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1 JOHDANTO
1.1 Esipuhe
Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko on historiallinen rakennusmonumentti nykyisen Kirkkonummen kyläkeskuksessa. Kirkon varhaisin rakennusvaihe on keskiajalta, vaikkakin nykyinen hahmo on pitkälti 1800-luvun puolivälin muutostyön
ja sitä edeltäneiden laajennusten seurausta. Keskiajalta olevia rakenteita on säilynyt etenkin kirkon itäristivarren seinissä.
Suomessa on nykytutkimuksen valossa kahdenlaisia keskiaikaisia kivikirkkoja –
keskiajalla, viimeistään 1500-luvulla valmistuneita ja toisaalta keskiajalla aloitettuja kirkkoja. Useimmat keskiaikaisina pidetyt kivikirkot kuuluvat jälkimmäiseen
kategoriaan. Tällöin niissä on esimerkiksi saatettu muurata valmiiksi vain kivinen
sakaristo tai kivinen runkohuone, mutta erityistaitoa vaatinut holvaustyö on jäänyt
toteutumatta.1 Kirkkonummen kirkon kohdalla ei ole nykytutkimuksen valossa selvää, mille vuosisadoille, saati vuosikymmenille kirkon varhaisimmat kiviset ja paikoin tiilirakenteiset osat ajoittuvat ja millainen muoto kirkolla tarkalleen on ollut.
Mainittakoon muutama rakenteellinen seikka. Keskiaikaisten kivikirkkojen seinät
ovat tyypillisesti paksuja, ja tämä johtuu niiden kerroksellisesta muurirakenteesta,
joka on tyypiltään kuorimuuri eli valumuuri. Se on kahden kivimuurin muodostama
rakenne, jossa muurien väli on täytetty kerroksittain pienillä kivillä ja kalkkilaastilla. Kivimuurit olivat kylmä- eli kuivamuureja, jotka ladottiin ilman laastia, käyttämällä välissä kiilakiviä. Ne myös estivät laastin valumista sisältä muuraamisen edetessä. Valuva laasti kiinnitti kovettuessaan sisäpinnan ja ulkopinnan kivet toisiinsa.2
Valumuurimenetelmää käytettiin Suomessa aina 1800-luvulle saakka kirkkojen ja
linnojen rakentamisessa.3
Poikkeuksellisen Kirkkonummen kirkosta tekee siinä varhain käytetty tiilimuuraus ja -verhous, sillä tiili on ollut arvokas ja luonnonkiveä vaikeammin saatavissa
oleva materiaali keskiajalla Suomessa. Yleensä sitä käytettiin kirkkorakennuksissa
aukkojen pielissä, holvauksissa ja holveja tukevissa pilareissa, koristekomeroissa
sekä muissa erityistä mittatarkkuutta tai koristeellisuutta edellyttävissä rakenteissa. Tyypillisenä ladontatapana tiilimuurauksessa oli munkkilimitys, jota on myös
löydetty Kirkkonummen kirkon varhaisimmista osista, kuten kuoripäädystä.4
—

Jos sivuutetaan muutama vuosisata ja siirrytään 1900-luvulle, alkoi lyhyt mutta
tuhoisa jakso, jolloin Kirkkonummen kirkko päätyi 1944 Porkkalan parenteesissa

neuvostoliittosotilaiden haltuun. Parenteesin päättymisen jäljiltä 1956 kirkon sisätilat olivat karun paljaat ja ilmiselvän korjauksen tarpeessa. Tästä seuranneessa,
Olof Hanssonin suunnittelemassa kirkon restauroinnissa, taloudellisesti haastavassa ponnistuksessa, 1800-luvun ilmettä ei pyritty ollenkaan palauttamaan, vaan
sisätilojen suunnittelussa katse suunnattiin tulevaisuuteen ja toisaalta tunnelmoitiin keskiaikaisella menneisyydellä. Restauroinnin 1950-lukulainen, modernistinen
lopputulos on pyritty tähän päivään asti pitkälti säilyttämään.
Tässä työssä käydään läpi luvuissa 2-4 kronologisessa järjestyksessä kirkon rakennushistorialliset vaiheet käyttäen aineistona mm. aiempia tutkimuksia, arkistomateriaalia, kuten piirroksia, valokuvia ja seurakunnan pöytäkirjoja, sekä sanomalehtiä. Varhaisimmasta historiasta on luonnollisesti hyvin vähän dokumentteja jäljellä,
mikä houkuttelee asiantuntijatkin tekemään arvauksia ja tulkintoja sen kulusta.
Työn 5. ja 6. luvuissa tarkastellaan kirkon rakennusten nykytilannetta. Luvussa 7
suunnataan katse nykyhetken haasteista Kirkkonummen kirkon tulevaisuuteen.
Miten kunnioittaa kirkon monivaiheista historiaa – ja oppia mahdollisista virheistä – sekä toisaalta varmistaa, että kirkkorakennus palvelee mahdollisimman hyvin
käyttäjiään myös tulevaisuudessa? Monivaiheisen rakennushistorian tutkimisen
jälkeen jätetään pohdittavaksi tuleville suunnittelijoille vaihtoehtoja, miten haasteellista tilannetta voisi lähestyä. Työ on tarkoitettu etenkin lukujen 1-6 osalta rakennushistoriaselvityksenä oppaaksi kirkkorakennukseen perehtymiseen ja tulevaan suunnitteluun liittyvän päätöksenteon tueksi.
Rakennushistoriaselvitys on tehty yhteistyössä arkkitehtitoimisto Okuluksen Mikko
Bonsdroffin ja Kati Winterhalterin kanssa, jotka ovat olleet näyttämässä suunnan
työn tekemiselle sekä tarjonneet arvokasta apua aineiston hankintaan. Diplomityö
on tehty Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtuurihistorian professuurin – professori Aino Niskanen ja Aimo Nissi – valvonnassa ja ohjauksessa.
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1.2 Kirkon ympäristön muutos
Kirkkonummen varhaishistoria ja kylän kehittyminen
Varhaisin maininta Kirkkonummesta esiintyy aivan muita seutuja käsittelevässä
latinankielisessä asiakirjassa, jonka oikeaksi todistajana oli Kirkkonummen kirkkoherra Erwast, ”Erwasti de Kyrkioslaeth”. Tästä vuodelta 1330 olevasta asiakirjasta
on pääteltävissä pelkästään, että Kirkkonummella oli jo tuolloin seurakunta ja tuon
niminen pappi.5 Hän kuitenkin on tuskin ollut ensimmäinen paikallinen sananjulistaja. Kirkolliseen toimintaan on yhteydessä maallisen yhteiskuntatoiminnan synty
– sama tapahtumaketju on monen muunkin Etelä-Suomen pitäjän syntyhistoriaa,
kuten historioitsija Toivo Paloposki toteaa.6 Kirkon painoarvo pitäjän historiassa
korostuu tässä tapauksessa itse pitäjän nimessäkin. Luultavasti Kirkkonummi alkoi
hahmottua omana pitäjänään jo 1200-luvun puolivälissä.7
Uudellemaalle suuntautuva ruotsalaista alkuperää oleva väestö asutti ilmeisesti
alueen kahdessa vaiheessa, ensin pienempi ryhmä 1100-luvun puolivaiheilla. Toinen, luultavasti myös Kirkkonummea koskettanut muuttoaalto tehtiin ristiretken
aikaan 1240-luvun aikoihin. Läntiset ruhtinaat halusivat vallata maa-alueita ja samalla levittää katolista oppia pakanallisille kansoille, ja siten ruotsalaiset kuninkaat
ja suurmiehet ryhtyivät ristiretkiin Suomeen 1100- ja 1200-luvuilla.8 Tässä yhteydessä puhutaan Suomesta siten kuin se tänä päivänä hahmotetaan, vaikka tuolloin alue ei toki ollut yhtenäinen kielellisesti tai kulttuurillisesti, ja oli muutenkin
harvaan asuttu. Uusimaa on nimensä mukaisesti asutusalueena nuori verrattuna
Suomen muihin maakunta-alueisiin, ja vasta Ruotsin valtiovallan ohjaaman asuttamisen yhteiskunnallinen järjestäytyminen saattoi tapahtua.9

Asutuksesta varhaiskeskiajalla ei ole kirjallisia aikalaisasiakirjoja, ja tutkijat joutuvat luottamaan vanhoihin paikannimiin ja murteisiin.10 Syventymättä nimistöön
tarkemmin, Hangosta Kymijoelle ulottuvalle rannikon alueelle muuttanut väestö
on ollut kotoisin Sveanmaalta, Gästriklandista, Helsinglandista ja Taalainmaalta.11
Esimerkiksi Kirkkonummen nykyisen kyläkeskustan pohjoispuolella sijaitsevan
Gesterbyn nimi vihjaa, että kylän ensimmäiset asukkaat olivat kotoisin Gästriklandista. Alueella on ollut mahdollisesti myös vähäisiä määriä suomenkielisiä asukkaita, jotka ovat nimenneet kylät tulijoiden alkuperän mukaan.12

1540-luvulla verovelvollisista talonpojista pidettiin luetteloa eli maakirjoja kylittäin,
ja nämä kertovat, että koko nykyisellä Kirkkonummella asutus oli tuolloin harvaa,
noin 250 taloutta. Kylät olivat pieniä ja saattoivat koostua vain yhdestä tai muu-

”Et quia sigillum propritum non habeo, sigilla
disoretum dominorum Erwasti de Kyrkslaeth et
Iohannes de Wano necnon et Gregorii Haqunsson
peto presentibus apponi. Datum anno Domini
MCCCXXX, in die beati Benedicti.”
Vanhin kirjallinen merkintä Kirkkonummi-nimestä 21.3.1330
päivätyssä kauppakirjassa, jota on ollut todistamassa kirkkoherra
Erwast Kirkkonummelta. Kuvan ottanut Axel Lindahl Tukholmasta.
Kuvalähde Fleege, Rosberg, 1901. Kyrkslätt socken, del III.
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tamasta tilasta.13 Tarkasta väestömäärästä on saatavilla tietoja vasta 1700-luvun
puolivälistä, jolloin seurakunnittain aloitettiin väestökirjanpito. Esimerkiksi vuonna 1750 Kirkkonummella oli väkeä 2343 henkeä, joista reilusti yli puolet naisia.
Naisenemmistö saattoi johtua tuolloin Pohjan sodan ja isonvihan väestötappioista
1700-1721. Sittemminkin naisia on ollut väestöstä enemmistönä aina 1800-luvun
lopulle asti, mikä johtunee suuresta karjatalouden työpaikkojen määrästä.
Maanviljelys joko suorana tai välillisenä elinkeinona on ollut hallitseva suuren osan
Kirkkonummen historiaa.14 Vuonna 1900 väkiluku oli jopa 6400 henkilöä, joista
noin 10 prosenttia suomenkielisiä.15 Yhtenäisyyttä väestössä loi yhteinen elinkeino
ja kieli.
Helsinki-Turku-rantaradan avattua asemansa Kirkkonummelle 1901 myös kauppiaiden ja käsityöläisten osuus väestöstä nousi. Kasvavalle pääkaupunkiseudulle sai
nyt kuljetettua tunnissa maitoa, lihaa, kalaa ja vihanneksia, mikä hyödytti maatalouksia. Myös posti kulki kirkonkylälle tämän myötä joka arkipäivä.16

