse asiassa 

kirkon välittömässä läheisyydessä olevat pensaat ja puut ovat 

riski palon kannalta. Porvoossa räystäiden alapintaan asennettiin 

lämpölinjalanka, jonka tehtävä on hälyttää joko liian nopeasta 

lämmönnoususta tai liiasta kuumuudesta. Näitä valmistetaan 

eri hälytyslämpötiloille. Kirkon harjalle kumpaankin päätyyn 

asennettiin vielä liekki-ilmaisimet hälyttämään palo mahdollisimman 

alkuvaiheissa. Ongelmaksi niiden kohdalla tuli virhehälytykset, joista 

kuitenkin päästiin eroon suuntaamalla ne uudestaan.

Paloturvallisuus pitää sisällään paljon muitakin toimia kuin 

sammutusjärjestelmän asentaminen. Tärkein toimenpide on 

paloilmaisinten asennus, joka pitää tehdä aina. Sen lisäksi 

lukituksen ja avainkontrollin on oltava kunnossa, samoin 

alkusammutuskaluston. Murtosuojaus on myös tarpeellinen. Valvonta 

on järjestettävä, mieluusti niin sisällä kuin ulkona ja parhaiten se 

tapahtuu kameroilla tai liiketunnistimilla. Kirkkopihan valaistus lisää 

kontrollia. Kirkon vieressä ei saa olla palavia tai syttyviä asioita, 

kuten pensaita tai roskapönttöjä. 

Porvoon kirkkoon asennettiin kamerat pihaan ja kirkkosaliin. 

Paloautojen pääsyn varmistamiseksi tehtiin vanhaan kiviaitaan 

riittävän leveä portti, että myös nostoauto voidaan ajaa kirkon 

viereen. Yleinen vaatimus on, että kirkon lähelle pitää päästä 

kahdelta vastakkaiselta puolelta, jolloin kovan tuulen aikana on 

mahdollista valita palokunnalle turvallisempi reitti tai tyynellä 

säällä käyttää kumpaakin puolta mahdollisimman tehokkaaseen 

sammutukseen.

Porvoossa katon sammutusjärjestelmää testattiin ja sen teho yllätti 

sekä positiivisesti että

negatiivisesti. Vettä tuli todella paljon ja voimalla. Oli ilmiselvää, että 

järjestelmä oli enemmän kuin riittävä paanukaton suojaamiseen. 

Vesi tunkeutui kuitenkin asehuoneen katosta läpi ja aiheutti siellä 

vahinkoja. Asehuoneen osalta vesikattoa jouduttiinkin korjaamaan ja 

parantamaan vesitiiveyttä.

Kirkoissa sammutusjärjestelmää ei koskaan pidä suunnitella 

kaavamaisesti, vaan aina on pohdittava, miten eteen tulevat 

ongelmat voidaan ratkaista, tarvittaessa tavanomaisesta 

poikkeavalla tavalla. Sammutusjärjestelmiä on erilaisia ja niistä 

jotkut soveltuvat muita paremmin hienovaraiseen asentamiseen.

Kirkkopalossa suurin uhka ei aina ole tuli, vaan palokunta ja sen 

käyttämä, usein valtava vesimäärä. Yhdestä letkusta voi tulla 

jopa kuutio vettä minuutissa. Siksi vahinkojen ja jälkivahinkojen 

minimoimiseksi palo pitäisi sammuttaa mahdollisimman pian, 

mieluimmin ensimmäisen viiden minuutin kuluessa syttymisestä. 

Tämä on mahdollista vain automaattisella sammutusjärjestelmällä.

petäjäveden vanha kirkko

Perinteinen sprinkler on yksinkertainen ja luotettava, hankintahinta 

on kohtuullinen. Sen heikkouksia ovat suurehkot putkikoot 

(runkoputki halkaisijaltaan 100 mm ja syöttöputki suuttimille 25 

tai 35 mm, vesisumun vastaavat mitat ovat 50 mm ja 13 mm), 

siitä johtuvat hienovaraisen asentamisen vaikeudet ja suurehko 

vesimäärä. Petäjäveden kirkkoon, joka on maailmaperintökohde, 

valittiin perinteinen sammutusjärjestelmä. Periaatteessa Museovirasto 

olisi halunnut korkeapainejärjestelmän pienempien putkikokojen 

ja vähäisen vesimäärän takia. Kuitenkin kirkon vieressä oli jo 

pumppuhuone sammutusveden saatavuuden varmistamiseksi 

ympäri vuoden ja siinä kaksi isoa dieselpumppua, toinen varalla. 