Kirkon rooli oli kauan kulttuurillisesti yhtenäisellä seudulla keskeinen muunkin kuin
uskonnon osalta. Uudistusmielinen Kustaa Vaasa aloitti uskonpuhdistuksen eli luterilaisen opin levittämisen 1520-luvulla, ja samalla katkaisi yhteyden katoliseen
kirkkoon. Luterilaisen kirkon rooli lukutaidon opettamisessa kansalle kristinuskon
opinkappaleiden välittämiseksi alkoi tuolloin, ja vahvistui 1600-luvulla. Kirkko ja
kirkonmäki olivat tärkeä kohtauspaikka myös muun tiedonvälittämisen osalta, ja
kuulumiset ja uutiset vaihtuivat ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen.17 Lukutaito
alkoi yleistyä kuitenkin vasta 1800-luvulla, ja Venäjän vallan aikana kansakouluasetuksen myötä opetustyö siirtyi kansakouluille. Kirkkonummelle perustettiin monta
uutta koulua 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.18

Yllä: Kirkkonummen kirkkokylä
1800-luvun lopussa. Kuvassa kirkkotalleja etualalla, taempana kyläkauppa.
KnPA
Alla: Kirkkokylä kehittyy. Uusi kyläkauppa on noussut etualalle, ja taempana
mansardikattoinen talo on tullut
vanhan satulakattoisen rakennuksen
tilalle. Mansardikattoinen talo on yksi
harvoista tähän päivään säilyneistä
kirkkokylän vanhoista rakennuksista.
Iris Falk, KnPA.
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Vilkkaalle paikalle kirkonkylän tuntumaan Jolkbyhyn maantien varrelle perustettiin
ensimmäinen kyläkauppa 1870-luvulla. Kauppias hoiti myös postinjakelua kaupaltaan käsin Jolkbyn postiaseman perustamiseen asti 1885, ja vuonna 1890 hänen
luokseen asennettiin myös puhelinkeskus. Kauppoja perustettiin lisää eri puolella
Kirkkonummea sijaitseviin asuinhuoneistoihin, ja vuoteen 1900 mennessä niitä oli
jo 20. Kirkkonummen osuuskauppa aloitti toimintansa 1917 ja osti vuonna 1931
kauppias Gabrielsonin rakentaman liiketilan, joka sijaitsi maantien varrella kirkon
vieressä ja nimesi kaupan Kyrkbackaksi. Porkkalan evakuoinnin yhteydessä 1944
osuuskauppa menetti suurimman osan omaisuudestaan ja toiminta-alueestaan.19
Porkkalan parenteesi merkitsi, että kaksi kolmasosaa Kirkkonummesta täytyi tyhjentää ja vuokrata Neuvostoliitolle 50 vuodeksi – vaikka itse vuokra-aika tulikin
päättymään jo 1956. Tämä jakso kuitenkin katkaisi kielellisesti ja kulttuurillisesti
yhtenäisen jatkumon Kirkkonummella, ja alueesta kehittyi väkiluvun ja teollisuuden kasvaessa uudenlainen paikkakunta.

Yllä: Kirkkonummen kirkkokylä. Kirkkotallirakennukset ovat purettu.
Hella Stierncreutz, KnPA
Alla: Kirkonkylä 1950-luvulla. Kyläkauppa kirkon edustalla.
Carl-Johan Åberg, KnPA.
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Parenteesin jälkeen - Uudet kirkkonummelaiset
Vuokra-alueeseen kuului lähes 40 hehtaaria maata Espoosta Inkoseen. Kaksi kolmasosaa kuului Kirkkonummelle ja loput pääasiassa Siuntioon ja Degerbyhyn.
Korkeintaan puolet evakuoidusta 5504 kirkkonummelaisista palasi kotiseudulleen,
kun alue palautettiin vuonna 1956. Tilastoa asiasta ei ole, mutta suuntaa antaa
kaupan olevien takaisinlunastettujen tilojen suuri määrä pian vuokra-ajan päättymisen jälkeen.20

Suuri osa vanhoista tiloista oli tyhjillään vielä 1950-luvun lopulla. Rakennusliikkeet
huomasivat tämän, ja pian maa-alueita siirtyikin rakennusliikkeiden omistukseen.21
Puolustusvoimat lunasti Obbnäsin eli myöhemmän Upinniemen varuskunnaksi ja
lisäsi näin suomenkielisten määrää tuhannella. Suuret teollisuuslaitokset asettuivat kuntaan, joista yksi ensimmäisistä oli Helsingin ahtaudessa toiminut Suomen
kaapelitehdas.22

Teollisuuden tarvitsi huolehtia syrjäisen sijaintinsa takia kunnallistekniikan rakentamisesta sekä työntekijöidensä asumisesta ja palveluista. Työpaikat teollisuudessa ja varuskunnassa, parantuvat palvelut ja pääkaupunkiseudun asuntopula
houkuttivat lisää asukkaita, joita oli Kirkkonummella vuonna 11 500, joista 60,8
prosenttia oli suomenkielisiä.23 Parenteesin päättymisen jälkeen 15 vuodessa Kirkkonummen väkiluku kasvoi siis yli 8000 ihmisellä, mistä valtaosa muuttoliikkeen
seurauksena.24 Tästä aiheutui painetta ja verotulojen myötä mahdollisuus kehittää
myös itse kuntaa – sen hallintoa ja palveluita. Villisti leviävää asutusta ja kasvavaa kuntaa tarvitsi alkaa ohjailla kaavoituksella – etenkin yleiskaavalla, josta tosin
päästiin yhteisymmärrykseen kunnanvaltuustossa vasta vuonna 1970.25
Vuonna 1973 kunnan ensimmäiseksi kieleksi tuli suomi. Teollistumisen myötä
1970-luvullakin väestönkasvu oli voimakasta. Yhdyskuntarakenne kehittyi taajamiksi; vasta vuoden 1967 rakennuslain myötä kunta sai kaavoitusmonopolin.
Kunta oli jo pirstoutunut alueellisesti, kielellisesti ja poliittisesti taajamien synnyn
ansiosta. Seuraavina vuosikymmeninä ”eri ryhmien käsitys Kirkkonummesta, sen
asemasta ja kehityssuunnasta johti siihen, että se kehittyi enemmän ulkoisten paineiden ja sisäisen muutosvoiman kuin poliittisten voimien ohjaamana,” luonnehtii
tutkija Matti Favorin.26

Asema-alueelle johtava venäläisten rakentama portti pohjoisesta. Porkkalan
parenteesi oli käänteentekevä vaihe
Kirkkonummen historiassa.
K.Turunen 1956. MV

Voimavarojen hajottaminen kunnan kehittämisessä ja lopulta 1990-luvun verotulot syönyt lama hidastivat suurimpien suunnitelmien toteutumista.27 Väkiluku on
silti kasvanut 2000 luvulle tultaessa yli 30 000:een. Uudet kirkkonummelaiset ovat
aiempaa sekalaisempaa väkeä, ja ns. kotiseutuhenki vähentyi nopean kaupungistumisen myötä.28

1 JOHDANTO

Kirkonkylästä kunnan keskukseksi
Yleiskaava ohjasi kasvavaa asutusta 1970-luvulla kirkonkylän ympärille. 1970-luvulla teollisuustoiminta laajeni ja vakiintui, ja sen seurauksena väestö kasvoi ja
elinkeinorakenne muuttui. Moottoritiet ja sähköjunaliikenne myötävaikuttivat kehityksessä. Asukasluku kaksinkertaistui 1970-1985 välisenä aikana.29
Kirkonkylään aiemminkin painottunut liike-elämä hakeutui pian parenteesin jälkeen sinne takaisin. Osuuskauppa avasi kirkon kupeessa lokakuussa 1956 ja rakensi samalle paikalle pian uuden talon. Pankkikin avasi ovensa kaupan lähettyvillä
1957. Kunta puolestaan osti seurakunnalta maita kunnantaloa, virkailijoiden asuntoa sekä esimerkiksi kouluja ja terveystaloa ajatellen.30

Keskustaa koskeva asemakaava valmistui vasta 1974, mutta jo tätä ennen matalia liikerakennuksia oli noussut keskustaan.31 Asemakaavan laatinut arkkitehti Eric
Adlercreutz suunnitteli kirkon länsipuolelle torialueen. Maantieliikenne ei enää
kulkenut kirkon vieritse, vaan kirkon itäpuolelle rakennetulla Kirkkonummentiellä.
Maantien tilalle tuli kaksitasoinen tori vesiaiheineen ja sotaveteraanien muistomerkkeineen. Torin suunnittelussa huomioitiin kellotapulin punertava seinäväritys
– torin kiveys koostuu enimmäkseen punaisista, sekä satunnaisesti harmaista ja
mustista betonikivistä. Tapulin edustalle toritasolle sijoitettiin 99 punaista graniittilaattaa symboloimaan Kirkkonummen kyliä.32
Monitoimitaloa suunniteltiin 1970-luvulla lähelle kirkkoa, ja torista oli tulossa ahtaampi kuin se on nykyisin. Kirjastorakennus toteutettiin kuitenkin 1980-luvulla
hieman pohjoisemmaksi, ja Varubodenin liiketalon palon jälkeen sen tilalle tuli
uudisrakennus 10 metriä pohjoisemmas samalle tasolle kirjaston kanssa, mikä väljensi ja paransi torialuetta. Lisää liikerakennuksia tuli torin eteläpuolelle keskustaan 1980- ja 90-luvuilla.33

2000-luvulla keskustan painopiste siirtyi kirkontorilta etelämmäs radan ja ajoväylien muodostamaan kolmioon Prisma-automarketin perustamisen myötä. Lisää autoliikenteestä hyötymään pyrkiviä liiketiloja on tullut sen perässä.34
Keskustan ympärille nousi uusia asuinalueita, alkaen Gesterbyn tilan paikalle
nousseesta kerrostaloalueesta 1970-luvulla. 1970-luvulla kerrostaloja nousi myös
Lindaliin, pientaloja tuli puolestaan Brohon, Heikkilään ja Kuusalaan. Sittemmin
kunnan keskusosiin, rautatien ja kantatie 51:n lähelle on tullut tiheään asuttuja
asuinalueita.35

Vaikka kirkkorakennusta pyrittiin huolella suojelemaan, niin keskustan laajenemisen tieltä purettiin monia muita vanhoja rakennuksia, joista olivat 1970-lu-
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vun lopulla säilyneet vain rautatieasema ja Munkkullan kartano. 1973 kunta osti
Munkkullan tilan, ja kunnanhallitus päätti sen päärakennuksen purkamisesta liikerakennusten korttelin tieltä 1981. Suojeluyritykset hidastivat prosessia siihen asti,
kunnes tulipalo ratkaisi asian ja tuhosi päärakennuksen syksyllä 1989. Munkkulla kuitenkin herätti mm. kotiseutuyhdistyksen kiinnostuksen muiden keskustassa
olevien, yksityisesti omistettujen puurakennusten tilanteesta. Eräs niistä, erikoisen
ulkomuotonsa vuoksi mielipiteet jakanut Hörngården tuhoutui 1994 myös tulipalossa.36

Markettien ja liiketilojen siirryttyä pois kirkontorin ympäristöstä kuhina ei ole enää
yhtä suurta kirkon läheisyydessä kuin ennen 2000-lukua. Kävelykatu kulkee rautatieasemalta kirkontorille, jonka ympärillä on edelleen liiketiloja sekä kirjastorakennus. Autoton keskusta ei täysin ole, mutta ajoliikenteeltä rauhoitettu kävelykatu
Asematie on silti miellyttävä tunnelmaltaan ja luo kaupunkimaisen ympäristön kirkon tuntumaan. Vuonna 2016 kunta järjesti suunnittelukilpailun Kirkkonummen
liikekeskustan kehittämisestä. Kilpailun voittanut työ perustuu voimakkaasti Asematien kehittämiseen aukioiden jaksottamaksi urbaaniraitiksi.37 Kenties tulevaisuudessa visio toteutuu, ja vanhempi keskusta vetää jälleen kävijöitä puoleensa.
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Aiempi tutkimus
Kirkon varhaisimpien rakennusvaiheiden ajankohtia ei tunneta. Seurakunnan
olemassaolo Kirkkonummi-nimisellä paikkakunnalla vuonna 1330 ilmenee tuona
vuonna 21. maaliskuuta päivätystä kauppakirjasta. Sitä on ollut todistamassa kirkkoherra Erwast Kirkkonummelta (”Kyrkslaett”). Kirkon lattian alta on myös löydetty
1950-luvulla kolikko, joka on ajoitettu 1200-luvun alkupuolelle.38 Knut Drake arvioi vuonna 1956 tehtyjen arkeologisten kaivausten perusteella, että kirkko olisi rakennettu jo noin 1250-luvulla.39 Tuoreempia tutkimuksia edustaa arkeologi,
keskiajantutkija Markus Hiekkasen näkemys, että kivikirkko olisi rakennettu vasta
1490-luvulla.40

Vuoden 1956 arkeologisen kaivauksista on kaivaustenjohtaja Reino Palmrothin raportti sekä viitisen kymmentä kaivauksissa otettua valokuvaa. Kaivauksissa purettiin kirkon lautalattia ja tutkittiin erityisen tarkasti nykyisen kirkon itäsakaran kellaria. Kaivauksia käsitellään yleisesti myöhemmin selvityksessä luvussa 3.2. Vuoden
1957 syksyllä Knut Drake teki rappauksesta riisuttujen seinien äärellä tutkimuksia
ja sijoitti Kirkkonummen kirkon laajempaan viitekehykseen pohjoismaisten keskiaikaisten kirkkojen joukossa. Havaintojen ja tulkintojen pohjalta hän muodosti rekonstruktion kirkon ensimmäisestä asusta.
Drakella oli vahvin auktoriteetti kirkon rakennushistorian tulkinnassa Hiekkaseen
asti. Drakea ennen vuonna 1950 kirkon historiakatsauksen julkaisseella Arne Wilhelm Ranckenilla on myös kirkon vaiheista kevyemmin tutkineesti luotu näkemys,
jonka hän on muodostanut toimiessaan Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehtina. Yhtenä lähteenä, jota Drakekin on käyttänyt, ovat Jean Wikin ensimmäiset
luonnossuunnitelmat kirkon muutostyöstä vuodelta 1855, joista voi hahmottaa
joitakin piirteitä kirkon asusta ennen muutosta ristikirkoksi.
Muihin olennaisiin tutkijoihin kuuluu kirkkoherra Uno A. Fleege, joka on kuvannut
vuonna 1901 kirjoittamassaan paikallishistoriikissa 1850-luvun muutostyötä, sekä
jossain määrin myös muutosta edeltäneitä vaiheita paikallishistorioitsijan näkökulmasta. Vivahteikkaan ja Kirkkonummen kirkon historiaa läpileikkaavan paikallishistoriikin on kirjoittanut vuonna 1930 Julius Lindberg. Kirkon vanhoihin pöytäkirjoihin ja muuhun kirjalliseen aineistoon perehtynyt historioitsija Lindbergin tekstistä
on toisinaan hankala erottaa, mikä on Lindbergin tulkintaa ja mikä dokumentoitua

tosiasiaa, joten hänen väittämiinsä on suhtauduttava varauksella. Sama pätee
Fleegeen, vaikka hänen näkemys pohjaa kirkon historialliseen arkistoaineistoon.
Myöhemmistä tutkijoista esimerkiksi C.J. Gardberg (1987) mukailee Draken näkemystä kirkon varhaisimmista vaiheista.41 Tuoretta näkökulmaa edustavan Markus
Hiekkasen eriävä käsitys puolestaan perustuu pitkälti Hiekkasen omiin tutkimuksiin keskiaikaisten kirkkojen tyyppipiirteistä.
Muun muassa Drake on käyttänyt myös lähteinään kirkon inventaarioluetteloita
sekä pöytäkirjamerkintöjä, joista ainakin osa löytyy digitoituna edelleen Kansallisarkistosta. Varhaisin tunnettu kirkkoa koskeva kirjanpito on 1600-luvun lopulta.
Tässä työssä ei ole käyty läpi kaikkia kirkkoon liittyviä alkuperäisiä dokumentteja,
kuten pitäjänkokousten, piispantarkastuksen ja inventaarioiden käsin kirjoitettuja
(ruotsinkielisiä) pöytäkirjoja, vaan on tukeuduttu pikemminkin historiantutkijoiden tulkintoihin niistä.
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KESKEISIÄ RAKENNUSVAIHEITA
KIRKKONUMMEN KIRKON HISTORIASSA
Muokattu Knut Draken (1960) esittämästä kaaviosta,
joka on viereisellä sivulla.

1280-LUKU / 1490-LUVUN JÄLKEEN

1280-LUVUN LOPPU
/ 1490-LUVUN JÄLKEEN

1300-LUVUN ALUSSA
/ 1490-LUVUN JÄLKEEN

TIILINEN RUNKOHUONE
JA KUORIOSA KIVESTÄ,
KUORIN PÄÄTYKOLMIO TIILESTÄ

TIILINEN VANHEMPI SAKARISTO

KUORIN LEVENNYS KIVESTÄ JA
TIILIHOLVAUS SEKÄ ASEHUONE.
YHTENÄINEN SATULAKATTO.

1756

1798

1824

SAMUEL BERNERIN LAAJENNUS
LÄNTEEN.

MÅRTEN TOLPON POHJOINEN
NYKYINEN
SAKARA, SUOMALAISEN SEURAKUN- KELLOTAPULI
NAN KIRKOKSI.

1847

1858

NYKYINEN SAKARISTO

JEAN WIKIN MUUTOS RISTIKIRKOKSI. VANHA KUORI, ASEHUONE
SEKÄ POHJOISSAKARA PURETAAN,
YHTENÄINEN KATTO RAKENNETAAN
UUSIEN RISTIVARSIEN LISÄKSI.

13

2 KIRKKONUMMEN KIRKKO ERI MUODOISSA

Draken näkemys rakennusvaiheista
ja -osista, perustuen vuoden 1956
kaivausten mittauspiirustuksiin.
Tummimmat rasterit ovat varhaisimpia
osia, katkoviivalla merkityt purettu.
(Drake 1960)
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2.1 Kirkon perustaminen ja ensimmäinen rakennusvaihe – Kaksi
tulkintaa
Knut Draken näkemys muodostaa miellyttävän eheän tarinan kirkon varhaisimpien
rakennusvaiheiden ajoittumisesta. Tähän eheyteen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä Drake täydentää puuttuvia dokumentteja monin paikoin valistuneilla arvauksillaan, jotka perustuvat yleiskäsitykseen keskiaikaisesta rakentamisesta.
Markus Hiekkasen ohella hän on ainoita varteen otettavia Kirkkonummen kirkon
rakennushistoriaan perehtyneitä tutkijoita. Drake luo kivikirkon varhaishistoriasta
kolmivaiheisen rekonstruktion, joka esitellään seuraavaksi.