Korkeapainejärjestelmä ei kyennyt käyttämään näitä pumppuja 

ja hinta olisi noussut tarvittavien uusien pumppujen myötä niin 

korkeaksi, että siitä piti luopua.

Perinteisen sprinklerin suunnitelma arvelutti, 1700-luvun kirkon 

paljas ja karuhko interiööri ei kestä näkyviä putkiasennuksia. 

Tapuli on yksinkertainen ja helppo, ainoa näkyvä asennus on kaksi 

suutinta sisääntulohuoneen hienossa katossa. Välikäytäväosaan vesi 

vietiin ulkokautta tapulin nurkasta. Kirkkosalissa oli kaksi vaikeata 

kysymystä, ullakolle vettä johtavan pääsyöttöputken sijoitus ja 

ylimpään holviin suunnitellut neljä suutinta. Suuttimien materiaaliksi 

valittiin messinki, koska se vastasi parhaiten tummunutta puupintaa. 

Syöttöputken paikaksi tuli lehteri, jonka alitse tullaan kirkkosaliin. 

Se jää katsojien selkäpuolelle eikä osu kovinkaan helposti 

näkökenttään. Asennusreitit ja suuttimien paikat katsottiin tarkkaan 

yhdessä itse paikalla. Asentajat ottivat haasteen asennusten 

sijoittamisesta vakavasti ja esittivät jopa parannuksia suunnitelmaan 

työn aikana. Arvokas kohde selvästi innoitti heitä yrittämään 

parhaansa. Perinteisen sprinklerin vesimäärä ei Petäjävedellä ole 

ongelma, koska arvokkaita maalauksia on vähän ja liika vesi valuu 

lattian raoista saman tien kirkon alle.

Kun asennukset olivat valmiit, yllätti lopputulos positiivisesti. 

Sammutusjärjestelmä sopeutui kirkon interiöörin paremmin kuin 

olisimme osanneet kuvitellakaan. Kupolin suuttimetkin näyttivät lähes 

huomaamattomilta alhaalta katsottaessa. Parempaa lopputulosta 

olisi vaikea kuvitella.

pyhämaan vedetön ratkaisu

Täysin toisenlainen ja edellisistä poikkeava on Pyhämaan uhrikirkon 

sammutusjärjestelmä. Kirkkosali on täynnä hienoja 1600-luvun 

harvinaisia maalauksia, niitä on sekä katossa että seinissä. 

Niissä  käytetty liimamaali kostuu luu- tai jänisliimasta, liidusta ja 

pigmentistä. Se on erittäin hauras ja mikä tahansa vesisuihku voisi 

pestä nämä maalaukset peruuttamattomasti pois. Siksi valittiin 

ulkopuolinen vesivalelu, joka suunniteltiin räätälintyönä, koska 

se ei ole mikään varsinainen sammutusjärjestelmä. Kirkkosalissa 

ei ole sähköä, joten sisäpuolista palovaaraa ei ole, varsinkaan 

kun kirkkoon asennettiin tuplaikkunat ja ulompiin asennettiin 

iskunkestävät pleksit polttopullon sisään heittämisen estämiseksi. 

Räystäiden alle asennettiin rei´itetyt vesiputket valelemaan seiniä 

palon sattuessa. Paanukatolle asennettiin harjalaudan molemmille 

puolille valeluputket ja tuuman paksuiset harjalaudat korvattiin 

kahden tuuman paksuisella antamaan riittävä katve putkille. 

Pumppukoppi sijoitettiin kirkosta riittävän etäälle kirkkopihan 

ulkopuolelle. Tämän ratkaisun kustannukset olivat kohtuulliset, koska 
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rakenteet olivat yksinkertaisia. Tämä ratkaisu on ainoa lajissaan 

Suomessa, ehkä muuallakin.

järjestelmän valinta – vesisumu suositeltavin

Erilaisten sammutusjärjestelmien käyttämä vesimäärä on erilainen. 

Perinteisen sprinklerin kohdalla siinä ei ole variaatioita, se on aina 

sama normikulutus jokaisen suuttimen kohdalla. Muiden kohdalla 

vesimäärä riippuu myös valitusta suuttimesta, joita voi olla useita eri 

mallisia. Tämä koskee lähinnä korkeapainejärjestelmiä tai vastaavia. 

Korkeapainejärjestelmä kehitettiin laivoja varten ja koska normit 

puuttuivat, ne täytyi testata ja tyyppihyväksyä tapauskohtaisesti. 

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä piti olla laitteiston ja suuttimien 

mallit sekä tilan koko, johon se oli hyväksytty. Standardi oli aluksi 

laivan hytti eli 25 neliötä, tilan korkeus 2,5 m. Kun järjestelmiä 

haluttiin käyttää suuremmissa tiloissa, oli laitteistoja kehitettävä ja 

haettava niille tyyppihyväksyntä. Lopulta oli mahdollista käyttää 

korkeapainejärjestelmiä myös rakennuksissa. Vesisumujärjestelmille 

on nykyään olemassa EU:n sisällä hyväksytty normisto.

Eräs yleisimmistä peloista sprinklereitä kohtaan on niiden tahaton 

laukeaminen. Perinteisen järjestelmän suuttimet avautuvat 

paitsi kuumuuden johdosta lähinnä mekaanisesta vahingosta, 

kolhaisusta, eli ne ovat turvallisia. Tiedetään jopa 80 vuotta 

vanhoja suuttimia, jotka ovat toimineet edelleen moitteettomasti. 

Myös korkeapainejärjestelmä on tässä suhteessa turvallinen, 

mutta sen asennus on tehtävä erityisen huolellisesti. Tahaton 

laukeaminen voidaan estää varmistuksella, jossa suuttimen 

avautumista ohjataan paitsi bulbilla myös palohälyttimellä. Varsinkin 

korkeapainejärjestelmissä tätä käytetään samalla kun putket 

pidetään kuivina eli vasta paloilmaisin antaa luvan päästää vettä 

putkistoon.

Sammutusjärjestelmät ovat:

- perinteinen sprinkler

- vesisumujärjestelmä eli korkeapainejärjestelmä (on myös 

matalapainejärjestelmiä)

- inertti kaasu (mahdollista konetiloissa)

- ”hypoxic air”, jossa ilman happea korvataan typellä – uusi 

kiinnostava mahdollisuus, happipitoisuudeltaan vastaa Mexico Cityn 

tilannetta 2400 metrin korkeudessa ja sallii kokopäivätyöskentelyn

Perinteinen sprinkler:

- yksinkertainen ja luotettava

- kohtuulliset kustannukset

- vanha keksintö jo 1800-luvun lopulta

- käytettävä vesimäärä on aika iso

- esteettiset ongelmat asennettaessa historialliseen ympäristöön

- selkeä ja yksinkertainen suunnittelunormisto

Vesisumujärjestelmät:

- kehitetty alun perin merikäyttöön siksi, että se käyttää vähemmän 

vettä kuin perinteinen

- tiukat kansainväliset määräykset laivoihin asentamisesta

- maapuolen käyttöön on lopulta saatu aikaan EU-normi, silti 

testihyväksynnät ovat tärkeitä 

- asennettaessa rakennuksiin on suunnittelu perinteistä vaativampaa, 

koska määräykset ja tyyppihyväksynnät on huomioitava

Vesisumujärjestelmän perusidea on, että pisarakoko on 

mahdollisimman pieni, jolloin saadaan aikaan suuri jäähdyttävä 

pinta-ala. Sammutusteho riippuu pisaroiden kokonaispinta-alasta, 

mitä pienempi pisara, sen tehokkaampi sammutus. Vesisumu 

käyttää vähemmän vettä kuin perinteinen, parhaimmillaan jopa 

kymmenesosan perinteisen vesimäärästä. Kuitenkin kannattaa tutkia 

tyyppihyväksynnät, koska joissakin tapauksissa vesimäärä voi olla 

yhtä suuri kuin perinteisessä sprinklerissä.