Kuori
Draken näkemyksen mukaan ensimmäisenä rakennettiin kapea, harmaakivinen
kuori sekä tehtiin perustukset runkohuonetta varten. Ensin tehtiin perustus ja
muutaman kerroksen korkuinen harmaakivimuuraus. ”Menettely tehdä perustus
koko kirkolle yhdellä kertaa on toteutunut esimerkiksi Uppsalan tuomiokirkon rakentamisessa, ja [Kirkkonummella] sen osoittavat -- laastijäljet triumfikaariseinän
jäänteissä. Kuori on sitten rakennettu valmiiksi harmaakivestä ja varustettu vesikatolla ja tilapäisellä puisella päätykolmiolla.” (LR)42
Kuoriosa erottuu niin materiaaliltaan kuin tekotavaltaan runkohuoneesta: ”Se ei
näytä ainoastaan olevan eri materiaalista kuin runkohuoneen seinät. Tärkeämpää
ovat erilaisuudet teknisessä tekotavassa. Huolelliset muuraukset ja vankka laasti
ovat tunnusomaisia tiilimuurauksille, kun taas kuoriosan seinät ovat huolimattomasti muurattu ja niiden laasti on huonoa. Kalkkikivikulmaketju kuorirakennuksen
koillisnurkassa on hyvin alkeellinen. Sitä vastaava kaakkoisnurkassa on ollut vielä
heikompi, ja on sen vuoksi korvattu tiilellä.” (LR)43

Arkeologisissa kaivauksissa 1956 avattiin kirkon
lautalattiat. Ajalle tyypillisesti kaivauksissa toisaalta tehtiin löytöjä, mutta toisaalta hävitettiin
pysyvästi myöhempiä historiallisia kerroksia.
Itäisen ristivarren perustukset, eli vanhan
kuorin eteläseinän pohjaa idästä päin. Arkku on
luultavasti Jägerhornin haudassa.
Kuvaaja R. Turunen (MV)

Ensimmäinen vaihe olisi Draken mielestä sijoittunut 1240-1280 välille. Hän päätyy
näinkin suppeaan rajaukseen sillä perusteella, että kuorin ”yksinkertainen, romaaninen pohjapiirroshahmotelma” oli yleistymässä 1100-luvun lopussa ”Pohjoismaiden syrjäseuduilla”, esimerkkinä mainiten Turun Koroisten kirkon. Harmaakivilimitys on hänen mukaansa epäsäännönmukaisempi kuin verrattavassa olevassa
Inkoon kirkossa, jonka vanhimmissa osissa on ”pyrkimys säännönmukaiseen kerrostamiseen [skiftgång]”, mikä Draken mukaan oli yleistä 1280-luvulla. Kirkkonummi ajoittuisi siis tätä varhaisemmaksi, kuitenkin Birger Jarlin ristiretken jälkeiseen
aikaan.44
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Oik. E. Jaman mittauspiirustus itäisestä
päätyseinästä.
1. Keskiaikaista harmaakivimuurausta.
2. Keskiaikaista tiilimuurausta.
3. Keskiaikaista harmaakivimuurausta.
4. 1800-luvun tiilimuurausta.
5. Kalkkikivinen kulmaketju.
6. Oletettavasti Drake viittaa vanhan kuoripäädyn
ikkuna-aukkojen jäänteisiin ja niiden suorakulmaisiin profiileihin. (Drake 1960)
Vas. valokuva itäjulkisivun nykytilanteesta.
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Kuorissa on ollut tiiliholvaus, joka olisi tehty jälkikäteen, sillä se olisi peittänyt kaksi
kuoripäädyn ikkunaa.45 Alkuperäisestä ratkaisusta ei ole varmuutta. ”Koska kuoriholvin kilpimuuri on eri tiilimuurausta kuin kuorin päätykolmio, ja koska itse holvin
on täytynyt osittain peittää näkyvistä molemmat päätyikkunat, on tiiliholvin täytynyt olla sekundaarinen. Kuoriosalla on voinut aluksi olla avoin kattotuoli, mutta
siinä voi myös kuvitella olleen puinen tynnyriholvi, jonka huippu oli molempien ikkunoiden yläpuolella.”(LR) Drake viittaa tällä arvauksellaan ruotsalaisiin varhaiskeskiaikaisiin kirkkotyyppeihin.46
Sisätiloja ei ole mahdollista rekonstruoida. ”Kaivauksissa löydettiin kuoren jäännöksissä jäänteitä lattiapäällysteestä, joka koostui työstämättömistä litteistä
harmaakivilaatoista ja alttaripohja, joka oli perustettu erilleen itäseinästä. [Palmrothin] Kaivauskertomuksessa ei ilmene kuitenkaan ovatko nämä jäänteet alkuperäisiä vai toisarvoisia.”(LR)47
Kuorin varhaisin kattoratkaisu on arvailujen varassa.48 Drake päättelee ulkoseinässä näkyvästä kuoripäädyn hahmosta että kapealla kuoriosalla oli kattotuoli.
”Kaksi kolmionmallista lovea päätykolmiossa näyttää että kattotuolin jalat ovat
olleet näkyviä ulkopuolelta.” (LR)49 Tällä hän viitannee kontteihin, eli kolmiomaisen
kattokonstruktion alaosaan muodostuviin pieniin, kolmiomaisiin rakennekokonaisuuksiin, jotka tukeutuvat ulkoseinämuurien päälle asetettuihin jalasorsiin. Keskiaikaisen kirkon tunnusomaisena julkisivupiirteenä ovat päätyjulkisivujen pinnassa
olleet uloimmaiset kattotuolit, joiden kontit jäivät osaksi julkisivua.50

2 KIRKKONUMMEN KIRKKO ERI MUODOISSA

1950-luvun restauroinnissa poistettiin seinistä
myös rappaukset, jotta alla olevat muuraukset
saatiin näkyville. Sisäseinässä näkyy tiilinen
kilpimuuri kuorin holvauksen jäljiltä, eli holvin
seinäpilarien ja kilpikaaren raajama alue. Kuvassa itäsakaran päätyseinä sisäpuolelta. (MV)
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Runkohuone ja kuorin päätykolmio
Toiseen rakennusvaiheeseen Drake lukee tiilisen runkohuoneen ja kuorin päätykolmion rakentamisen. ”Rakennustyö on jatkunut viitoitetun pohjasuunnitelman
mukaisesti, mutta eri materiaalilla. Detaljimuotoilu on myös toinen, minkä osoittaa muun muassa se että ikkuna kuoripäädyssä rakennetaan uudelleen. Nyt myös
eteläinen kuori-ikkuna saa pitkulaisen muotonsa.” (LR)51 Jäljelle jääneestä runkohuoneen eteläseinästä voidaan päätellä, että runkohuoneen seinät on muurattu
tiilestä munkkilimityksellä, joka on samaa kuin kuorin päätykolmiossa. Tiilinen,
munkkilimitetty kuorin päätykolmio on mahdollisesti tehty samalla.52 Draken havaintojen mukaan ”[k]uorin päätykolmio, sen ikkunareunat samoin kuin kaakkoiskulma ovat samaa muurausta kuin runkohuonessa.” (LR)53 Tiilikoko on näissä tutkimusraportin mukaan 27x13-12,5x10cm.54
Draken mukaan Suomen alueella käytettiin lyhyen aikaa 1286-90 tiiliä kirkkorakentamisessa, eli Turun tuomiokirkossa ja Nousiaisen kirkossa, mutta tämän jälkeen luonnonkiven käyttö vakiintui jälleen. Tiilimateriaali ja rakennusmenetelmä
ovat Kirkkonummella erilaiset kuin näissä kirkoissa, ja Drake rinnastaa Kirkkonummen kirkon Hämeenlinnaan, joka mahdollisesti ajoittuu 1280-luvulle, ja jossa ”on
samoja ominaispiirteitä kuin Kirkkonummen kirkossa -- Tasapintainen, koristelematon muurinpinta, muuraustekniikka ja tiilikoko, kuin myös seinäaukotusten yksinkertainen profilointi.” (LR)55 Drake pitää myös mahdollisena että tanskalaiset ja
pohjoissaksalaiset tiilivaikutteet ovat saapuneet eteläisestä Virosta tulleiden muurarimestarien kautta.56

Drake arvelee tiilivaiheen sijoittuvan 1280-luvun tienoille, joskin näkee viitteitä
kuoripäädyn suurissa muutoksissa siitä, että pidempi katkos ensimmäisen ja toisen
vaiheen välillä on mahdollinen. ”Näin ollen voi olettaa, että harmaakivikuori varustettiin aluksi väliaikaisella, puisella kirkkosaliosalla, tai peräti että kuori liitettiin
vanhempaan puukirkkoon.” (LR) 57 Drake huomauttaa, ettei kaivauksissa kuitenkaan käyty läpi kulttuurikerrostumia, joten teorialle puukirkosta ei saatu vahvistusta. Myös A.W. Rancken on arvellut, että paikalla sijaitsi puinen rukoushuone ennen
kivikirkon rakentamista.58

Drake päätteli, että runkohuone oli holvattu kaksilaivaiseksi, kolmella travéella. 59
”[M]elko matalalla alhaalla kaakkoisessa runkohuoneen nurkassa triumfikaariseinän sisäpuolella on ollut 60 cm leveä ”hylly”. Se oli luultavasti tarkoitettu kannattelemaan holvia.”(LR)60 Drake esittää myös muita havaintoja ja arvauksia teorian
perusteluksi, mutta toteaa kuitenkin, ettei kaivauksissa tätä tiedetty tarkastella
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pilareiden ja pilastereiden perustuksia etsimällä.61 Ilmeisesti Drake tuli tähän päätelmään vasta myöhemmin kaivauksien päätyttyä. Hän arvelee, että holvit olisivat
tuhoutuneet vuoden 1573 tulipalossa.62
Vuonna 1826 inventaarioluettelossa runkohuoneen kerrotaan olleen holvattu
”myöhemmin” laudoista, kun taas kuoriholvi ja sakaristo holvauksineen olivat tiilestä.63

DRAKEN AJOITUS
1280-LUKU

12,9 m

14,2 m

1. ja 2. rakennusvaiheiden jälkeen kirkko muodostui
tiilisestä runkohuoneesta ja kapeammasta harmaakivisestä kuoriosasta. Draken mukaan ensin tuli kuori ja runkohuoneen perustukset, sitten runkohuone;
Hiekkasen mukaan päinvastoin. Tutkijoilla on eri näkemykset myös ajoituksesta. Kuvat muokattu Draken
pohjapiirustuksesta, jossa näkyvät eri vaiheet.

Kaivauksissa vuonna 1956 mitattiin, että ”[e]teläisen
runkohuoneen seinän säilynyt osa on -- 7,8m korkea (13
kyynärää) ja runkohuoneen ulompi leveys on ollut 12,9m
(21,5 kyynärää)”(LR). 470 Draken mukaan vuoden 1826 inventaariokertomuksessa esitetyt tiedot käyvät yhteen näiden mittojen kanssa. Inventaarioluettelossa kerrotaan, että
kirkko eli runkohuone on jaettu kuorista tiilisellä holvikaarella, joka on rakennettu ”myöhemmin”. Kerrotaan myös,
että kirkon pituus oli 14,2m (24 kyynärää), pois lukien
vuonna 1761 rakennettu 12,4m (21 kyynärän) mittainen
länsiosa. Ilmoitetut leveys ja korkeus kattosidepalkkiin ovat
samat kuin vuoden 1956 mittauksessa, ja kattosidepalkista
katonharjaan pituus oli 10,1m (17 kyynärää). Vuonna 1826
runkohuoneen kerrotaan olleen holvattu ”myöhemmin”
laudoista, kun taas kuoriholvi ja sakaristo holvauksineen
olivat tiilestä.471
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6m

3,2 m

Yllä nykytilakuva, jossa näkyy runkohuoneen
jäänteet itäsakaran eteläseinässä. Tiilimuuraus
on tehty munkkilimityksellä, joka on samaa kuin
kuorin päätykolmiossa. Harmaakivisokkeli on lähes
kaksi metriä korkea. Runkohuoneen perustukset
kylmämuuria.476