Amerikkalainen paloturvaorganisaatio NFPA:n (The US National 

Fire Protection Association) standardi 750 määrittelee vesisumun 

pisaran halkaisijaksi vähemmän kuin 1000 micronia. Tällä 

perusteella kaikki markkinoilla olevat vesisumujärjestelmät eivät ole 

normin täyttäviä.

Vesisumun pienet pisarat pystyvät höyrystyessään sitomaan 

huomattavan määrän kuumuutta eli niillä on nopea jäähdyttävä 

vaikutus. Edelleen vesisumu eristää tehokkaasti palon lämpösäteilyn 

liekin ja palamattoman pinnan väliltä. Vesisumu luo palomiehille 

varsin turvalliset olosuhteet palon tukahduttamisessa ja 

pelastustoimissa. Voimakkaan paineen aiheuttama vesisumun 

liike eli momentti aikaansaa sen tunkeutumisen myös esineiden ja 

huonekalujen taakse sekä alle, mitä perinteisen järjestelmän pisarat 

eivät tee.

Joissakin järjestelmissä käytettävät kemikaalit ovat potentiaalinen 

uhka aroille taide-esineille ja maalauksille eikä tällaista riskiä voida 

hyväksyä historiallisesti arvokkaissa kohteissa. Lisäaineista vain 

jäätymisenestoaineet ovat hyväksyttäviä ullakon asennuksissa. 

Automaattinen sammutusjärjestelmä mitoitetaan toimimaan 

vähintään 30 minuutin ajan ja vain palokunta saa sulkea vedentulon.

Perinteisen sprinklerin käyttämä vesimäärä on 5,0 l/min/neliömetri, 

kun korkeapainevesisumulla se on 0,5-3,0 l/min/neliömetri. 

Vedenpaine määritellään matalaksi, kun se on alle 12 baria, 

korkeapaine on yli 34 baria. On myös järjestelmiä, joiden paine on 

niiden välillä.

Vesisumun sovellustavat

kohdesuojaus, vesisumu kohdennetaan vain haluttuun kohteeseen, 

ei tilaan

tilasuojaus, jossa suuttimet on asennettu suojaamaan koko tilan ja 

siellä olevat esineet

vyöhykesuojaus, jossa suutin tai suuttimet jakavat tai eristävät osan 

tilasta, sitä voidaan jopa käyttää eräänlaiseen osastoimiseen

Vastoin yleistä käsitystä palot suurissa ja korkeissa tiloissa ovat 

harvoin uhkaavia. Palo tuskin koskaan syttyy kirkon yläosassa 

ja tyypillisesti alhaalla syttyvä palo leviää hitaasti. Lieskahdus 

kirkkolaivoissa on epätodennäköistä.
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Vesisumutestit Norjan sauvakirkoissa osoittavat selvästi, että vesi ei 

kerry seinille, lattia tuli märäksi mutta seinät pysyivät kuivina. Myös 

siellä vanhimmat maalaukset puukirkoissa on tehty liimamaalilla. 

Norjassa on seitsemän sauvakirkkoa suojattu suomalaisella 

korkeapainesammutusjärjestelmällä.

Vesisumun korkeammat kustannukset ovat puolustettavissa 

niiden erityisetujen vuoksi varsinkin historiallisesti arvokkaissa 

rakennuksissa.

Kirkkoihin asennetaan usein niin sanottu kuivaputkijärjestelmä, joka 

tarkoittaa  sammutusputkistoa, jossa ei ole vettä. Se on tarkoitettu 

lähinnä kirkon ullakkopalon sammuttamiseksi, koska palo ullakolla 

riittää monesti tuhoamaan koko kirkon. Ullakolle on palon aikana 

mahdoton palomiesten mennä ja siksi vettä saadaan haluttuun 

paikkaan turvallisesti riskeeraamatta sammuttajien henkeä tai 

terveyttä. Perusjärjestelmässä palokunta tuo sammutusveden 

tullessaan, tosin se vesimäärä saattaa olla riittämätön suuremmissa 

paloissa. Syöttöputkia pitää olla kaksi, yksi kirkon kummallakin 

puolella. Jos halutaan välttää esteettiset ongelmat, voi syöttöputkien 

päät asentaa etäämmälle kirkosta, vaikkapa kirkon aitaan. 

Järjestelmä voidaan myös liittää kunnan vesijohtoverkkoon, mutta 

tällöin halkaisijaltaan riittävän suuria runkoverkon tuloputkia pitää 

olla kaksi siltä varalta, että verkossa voi olla katkoja. Palokunta 

avaa tällaisen järjestelmän venttiilit veden päästä putkistoon, ei 

kirkon henkilökunta. Kuivaputkijärjestelmä on halpa ja lisää kirkon 

turvallisuutta edellyttäen, että palokunta pääsee paikalle riittävän 

nopeasti, joka on mieluimmin viisi minuuttia. 15-20 minuuttia on 

usein liian pitkä aika.

Kontrolloimaton tulipalo on aina tuhoisa, mutta toisaalta palokunnan 

vesiruiskusta voi tulla vettä jopa 1000 litraa vettä minuutissa. Mikä 

tahansa sprinkler rajoittaa aina vahinkoja. Sprinklerin laukaisun 

tulee aina olla automaattinen. Ensimmäiset viisi minuuttia ovat 

ratkaisevan tärkeitä palon rajaamisen ja tukahduttamisen kannalta. 

Vesisumu tuottaa vähemmän saastunutta palovettä ja pienentää 

ympäristö- ja vesivahinkoja. Jälkivahingot ovat vesisumulla 

aina pienimmät. Sammutusjärjestelmä voi suojata kohteen myös 

epäsuorasti, jos rakennus on suojattu, myös esineet ovat suojattuja. 

Ullakon suojaaminen on aina tärkeätä, koska palo leviää 

helpoimmin juuri siellä.
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4 Porvoon tuomiokirkon porttia on 
levennetty pelastusajoneuvojen pihaan pääsyn 

varmistamiseksi.

martti jokinen
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rakenteet olivat yksinkertaisia. Tämä ratkaisu on ainoa lajissaan 
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mallisia. Tämä koskee lähinnä korkeapainejärjestelmiä tai vastaavia. 

Korkeapainejärjestelmä kehitettiin laivoja varten ja koska normit 

puuttuivat, ne täytyi testata ja tyyppihyväksyä tapauskohtaisesti. 

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä piti olla laitteiston ja suuttimien 

mallit sekä tilan koko, johon se oli hyväksytty. Standardi oli aluksi 

laivan hytti eli 25 neliötä, tilan korkeus 2,5 m. Kun järjestelmiä 

haluttiin käyttää suuremmissa tiloissa, oli laitteistoja kehitettävä ja 
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kirkkolaivoissa on epätodennäköistä.
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harri palo

kirkkopiha ja hautausmaa 

kirkkoympäristöjen ja hautausmaiden 
suojelu

Kirkkoympäristöt ja hautausmaat ovat yksi keskeinen 
osa maamme arvokkainta kulttuuriperintöä. 
Museoviraston laatimassa ja valtioneuvoston 
hyväksymässä valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa (RKY) on 
392 kohdetta, joihin sisältyy kirkko. Kirkkorakennuksen 
lisäksi kohteisiin luetaan ainakin kirkon välitön 
ympäristö, usein kirkonseutu ja kirkkomaisema 
laajemmin. Lisäksi luettelossa on 194 kohdetta, 
joihin sisältyy hautausmaa. Näistä useimmat kuuluvat 
osana mainittuihin kirkkomaisemiin. Myös kansallisiin 
kaupunkipuistoihin sisältyy kirkkoympäristöjä.