Vuonna 1826 kerrotaan, että ”myöhemmin rakennettu” kuori-ikkuna oli 3,8m korkea ja 2,2m leveä. 472
Drake rekonstruoi kuoriosan alkuperäistä aukotusta
kaivausten perusteella. ”Rekonstruktiossa näkyvistä
seinäaukoista vain kaksi päätyikkunaa suorakulmaisine profiileineen on dokumentoitu. Suuri kuori-ikkuna
perustuu vain kohtisuoralle muurinsaumalle nykyisestä ikkunasta etelään.”(LR) Sauman Drake olettaa
olevan ikkunanpieli. ”Kun vertaa sitä symmetrisesti
sijoitettuun vastaavaan pieleen [runkohuoneen] pohjoisella puolella, saa ikkunan joka on 3,2m leveä.”(LR)
Draken mukaan ei voi ajatella, että yksi ainoa ikkuna
olisi tuona aikana ollut niin leveä, joten on oletettava,
että se oli jaettu kahteen tai kolmeen osaan. ”Kolminaisuusikkuna, kolme kytkettyä ikkunaa, joilla joko oli
tai ei ollut yhteen kokoava syvennys”(LR), on Draken
mukaan ratkaisu, jolla on monia rinnakkaistapauksia
1200-luvulta. 473 Gardberg puolestaan esittää, että
kolminaisuusikkuna lisättiin vasta myöhemmin kuorin
holvauksen yhteydessä.474
Drake olettaa, että papinovi ja ikkuna kuorin eteläseinällä ovat aukon muodoiltaan vastaavat kuin
alkuperäisessä seinässä, ja on rekonstruoinut ne
niiden mukaan.475

Toisen runkohuoneen eteläseinän ikkunoista hän on saanut peilaamalla sen säilyneen
pohjoisikkunan muodosta. Sen holvikaaresta ei ole kuitenkaan jäänyt jäännöksiä, joten Drake päättelee sen olleen pohjoisikkunaa pienempi. Toisen eteläseinän ikkunan
Drake on rekonstruoinut vapaasti.477
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Vanhempi sakaristo
Kirkon kuoriosan pohjoispuolella on ollut tiilinen, varhaisempi versio nykyisestä sakaristosta, mikä ilmeni 1956 vuoden kaivauksissa. Reino Palmroth kuvailee havaintoja: ”Tämän pienemmän ja siis varhaisemman sakariston syntymäaika on sama
kuin kuorin eteläosan laajennus ja etelän muurattu harmaakiviseinä kuoriovineen
ja ikkunoineen. Sakaristo liittyy irrallisena kirkon runkoon kapean kuorin pohjoisseinän kohdalle.” 64 Drakenkin mielestä irrallisuus kertoo rakennusajankohdan olleen
myöhempi kuin runkohuoneen, jota vasten sakaristo työntyy. Hänen mukaansa
liitoskäsittely runkohuoneen nurkassa on yhtä huolellista kuin muussa muurauksessa. Näin ei olisi, jos sakaristo olisi pystytetty samalla. Drake päättelee sakariston
itäseinän jäänteistä löytyvästä tiilimateriaalista ja muuraustekniikasta, että ikäero
ei ole suuri. 65 Ne ovat hänen mukaansa niin samankaltaiset, että sakaristo olisi
lisätty pian toisen vaiheen jälkeen, eli sakaristo olisi ollut kolmas vaihe. ”Jonkinlaisella todennäköisyydellä voi kolmas vaihe Kirkkonummella ajoittua 1280-luvun
loppuun.” (LR)66 Arkeologisten havaintojen lisäksi voitaneen luottaa vuoden 1826
inventaarioluettelon tietoon, jonka mukaan ”[s]akaristo on tiilestä, 6,5 kyynärää
[3,85m] pitkä neliönsivu seinien sisällä, ja 7,5 kyynärää [4,45m] korkea, varustettu
tiiliholvilla, kahdella ikkuna-aukolla ja ovella kirkkoon päin”.(LR)67

1290-LUKU

3,85 m

Drake arvelee vanhan sakariston ullakolla olleen kevennyskaaren, joka hänen mukaansa rakennettiin tukemaan satulakattoa katon ja kuorin uudistamisen yhteydessä sekä tukemaan kuorin holvausta.68 Kevennyskaari on rakenteellinen osa, joka
palkin tai kevytrakenteisen suoran kaaren yläpuolella ottaa vastaan yläpuolisen
muurin paineen. Ensimmäisestä sakaristosta ei ole jäänyt paljoa jäljelle, ja mainitusta kevennyskaaresta ei ole jäljellä muuta viitettä kuin uudempi tiilimuurattu tukikaari nykyisen sakariston ullakolla. Reino Palmroth toteaa vuonna 1956 vanhasta
runkohuoneesta jääneen ainoastaan koilliskulman, joka on näkyvillä ilmeisesti nykyisen sakariston ja sen ullakon lounaiskulmassa.69

Vuoden 1826 inventaarioluettelon mukaan
sakaristo oli neliskanttinen, sisäseinän
mittana 6,5 kyynärää eli noin 3,85 metriä.
Kuvalähde: Drake 1960. Tekijän muokkaama
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J. ”Jean” Wikin 14.12.1855 päivätty muutossuunnitelma, joka ei tällaisenaan toteutunut. Itä-länsi-suuntaisessa leikkauksessa
näkyy kuoriosa ristiholvauksineen (punaisella), joka päätettiin purkaa. Kuvalähde:
MV Kuvakokoelmat. Tekijän muokkaama.
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Kuorin levennys ja holvaus sekä asehuone

14,2 m

Niin sanottu neljäs vaihe hahmottuu 1300-luvulle. Tällöin kapea kuori levennettiin
ja seiniä korotettiin samaan linjaan runkohuoneen kanssa, ja kirkolle rakennettiin
yhtenäinen satulakatto. Kuorin levennys tehtiin rakentamalla sen ulkopuolelle
luonnonkivimuurin ja -pilarin. Draken mukaan pilari olisi yhdistynyt sakaristovintille tehdyn kevennyskaaren kautta runkohuoneen koillisnurkkaan, ja näin kannatellut kattoa sekä kuorin uutta holvausta.70 Näin kirkko saatiin näyttämään ulkoa
suorakulmaiselta salikirkolta, jotka olivat tuohon aikaan tyypillisiä Suomen kirkkoarkkitehtuurissa.71

10,1 m

Draken rekonstruktiot kirkosta vuoden
1959 julkaisussa ennen vuotta 1750.
(Drake 1959) Tässä rekonstruktiossa on
kattoratsastaja, mutta ei arvuuteltua tornia
länsiosassa. Kuoripäädyn kolminaisuusikkunaa Drake ei ole tähän versioon sijoittanut,
mahdollisesti koska on kehittänyt teorian
siitä vasta myöhemmin.

Tämän ns. neljännen rakennusvaiheen erityispiirteitä ei ole helppo tarkemmin
ajoittaa. Harmaakivimuuraus eroaa jonkin verran kuoripäädyn harmaakivimuurauksesta ominaisuuksiltaan.72 Draken ajoitus perustuu tässä kuorin holvauksen
antamiin vihjeisiin. Ensinnäkin Drake oli havainnut Jean Wikin alkuperäisistä,
14.12.1855 päivätyistä muutossuunnitelmista, että kuori oli holvattu. Kuten Drake
toteaa piirustuksesta: ”on alkuperäinen kuori vielä säilytetty. Vasta vuonna 1857
kirkonkokous päätti purkaa sen [kuorin ja holvin]. Jean Wiikin piirustuksesta selviää myös, että kuorilla oli ristiholvi”. (LR)73

Papin oven ja kuorin eteläseinän ikkunan aukkojen tiilisistä, holkilla varustetuista
”puolikiviholveista” (”halvstensvalven”) Drake päättelee seuraavaa: ”Tiilimateriaali niiden holvikaarissa on samaa kuin kilpimuurissa, jonka tapasimme vanhan kuoripäädyn sisäpuolella. Tämä asianhaara valottaa tukimuurin ja –pilarin ongelmaa.
Niiden funktio on ollut vahvistaa tuilla korkeaa, suippokaarista kuoriholvia.” (LR)74
Arkeologisista kaivauksista itäsakarasta löytyi kahdentyyppistä profiilitiiltä, joiden
Drake päättelee muodostaneen holvauksen, joka oli vastaava kuin Nousiaisen ja
Turun tuomiokirkossa.75

1300<

ASEHUONE 1500-LUKU

Niin sanottu neljäs vaihe
oli kuorin leventäminen, holvaaminen sekä
runkohuonetta ja kuoria
yhdistävän satulakaton
rakentaminen. Asehuone
lisättiin myöhemmin,
1500-luvun tienoilla.
Kuvalähde: Drake 1960.
Tekijän muokkaama
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Kirkkonummen holvintekijät olivat hänen uskoakseen työskennelleet aiemmin
Turun ja Nousiaisten työmailla. Tämän perusteella Drake ajoittaa Kirkkonummen
holvauksen – eli samalla kuorin vahvistuksen ja katon muutostyön – Turun ja Nousiaisten ajankohtien jälkeen, aikaisintaan vuoteen 1300.76

Myöhemmin, viimeistään 1500-luvulla lisättiin myös asehuone kirkon eteläpuolelle. Drake on sijoittanut rekonstruktioonsa kaivauksissa löydettyjen jäännösten perusteella, jotka on tulkittu asehuoneelle kuuluviksi. Kaivausten työkertomuksessa
kerrotaan, että asehuone ei nivelly kirkon runkoon. Se oli harmaakivestä muurattuna rakennettu, seinät nousivat suoraan perustuksista, ilman perustuksen ulkopuolelle jääviä tukikiviä.77

Yksityiskohta kirkon itäisen ristivarren
eteläseinässä, ns. papinoven aukon tiiliholvaus. Tiilimateriaali on Draken mukaan samaa, kuin vanhan kuoripäädyn sisäpuolella
olevassa kilpimuurissa, joka on siis holvin
seinäpilarien ja kilpikaaren raajama alue.
Tällöin kuorin laajennus ja holvaus olisivat
tapahtuneet samaan aikaan.478

Profiilitiiliä Turun, Nousiaisen ja Kirkkonummen kirkoista. Ylimpänä Turun
tuomiokirkon pilastereitten mallinnokset,
keskellä Nousiaisen pilastereita. Alimpana
Kirkkonummelta löytyneet profiilitiilet, joita
oli Draken mukaan käytetty ainakin kuorin
holvauksessa. (Drake 1960)
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Hiekkasen nykytutkimus haastaa Draken näkemyksen
Markus Hiekkasen tekemä keskiaikaisiin kirkkoihin kohdistuva tutkimus
1990-2000-luvuilla on mittavaa ja itsessään kiinnostavaa. Hiekkanen ei esitä yhtä
varmaa näkemystä Kirkkonummen kirkon vaiheista kuin Drake, ja on myös eri linjoilla niiden ajoittumisesta. Hiekkasenkin näkemystä täydentää keskiaikaisten kirkkojen tyypittely, eli se menee myös valistuneen arvauksen puolelle.
Kirkkonummen kohdalla Hiekkanen ajoittaa kivikirkon rakentamisen myöhäiskeskiaikaan, vaikka Kirkkonummen kirkonpitäjä on hänen uskoakseen perustettu ”jo
1200-luvun puolivälissä”. Hiekkanen toteaa, että ”—Kirkkonummen taloudelliset
edellytykset näyttävät olleen kirkon eräiden piirteiden perusteella muista [lähipitäjistä] jossain määrin heikommat. Näitä ovat esimerkiksi runkohuoneen holvaamattomuus tiilellä ja länsipäädyn rakentaminen puusta. ” 78 Hiekkanen ei siis näytä allekirjoittavan Draken näkemystä runkohuoneen holvauksesta – syynä lienee
etenkin erimielisyys kivikirkon rakennusajankohdasta ja vaiheista. ”Uuden ajan
alkupuolella näyttää silloisen pienenkin kivikirkon ylläpito olleen taloudellisesti
vaikeaa,”79 Hiekkanen huomauttaa, selittämättä tarkemmin viittaustaan.
Kirkon kaivauksissa 1950-luvulla löytynyt vanhin raha on ajoitettu 1200-luvun alkupuolelle. Tähän tukeutuen Hiekkanen olettaa kirkon sijainneen samalla paikalla
seurakunnan perustamisesta lähtien, kuten pitäjän nimikin antaa olettaa. Selittämättä väitettään tarkemmin, hän toteaa: ”Koska kivikirkko rakennettiin Kirkkonummelle vasta keskiajan loppupuolella, paikalla on ollut sarja toinen toisiaan ajallisesti seuranneita puukirkkoja.” 80 Kenties hänen ajatuksenaan on, että puiset kirkot
olisivat hyvin voineet olla paikalla jättämättä itsestään jäänteitä tähän päivään asti.

Hiekkanen on Draken kanssa samoilla linjoilla joistakin piirteistä; hän esimerkiksi
pitää vanhan sakariston olemassaoloa mahdollisena, ja uskoo sen olleen holvattu.81 Suurimmat eroavaisuudet Draken näkemyksen kanssa ovat rakennusajankohdassa ja –järjestyksessä. Hiekkanen on analysoinut keskiaikaisia kirkkoja, mukaan
lukien Kirkkonummea, ja ”-- työn tuloksena on käynyt ilmi, että melko varmasti
ensimmäisenä vaiheena keskiajalla rakennettiin tiilinen runkohuone.”82 ”Kapea
’romaaninen’ kuorirakennus muurattiin myöhemmin runkohuoneen itäseinää
Yksityiskohta kirkon itäpäädyn seinässä.
Kuvan keskellä voi havaita muurausrajan alkuperäisen kuorimuurin ja muurin
laajennuksen (pilasterin) välillä. Vaalea alue
on kalkkikivikulmaketju, joka on Draken
mukaan alkeellisesti toteutettu.479
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vasten uutena rakennusosana samaan tapaan kuin esimerkiksi ahvenanmaalaisessa Hammarlandin kirkossa 1460-luvulla,” Hiekkanen toteaa viitaten aiempaan
tutkimukseensa. ”Kuorin sivuseinät ovat kulkeneet välittömästi kirkon itäsakaran
nykyisten, 1637 muurattujen harmaakiviseinien vieressä niiden sisäpuolella.” 83
Hiekkasen omaa tulkintaa on näkemys, että vuonna 1637 tehdyn ”perusteellisen
korjauksen”84 yhteydessä ”levennettiin keskiaikainen kuorirakennusosa runkohuoneen levyiseksi, mihin viittaavat eteläseinän ovi- sekä ikkuna-aukkojen rakenne ja
materiaali”. 85

”Kirkko on oletettu rakennetuksi 1200-luvun jälkipuoliskolla, koska siinä oli yllä
mainittu ’romaaninen kuori’. Vasta 1980- ja 1990-luvun tutkimukset ovat paljastaneet, mistä todella on kysymys. On nimittäin käynyt ilmi, että joskin kapeat kuorirakennukset jäivät käytöstä viimeistään 1200-luvulla, ne tulivat 1400- ja 1500-luvun alkupuolella paikoitellen uudelleen käyttöön Virossa, Ruotsissa ja Tanskassa,”
toteaa Hiekkanen viitaten aikaisempiin tutkimuksiinsa. Hiekkanen luonnehtii tämän syyksi halua ”ammentaa vaikutteita menneiden vuosisatojen ihaillusta arkkitehtuurista” ja rinnastaa sitä 1100-1200-luvun puuveistosten piirteiden uudelleenkäyttöön myöhäiskeskiajalla.86

Hiekkanen perustaa väitteensä kirkon vaiheiden ajoittumisesta tyypittämällä sen
piirteitä, joista osa on tulkinnanvaraisia, kuten esimerkiksi runkohuoneen pohjoisikkunan alkuperäinen muoto. Hiekkasen mukaan ”--[v]uonna 1708 kerrotaan
runkohuoneen länsipäädyn olevan puuta ja runkohuoneen katolla kohoavan kattoratsastaja” 87, mistä hän vetää useita päätelmiä rakennuksen ajoittamiseksi. Runkohuoneen holvaamattomuus tiilellä ja länsipäädyn rakentaminen puusta ”--viittaa muiden kirkkojen vastaavien ilmiöiden ajoituksen perusteella vuoden 1495
jälkeiseen aikaan, todennäköisimmin vuosisadan loppupuolelle tai jopa 1500-luvun alkuun. Samasta rakennusajasta todistavat yksiselitteisesti rakennuksen harvat nykypäiviin asti säilyneet yksityiskohdat. Se, että runkohuoneen pohjoisseinään
Ulkoseinässä näkyy levennetty kuoriosa.
Papin oven 1950-luvulla suljettu aukko sekä
ikkuna-aukko. Hiekkasen mukaan aukkojen
muoto viittaa siihen että kuori levennettiin
1637. Drake taas uskoi että aukkojen muodot ovat vastaavat kuin 1200-luvun lopussa
rakennetussa kuorissa, ja että sen levennys
tehtiin 1300-luvun alussa.
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alun perin tehtiin ikkuna-aukko, sulkee melko suurella varmuudella pois ajoituksen
ennen vuotta 1300. Ikkuna-aukon muoto vahvistaa asian, sillä laakea segmenttikaari ei voi olla 1200-luvulta. Se on nimenomaan 1400-luvun tai tätä vuosisataa
myöhäisempi muoto, ja sama koskee kuorin itäikkunaa.”
Väliin mainittakoon, että Hiekkasen väittämä ”laakeasta segmenttikaaresta” ikkuna-aukossa on melko erikoinen, sillä nykypäivänä pohjoista seinää ulkopuolelta
katsoessa siinä näkyy pikemminkin pyörökaarisen, tai jopa suippokaarisen aukon
täyttö. Hiekkasella on ajoittamiselle muitakin perusteluja: ”Myös runkohuoneen
kattoratsastajan olemassaolo ja seinätiilien suuri koko viittaavat myöhäiskeskiaikaan. Edellä sanotun perusteella ovat kaikki kirkon tunnistettavissa olevat piirteet
sellaisia, että ne ajoittuvat aikaisintaan 1400-luvulle. Koska kirkkorakennuksen
holvausta ja länsipäätyä ei ole saatu valmiiksi, on todennäköistä, että kirkkoa ei
ole rakennettu ennen 1490-lukua.”88
—

Lukija voi kokea epätyydyttävänä näin hämärän arvailun kirkon varhaishistoriasta. Kysymys ”Milloin kirkko rakennettiin?” ei tule luultavimmin saamaan varmaa
vastausta tulevaisuudessakaan, mikäli uutta, mullistavaa dokumenttimateriaalia ei
ilmene. Tämä epävarmuus on sillä välin hyväksyttävä ja jätettävä salapoliisin työ
sikseen. Siirtykäämme seuraavaksi eteenpäin vuosisadoille, joista löytyy runsaammin dokumentoituja merkintöjä kirkon vaiheista.
On hyvä muistaa, miten tärkeänä Drake ja hänen aikalaisensa 1950-luvulla kokivat
kirkon keskiaikaisen varhaishistorian sen epämääräisyydestä huolimatta, koska sillä oli merkitystä tuolloin kirkon restaurointia koskevissa valinnoissa.

Vanhan runkohuoneen pohjoisikkunan
jäänteet, kuten ne näkyvät tänä päivänä
kirkon ulkoseinässä. Hiekkanen kutsuu
ikkuna-aukon muotoa laakeaksi segmenttikaareksi, mutta mahdollisesti asiassa on
tapahtunut sekaannus, sillä vanhan kaaren
muoto on pikemminkin suippeneva.
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2.2 1750-luvun pidennykset ja uusi siipi suomalaisen kirkon käyttöön
Pieniä laajennuksia ja korjaustöitä 1700-luvulle asti
Keskiajan lopulta 1700-luvun alkupuolelle kirkon ylläpito ja kunnostus saivat enimmäkseen jäädä taka-alalle seurakunnan ja kansalaisten kokiessa vastoinkäymisiä ja
niistä johtuvia taloudellisia vaikeuksia.