Kirkkolain (1054/1993) säädöksillä suojellaan 
kirkkopihaa ja sen rakenteita ja säädellään 
muutoksia koskevista menettelytavoista. Kirkot 
ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä 
hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset 
ovat kirkkolain mukaan kirkollisia rakennuksia. 
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin 
sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä 
laissa on säädetty kirkollisista rakennuksista. Jos 
seurakunnan kirkkovaltuusto päättää hyväksyä näiden 
kohteiden olennaista muuttamista, purkamista tai 
käyttötarkoituksen muuttamista koskevan suunnitelman, 
päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
Jos kohde on rakennettu ennen vuotta 1917, se on 
suojeltu suoraan lain nojalla. Uudempia kohteita on 
suojeltu erillispäätöksin. Rakennuksen suojelu koskee 
myös sen pihapiiriä. Jos kohteen käyttöön ottamisesta 
on kulunut vähintään 50 vuotta, suunnitelmasta on 
pyydettävä Museoviraston lausunto. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 
annetaan määräyksiä ja ohjeita suunnittelijoiden 
kelpoisuudesta. Kirkkoympäristöt ovat yleensä 
erittäin vaativia suunnittelukohteita, mikä on otettava 
huomioon myös maisemaa muuttavia toimenpiteitä 
suunniteltaessa.

Hautausmaata ja sen kulttuuriarvoja suojelevat 
kirkkolain, hautaustoimilain (457/2003) ja rikoslain 
(39/1889) säädökset. Hautausmaalla tapahtuu 
sen käyttöön liittyviä vähittäisiä muutoksia, mutta 
merkittävämpien muutosten arviointi tapahtuu 
kirkkolain mukaisissa hautausmaakaavan ja 
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hautausmaan käyttösuunnitelman alistusmenettelyissä. 
Hautaustapojen muutokset näkyvät ja niiden kuuluukin 
näkyä hautausmailla. Hautausmaan inventointi on 
pohjana muutosten ja hautausmaiden laajennusten 
suunnittelulle sekä hautamuistomerkkien säilyttämistä 
koskeville päätöksille. Samalla se syventää tietoisuutta 
paikkakunnan historiasta. 

Hautamuistomerkit ovat hautaoikeuden haltijoiden 
omaisuutta, elleivät ne haudan hoitamattomuuden 
perusteella siirry seurakunnalle. Kulttuuriarvojen 
perusteella seurakunta voi päättää muistomerkin 
säilyttämisestä paikallaan haudan hallinnasta 
riippumatta. Monien vanhojen hauta-alueiden 
käyttö arkkuhautaukseen on vaikeata reunakivien 
ja suurikokoisten muistomerkkien vuoksi. Tällaisetkin 
alueet voivat kuitenkin toimia edelleen uurnahauta-
alueina. Vanhoja muistomerkkejä säilytetään 
erikseen määriteltävien kriteerien perusteella myös 
uusiokäytössä.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
mukaisessa kaavassa voidaan antaa kirkkoympäristöä 
ja hautausmaata koskevia määräyksiä. Rakennusluvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että hanke on sekä 
asemakaavan että kirkkolain mukaan hyväksyttävä. 
Sama koskee soveltuvin osin myös toimenpidelupaa 
ja maisematyölupaa. Kirkkolain mukaiset menettelyt 
ja suojelumääräykset koskevat vain seurakunnan 
omistamaa aluetta. Myös lähiympäristössä saattaa 
olla tarvetta rakentamisen ohjaukseen, mikä 
on otettava huomioon kunnan asemakaavaa 
laadittaessa tai muutettaessa. Merkitystä voi 
olla myös kaukomaisemalla, mikä on otettava 
huomioon maakuntakaavoituksessa ja kunnan 
yleiskaavoituksessa. Myös maantielain (503/2005) 
ja sähkömarkkinalain (588/2013) mukaiset hankkeet 
saattavat merkittävästi muuttaa maisemakuvaa. 
Näitäkin hankkeita ohjataan maakuntakaavalla ja 
kunnan osayleiskaavalla.