ANEKDOOTTI: KIRKKOHERRA DRYSENIUKSEN
KAVALLUS
ERÄS LINDBERGIN KUVAILEMA TARINA LIITTYY SEURAKUNNAN
1700-LUVUN VASTOINKÄYMISTEN HISTORIAAN. SUUREN POHJAN
SODAN AIKANA VUONNA 1713 KIRKKONUMMELLE SAAPUIVAT HUHUT ETTÄ VENÄLÄISET RYÖVÄÄVÄT HELSINGIN. TÄMÄ SAI KIRKKOHERRA DRYSENIUS PAKENEMAAN HEINÄKUUSSA VIEDEN MUKANAAN KIRKON ARVOESINEET, RAHAT JA ASIAKIRJAT.
ELOKUUSSA VENÄLÄISET ROSVOSIVAT KIRKON IRTAIMISTON, IKKUNALASEJA MYÖTEN. TÄLLÄ VÄLIN KIRKKOHERRAN PELASTAMAT
KIRKONKIRJAT JA RAHAT HÄVISIVÄT SEN KIRSTUN MUKANA, JOHON NE OLI PAKATTU. (LINDBERG 1930, S. 316. FLEEGE 1901 S.158.)
RAUHAN PALATTUA SEURAKUNTA PÄÄTTI VUONNA 1723 KORJATA HUONOKUNTOISTA KIRKKOA. LÄHES KAIKKI IKKUNAT SUOMALAISESSA JA RUOTSALAISESSA KIRKOSSA OLI VIETY POIS, USEAT
PENKIT ROMAHTANEET, JA SEINÄT OLIVAT VAARASSA SORTUA.
DRYSENIUKSEN HUKKAAMAT VARAT OLISIVAT OLLEET SUURESTI
KAIVATTUJA. HÄN EHTI KUITENKIN MENEHTYÄ ENNEN KUIN JOUTUI VASTAAMAAN SEURAKUNNALLE HUOLIMATTOMUUDESTAAN.
HÄNEN SEURAAJANSA JOHAN SERRENIUS ”EI OLLUT OIKEA MIES
UUDELLEEN RAKENTAMAAN” RIKKONAISTA SEURAKUNTAA, MUTTA KORJAUTTI KUITENKIN KIRKKOA. (LINDBERG 1930, S. 316.)

Aikalaismerkintöjen mukaan kirkossa syttyi salamaniskusta tulipalo vuonna 1573,
mikä Draken mukaan tuhosi runkohuoneessa mahdollisesti olleet holvit.89 Vain kivimuurit jäivät pystyyn. Julius Lindbergin mukaan silloinen kirkkoherra Sigfridi aloitti
uudelleenrakentamisen, mutta työ oli hidasta. Liivinmaan sodan (1558-1583) aikana seurakunnalta puuttui rahaa ja puutavaraa, ja ammattitaitoista työvoimaa oli
vaikea saada. Rahaa luvattiin kuitenkin viimein kuninkaan puolesta, ja rauhan tultua kirkko saatiin korjattua vuonna 1586.90
Lindbergin mukaan kirkkoherra Andreas Petrin aikana (1589-1618) kirkolle saatiin
1572 valmistettu kello, jossa oli saksankielinen teksti sekä kaksi kuvaa; mies kirves
olkapäällä ja nainen viulu toisessa ja jousi toisessa kädessään; mies joka kannattelee naista.91 Kello on yhä tänäkin päivänä seurakunnan hallussa.

Vuonna 1637 kirkkoon kerrotaan tehdyn ”perusteellinen korjaus”, ja A.W. Ranckenin mukaan kirkko saatiin pitkälti lahjoitusten avulla barokinajan ihanteita vastaavaan asuun koristeiltaan ja väreiltään. Hän arvelee tällöin hankitun muun muassa puuleikkauksin ja pyhimyshahmoin koristellun saarnatuolin.92 Kuten mainittua,
Markus Hiekkanen esittää, että vasta tällöin kuoriosa levennettiin runkohuoneen
levyiseksi.93 Vanhemmissa kirjallisissa lähteissä, kuten Lindbergin historiikissa tällaisesta ei ole mainintaa.94
Uno A. Fleegen mukaan 1600-luvun lopulla kirkko koettiin ränsistyneeksi ja liian ahtaaksi kasvavalle väkimäärälle. Kirkon eteläpuolella oleva asehuone päätettiin ensi
kerran korjata vuonna 1684 sekä samalla purkaa ”osa seinämuuria”, jotta saataisiin
tilaa istumapaikoille – korjaus ei kuitenkaan toteutunut vielä vuosikymmeniin.95

Lindberg kuvailee, miten Suuren Pohjan sodan aikaan vuonna 1713 venäläiset ryöväsivät kirkon irtaimiston – ikkunalasit ja kirkonkellon mukaan lukien. Toinen kello
säästyi, sillä se oli piilotettu. Korjauksia päästiin aloittamaan vuoden 1723 aikaan,
mutta seurakunnan taloudellinen tilanne teki tästä haastavaa. 96

Fleegen mukaan tällöin myös ”vanha kellotapuli” – jonka rakennusajankohdasta
ei ole mainintaa – alkoi olla korjauksen tarpeessa.97 Fleegen ja Lindbergin mu-
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kaan vuonna 1727 rakennettiin muurille uusi ”suurehko kellotapuli”, eli nykyisen
edeltäjä, jonka yläosa oli puinen.98 Tämän lisäksi asehuone kunnostettiin. Kirkon
rikkinäiset ikkunat korjattiin ja pahimmat kohdat seinissä rapattiin.99 Näihin aikoihin alettiin suunnitella uuden kirkonkellon hankkimista, varastetun kellon tilalle,
mutta vasta noin 20 vuotta myöhemmin uusi kello tilattiin Tukholmasta ja saatiin
paikoilleen vuonna 1750.100
1740-vuoden tienoilla alkoi kirkonseinä halkeilla kaakkoisnurkassa ja irrota päädystä. Fleegen mukaan osa eteläistä seinää oli alusta asti ollut sisäänpäin rakennettu
eikä suorassa linjassa muun seinän kanssa. Lindbergin mukaan kirkon vesikatto oli
eteläpuolelta huonossa kunnossa, päästi läpi lunta, mikä voisi vahingoittaa sisäkattoa. Asialle ei tehty mitään taloudellisen tilanteen vuoksi, vaan korjaus toteutui
parikymmentä vuotta myöhemmin.101

1700-luvun puolessa välissä kirkon ränsistyneisyys ja ahtaus olivat siis yhä häiritsevämpiä. Ahtauteen saatiin hieman helpotusta, kun vuonna 1738 rakennettiin lehteri; työ annettiin puuseppä Christian Bretmejerille. Ei ole mainintaa, mihin uusi
lehteri sijoitettiin. Samalla asennettiin uusi puulattia, joka valmistui 1740 – jo tätä
ennen mainitaan kirkossa olleen puulattia kirkkoherra Hermaisen aikana 1676–
1700, mutta ei ole mainintaa milloin se varsinaisesti oli tehty.102
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Samuel Bernerin laajennus länteen
Lehteri toi vain tilapäisen helpotuksen ahtauteen seurakunnan kasvaessa. Draken
mukaan vuonna 1756 seurakunta päätti laajentaa kirkkoa, niin että vanha länsipääty purettiin ja rakennettiin pidempi, nykyinen länsisakara.103 Samana vuonna
muurarimestari Samuel Berner piti tarkastuksen kirkossa. Kirkko oli pahoin ränsistynyt, erityisesti länsipääty oli kehnossa kunnossa ja halkeillut.104 Laajennuksen
lisäksi kirkkoa korjattiin myös muilta osin.105

Kirkkoa pidennettiin 12 metriä länteen päin, ja se muurattiin luonnonkivestä. Bernerin töitä tutkinut arkkitehti Esko Järventaus (1959) huomauttaa, että ”-- useissa teoksissa esitetty tieto rakennuksen jatkamisesta itään päin on virheellinen.
-- Erehdys on ilmeisesti aiheutunut vuoden 1826 inventaarioluettelosta, jonka maininta kirkon rakennusvaiheista on jokseenkin ylimalkainen: ’Det ifrån Chor Walfbågen tillbyggda delen af kyrkan synes wara en sednare byggnad af Tegel, tjugu
fyra Aln lång; och sidsta tillskarfningen af Kyrkan 21 Aln lång, uppförd af gråsten,
skall skedt 1761.’” Järventauksen mukaan tehtävän suppeus ei antanut muurarille
mahdollisuutta omaperäiseen muotoiluun. Työ jäi saksalaissyntyisen muurarimestari Bernerin viimeiseksi – hänen tiedetystä elämäntyöstään on jäljellä lisäksi enää
Porvoon tuomiokapitulintalo ja Piikkiön kirkko.106

Tapahtumana erillisenä, mutta ajallisesti tässä yhteydessä mainittakoon, että
vuonna 1756 kirkko sai alttaritaulun lahjoituksena Gustav Ekholmilta Sarfvikista.
Työn tekijä oli J. Tolker, ja se kuvasi pääsiäisateriaa.107 Nykyisin työ on esillä kirkossa
sakariston oven yläpuolella.

Knut Draken pohjakuvat (1960), tekijän muokkaamina. Ylempänä vuoden 1761 laajennus
länteen ja alla Suomalaisen kirkon pohjoissakara vuodelta 1798. Kuvailujen perusteella on
vaikea hahmottaa, oliko runkohuoneen pohjoisseinä tässä vaiheessa purettu kokonaan vai
vain osittain pohjoissakaran lisäyksen myötä.
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Nykyisen kirkon länsiristivarren ulkoseinissä on
erotettavissa vanha, vuonna 1761 valmistunut
laajennus, jonka muuraus on erilaista kuin
1850-luvun muuraus, jossa on käytetty suurikokoisempia luonnonkiviä.
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Mårten Tolpon laajennus pohjoiseen – Suomalainen kirkko
Seuraava laajennus tehtiin vuosina 1796–98. Laajennus ajateltiin alun perin uudeksi sakaristoksi, joka oli käynyt liian pieneksi, mutta käyttötarkoituksesta tulikin
toinen ja toimintatavaltaan poikkeuksellinen.108 Mårten Tolpo lisäsi pohjoispuolelle, ”asehuonetta vastapäätä”, harmaakivestä tehdyn siiven, jonka alaosaa käytettiin suomalaisena kirkkona, ja jonka yläosa avautui varsinaiseen kirkkoon toimien
lehterinä. 109 Fleegen mukaan suomalaisen seurakunnan vanha puukirkko hylättiin,
mutta jätettiin vielä ”useiksi vuosiksi” paikalleen.110

SUOMALAISEN SEURAKUNNAN PUUKIRKKO
FLEEGEN MUKAAN SUOMALAISELLA SEURAKUNNALLA OLI OMA
PUINEN RAKENNUS KIVIKIRKON RINNALLA, JA SE NIMETTIIN
SEURAKUNNAN MUKAAN 1688. VUONNA 1706 RAKENNETTIIN
UUSI, ERILLINEN PUUKIRKKO KIVIKIRKON LÄHETTYVILLE. PIISPANTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ 1707 SE JO TODETTIIN HUONOSTI
RAKENNETUKSI. VUONNA 1740 SEURASI TAAS HUOMAUTUKSIA
SEN KUNNOSTA; SEINIEN VALITETTIIN OLEVAN MÄDÄNTYNEITÄ JA KUPERIA, NE TARVITSI PÄÄLLYSTÄÄ LAUDOILLA. RAKENNUSTA KORJAILTIIN PIENESTÄ VASTUSTUKSESTA HUOLIMATTA.
(FLEEGE 1901, S.162)