kirkkoympäristön elementit

Syitä kirkon paikan valinnalle voidaan hakea 
maiseman muotoutumisesta ja asutuksen historiasta. 
Asutus on perinteisesti hakeutunut vesireittien 
ja kulkuyhteyksien kannalta keskeisille paikoille 
ja maaperältään ja ilmastoltaan edullisille 
vyöhykkeille, kuten selänteen ja laakson rajapintaan. 
Kirkkorakennukselle on valittu paikka maiseman taite- 
tai solmukohdasta, usein ympäristöään korkeammalta 
siten, että kirkon torni näkyy maisemassa kauas. 
Taajama on saattanut kasvaa kirkon ympärille vasta 
myöhemmin. Joskus taajaman kasvu on ottanut kirkon 
sijainnista poikkeavan suunnan, tällaiset syrjään 
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jääneet kirkonseudut saattavat edelleen olla hyvin 
säilyneitä kulttuuriympäristöjä. Kaupunkisuunnittelun 
kehittyessä kirkolle osoitettiin keskeinen paikka 
asemakaavassa näkymäakselin päätepisteenä tai 
maiseman avotilasta. Kirkkoympäristön tarkastelussa 
ja tulkinnassa merkityksellistä on, missä järjestyksessä 
alueen maisema ja rakennuskanta on muotoutunut ja 
miltä maisema on näyttänyt eri vaiheissaan.

Kirkkoympäristössä voidaan erottaa alueen maiseman 
ja luonnonolosuhteiden asettamat lähtökohdat, 
kirkon ja hautausmaan toimintoihin liittyvät elementit 
sekä ihmisen toiminnan muu vaikutus ympäristössä. 
Maiseman luonnollisia piirteitä on muokattu paremmin 
tarpeita vastaaviksi. Osa niin maiseman rakennetuista 
kuin luonnonelementeistäkin on muotoutunut tietoisen 
suunnittelun tuloksena, osa ohjailemattoman kehityksen 
tuloksena tai muuten suunnittelemattomasti.

Maiseman tarkastelussa lähtökohtia ovat maan 
pinnanmuodot, korkeussuhteet, maaperä, ilmasto-
olosuhteet ja ilmansuunnat. Näiden varaan perustuvat 
vesiolosuhteet, kasvillisuuden kehittymismahdollisuudet, 
näkymät, kulkusuunnat ja rakennusten 
perustamisolosuhteet. Tyypillisesti kirkko on rakennettu 
itä-länsisuuntaisesti siten, että kirkon kuori on itään 
ja rakennuksen pääsisäänkäynti on länsisivulta. 
Tämä on asettanut yhden lähtökohdan kirkkopihan 
suuntautumiselle, muitakin ratkaisuja luonnollisesti on. 

Vanhat kirkkopihat ovat toimineet hautausmaina, 
puhutaan kirkkomaista. Myöhemmin hautausmaata 
on saatettu laajentaa kirkkopihan ulkopuolelle tai 
on rakennettu kokonaan erillinen hautausmaa. 
Sankarihautausmaa muistomerkkeineen voi olla osana 
kirkkopihaa tai se voi sijaita hautausmaalla. Sotien 
1939-1945 sankarihautausmaita ja sankarihauta-
alueita on yhteensä 622. Kirkkoympäristössä voi 
olla muitakin muistomerkkejä, kuten Karjalaan 
jääneille vainajille pystytetyt muistomerkit, muualle 
haudatuille vainajille muodostetut muistelupaikat sekä 
paikallishistoriaan liittyvät tapahtumat.

Kirkkopihan rajautuminen ei ole yksiselitteinen 
asia. Usein kirkkopihan aidan ja portin voidaan 
katsoa toimivan rajana, mahdollisesti tulkinta on 
muodostettava kirkon visuaalisesti yhtenäiseksi 
hahmotettavan lähimaiseman mukaan. 
Hautausmaatakin rajaa aita portteineen. Aidan 
materiaali ja ilme, oli kysymys kiviaidasta, 
metalli- tai lauta-aidasta tai leikatusta kuusiaidasta 
on ympäristössä hyvin leimaa-antava. Erilaiset 
porttiratkaisut saattavat olla ilmeikkäitä.

Kirkkopihaan kuuluu usein kellotapuli, joita myös 
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on luokiteltu RKY-kohteiksi. Seurakuntatalo saattaa 
sijaita lähellä kirkkoa, jolloin sen voidaan katsoa 
kuuluvan kirkkopihaan tai rajaavan sitä. Toisinaan 
samaan kokonaisuuteen voidaan lukea kuuluvaksi 
pappila tai muita asuinrakennuksia. Kirkkoympäristön 
ja hautausmaan muita rakennuksia voivat olla 
ruumishuone, hautausmaan huoltorakennus ja 
mahdolliset muut talousrakennukset. Hautausmaiden 
keskeisimpiä rakennuksia ovat siunauskappelit. 
Kokonaisuuteen liittyy joskus myös krematorio. 
Hautakappelit ovat lähtökohdiltaan yksityishautoja. 
Harvinaisia kohteita ja sellaisena kiinnostavia ovat 
luuhuoneet, erilliset talvihaudat ja leikkuuhuoneet. 
Kirkossa kävijöitä ennen palvelleet kirkkotallit ja -tuvat 
ovat nekin harvinaisia. 

Vanhojen kuvien ja kuvausten perusteella 
kirkkoympäristöjen tiedetään olleen tyypillisesti melko 
avointa maisemaa. Kirkkoympäristöissä nykyisin 
tavallinen isokokoinen puusto on vasta 1900-luvun 
kehityksen tulosta. Joskus kysymys on suunnitelluista 
maisema-aiheista, kuten puuriveistä tai -kujanteista, 
mutta usein puuston on vain annettu kasvaa. 
Vanhan ja nykyisin jo itsessään maisemallisesti 
arvokkaaksi katsottavan puuston käsittely 
kirkkoympäristössä on herkkä asia. Turvallisuussyistä 
puuston kuntoa on seurattava ja huonokuntoisia 
puita poistettava. Korvaavissa istutuksissa otetaan 
huomioon vuosikymmenien aikaperspektiivi. Kirkko 
näkyy maisemassa vain, jos näkymiä avataan ja 
näkymälinjoja säilytetään avoimina. Toimenpiteet 
saattavat edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista maisematyölupaa. Huomiota on kiinnitettävä 
myös pikkupuihin ja pensaisiin. Aivan kirkon seinässä 
kiinni oleva kasvillisuus ei välttämättä ole eduksi 
rakennukselle. 

Kasvillisuuden, rakenteiden ja rakennusten sekä niiden 
muodostamien maisematilojen ja näkymien ohella 
kirkkopihan ilme muodostuu kulkuväylistä, maanpinnan 
muotoilusta ja pinnoitteista. Kulkuväylien suunnittelussa 
on otettava huomioon esteettömyys, asia, joka voi olla 
vaikeasti sovitettavissa perinteiselle kirkonmäelle.

Kirkkopihaan kohdistuu erilaisia muutostarpeita 
ja -pyrkimyksiä. Tavallisia kysymyksiä ovat 
kulkuväylien pintamateriaalit ja pintavesien 
johtaminen. Toiminnallisesti merkittäviä ratkaisuja 
ovat pysäköintijärjestelyt ja huoltorakennusten 
uusiminen. Monet yhdistykset kokevat, aina uuden 
sukupolven tarttuessa toimeen, että kirkkopihaan tai 
sankarihautausmaalle on saatava uusi muistomerkki. 
Seurakunta saattaa suunnitella kirkkopihaan 
muistolehtoa. Olosuhteista riippuen uusi toiminto 
voi olla paikkaan sopiva, joskus taas vaikeasti 
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toteutettavissa. Muutokset on suunniteltava paikan ja 
siihen liittyvien arvojen ehdoilla. Vaativammat kohteet 
ovat vaativampia myös alueen ylläpidon kannalta, 
kuten esimerkiksi hiekoitussepelin valinta kirkkopihan 
sorakäytävälle. On huomattava, että kirkkopiha voi olla 
hautaamiseen käytettyä kirkkomaata, mikä rajoittaa 
esimerkiksi uusien kulkuväylien ja johtokaivantojen 
rakentamista. Toimenpiteet saattavat vaatia myös 
muinaismuistolain (295/1963) edellyttämiä 
menettelyjä.
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