Tolpo oli kotoisin Vihdistä, ja tiedetään olleen rakentamassa myös Vantaan Pyhän
Laurin kirkon kellotapulia.111 Myös Hämeenlinnan Rengon kirkon uudelleenrakentaminen on hänen toteuttamaa ja ainakin osin suunnittelemaa.112 Tolpon nimissä
on lisäksi tehty luonnospiirustukset 30. maaliskuuta vuonna 1779 Pyhäjärven kappelista, nykyiseltä nimeltään Karkkilan kirkko.113

Uuden pohjoissakaran pohjamuoto oli neliö, 17x17 kyynärää (9,5m) kooltaan, ja
ulkopuolelta 10,5 kyynärää (5,9m) korkea, laskettuna katon harjasta.114 Lindberg
kuvailee laajennusta seikkaperäisesti. Hänen mukaansa kivet ja muut rakennusmateriaalit hankittiin osin veroina tiloilta, osin kirkon varoista. Työvoima järjestettiin henkilötyöpäivinä, tilanomistajilta, käsityöläisiltä, torppareilta ja majoitetuilta
(”inhysingar”), kuin myös jääkäreiltä ja sotilailta. 115
Sisustuksesta Lindberg mainitsee vuoden 1826 inventaariokertomuksessa kerrottavan, että penkit oli sijoitettu molemmin puolin ja maalattu ruskeiksi. Alttaripöytä,
joka oli pienen reunuksen (”disk eller krans”) ympäröimä, muodosti saarnatuolin,
jonka takaa pappi saarnasi. Lattia oli muurattu sivuilleen asetetuilla tiiliskivillä. Katto uuden, ruotsalaiseen kirkkoon suuntautuneen lehterin yllä, oli tehty laudoista ja
maalattu. Valaistus tuli vain yhdestä päädyn ikkunasta, jossa oli kivipilari keskellä,
ja joka sijaitsi niin korkealla, että ylempi osa muodosti ikkunan lehterille. Sakara oli varustettu kaksilla tuplaovilla rautasaranoin, ulommassa oli lukko. Fleegen
ja Lindbergin mukaan sisäänkäynti oli ”ristikäytävästä”, jonka olemuksesta ei ole
enempää tietoa.116
Tästä kuvailusta on vaikea hahmottaa, purettiinko runkohuoneen pohjoisseinä kokonaan vai vain osittain laajennuksen kohdalla. Kiinnostavaa on kuitenkin ratkaisun poikkeuksellisuus, sillä tällainen järjestely ei ole tyypillistä kirkkorakentamisen
historiassa. Kirkon pilkkominen useisiin rinnakkaisiin tiloihin tapahtui siis ensimmäisen kerran jo 1700-luvun lopulla.
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17 kyynärää

17 kyynärää

Kirkkonummen kirkosta on myös toisen suunnittelijan
suunnitelmapiirrokset vuodelta 1796, mahdollisesti Sven
Westmanin allekirjoittamat. Westman mainitaan useiden
ruotsalaisten kirkkojen rakennusmestarina, jopa suunnittelijana, kuten esimerkiksi Sventorps kyrka, Skövdessä
Länsi-Gotlannissa.480 Ruotsin valtion yli-intendentinviraston
(”Överintendentsämbetet”) roolia suunnitelmien tarkastajana tai tekijänä ei ole helppo todeta. Ei ole myöskään selvää,
käyttikö Tolpo tätä suunnitelmapiirrosta työn pohjalla – ainakaan näin ei muissa lähteissä ilmoiteta. Mitoiltaan suunnitelman rakennus käy yhteen inventoidun pohjoissakaran
kanssa, joskin sen sivun pituus on piirroksessa pikemminkin
16 kyynärää. Vesiväritetyssä suunnitelmassa on kuitenkin
selkeästi alttari, joskin lehteriä ei leikkauksessa näy. Myös
Lindbergin mainitsema kivipilari jakaa kaksoisikkunaa. Seinillä
on pilasterit jotka kannattelevat ristiholvausta ja holvikaaria.
Holvikaaret ja päätyseinä on koristeltu rappauskoristeluin/
maalauksin. Vanhaan seinämuuriin on tehty aukko ja ainoa
sisäänkäynti tilaan on vanhan kirkon puolelta. Laajennusosalla on puinen satulakatto.
Kuvalähde: MV
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2.3 Uusi kellotapuli, sakaristo sekä 1800-luvun alkupuolen muutoksia
1800-luvun alussa kirkon kunnostamiseen keskitettiin varoja, sekä tehtiin erilaisia
hankintoja ja saatiin myös useita lahjoituksia.117 Lisääntyneen varallisuuden myötä
saatettiin tehdä myös mittavia muutoksia.

Uusi eli nykyinen kellotapuli

1790-luvulla vanha tapuli herätti keskustelua; sitä pidettiin ”epäkelpona”, mutta
uudesta sijoituspaikasta ei päästy yhteisymmärrykseen.118 Tapuli oli huonossa kunnossa, ”ruma” ja alusta asti rakennettu ”epäkelpoon, mitättömään muotoon”.119

Vuonna 1801 päätettiin vanhasta kellotapulista luopua. Asia kuitenkin unohtui
vuoteen 1813 asti, jolloin se nousi taas esiin, mutta uuden sijainnista tai tarpeellisuudesta ei päästy edelleenkään yksimielisyyteen. 1817 vedottiin kihlakunnanoikeuteen kiistassa uudesta kellotapulista, ja lopulta päätettiin sijoittaa uusi tapuli
vanhan paikalle.120

Uusi kellotapuli muurattiin kivestä ja tiilestä rakennusmestari Henrik Andstenin
johdolla vuonna 1824. Piirustukset oli allekirjoittanut A. W. Arppe Intendentinkonttorissa vuonna 1823.121 Tuolloin intendentinkonttori vastasi maan rakennushallinnosta ja –suunnittelusta, ja sen johdossa oli intendentti C.L. Engel ja hänen
apulaisenaan toimi kaksi konduktööriä, ja tuohon aikaan ensimmäisenä konduktöörinä toimi Arppe.122

Vas: A.W. Arppen vuonna 1823 allekirjoittamat piirustukset Kirkkonummen
kirkon uudesta kellotapulista. Tummanharmaat ja punertavat alueet viittaavat
eri rakennusmateriaaleihin, tiileen ja
luonnonkiveen. KA
Oik: Kellotapulin länsijulkisivu nykyisin.
Väritutkimuksella 1990-luvulla on tavoiteltu alkuperäistä väritystä.
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Kellotapuliin liittyi pohjoispuolella ruumishuone ja eteläpuolella puuvarasto.123
Jalusta oli harmaakivestä, ylempi osa tiilestä ja etupuolella kivilaatta jossa teksti
”1824 A I [Alexander I]”. Torninhuippu oli puusta, missä rautainen lipputanko oli
vuorattu puulla ja heloitettu tinatulla kuparilla.124 Kirkon molemmat vanhat kellot
sijoitettiin kellotapuliin.125

Pieniä muutostöitä
Myös kirkon sisätiloihin kohdistui muutoksia 1800-luvun alussa. Fleegen mukaan
ikkunoita suurennettiin vuonna 1810, mutta tarkempaa kuvailua hän ei asiasta esitä.126

Kuorin seinissä ja sisäkatossa sijaitsivat todennäköisesti keskiajalta peräisin olleet
kalkkimaalaukset127, jotka piispa Jacob Tengströmin mukaan vuonna 1807 olivat
vanhoja, mauttomia ja haalistuneita koristuksia. Maalaukset peittyivät, kun vuonna 1837 sisäseinät maalattiin vaaleankeltaisella, punaisin ja valkoisin pilkuin.128
Rovastin tarkastuksen yhteydessä 1844 todetaan myös, että saarnatuoli, penkit,
askelmat ja ovet on maalattu.129

Näinä aikoina kirkkorakennuksen julkisivussa ja sen lähiympäristössä tehtiin korjauksia ja muutoksia. Vuonna 1828 kirkon katto sekä kellotapulin katto peitettiin
uusilla paanuilla ja tervattiin.130 Vuonna 1843 kirkon ulkoseinää korjattiin; vanha
muurilaasti raaputettiin pois – ei tosin kerrota, että miltä laajuudelta – sitten valumuurin ulkokuoren luonnonkiviladonta uudelleen saumattiin ja kalkittiin valkoiseksi.131

Vuonna 1847 suunniteltiin myös hautausmaan laajentamista. Marraskuussa 1848
kirkon ympärille valmistui pitäjäläisten yhteisvoimin harmaakivinen, kalkkilaastilla
saumattu aitamuuri.132

Ote kartasta vuodelta 1814, missä
esitetään kirkko ja sen lähiympäristö.
Kirkon pohjoissakarana on vuoden 1798
laajennus ja eteläpuolella asehuone. Vanhan kellotapulin sijaintikin näyttää olleen
nykyisen paikalla kirkon länsipuolella.
Pienet rakennukset saattavat olla mm.
hevostalleja. Rovastin tarkastuksen yhteydessä 1844 todetaan, että hevostallit on
siirretty tien toiselle puolen, ”ei kaunistukseksi vaan tulipalon varalta”, sillä kirkkoa
ei ollut palovakuutettu eikä varustettu
ukkosenjohdattimella. Hautausmaata ympäröi jo tuolloin kiviaita. (Käsinkirjoitettu
pöytäkirja koskien Rovastin tarkastusta
24.-26. heinäkuuta 1844) KNSrk
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Uusi sakaristo
Sakariston laajennus valmistui vuonna 1847. Sitä laajennettiin kaikilta sivuilta neliön malliseksi, ja alkuperäinen sakaristo tiiliholvauksineen pääasiassa purettiin.
Lindbergin mukaan tilalle rakennettiin puinen välikatto. Sakaristo varustettiin tulisijalla.133 Sakariston valmistumisvuosi on ikuistettu rautaisin numeroin sen päätykolmiossa.
Reino Palmroth toteaa 1950-luvun arkeologissa kaivauksien perusteella, että nykyisen sakariston eteläinen seinä on rakennettu oviaukon alla olevan tiilitukikaaren
varaan. Hän arvelee, että jos harmaakiviväliseinä oli poistettu jo tätä ennen, olisi
tukikaaren muurauksessa käytetty vanhoja tiiliä. Pienemmät tiilet sen yläpuolella
olisivat Palmrothin mielestä uudempia, 1847 vuodelta. Myös sakariston ullakolla
on samalla seinällä tukikaari, joka on tehty samoista uudemmista tiilistä.134
Tarkasteltaessa Jean Wikin suunnitelmaluonnoksia (seuraava aukeama) vuodelta
1855 näyttää, että sakariston ja kuorin välinen seinä oli tällöin vielä alkuperäisellä
paikallaan. Siispä kapea kuori purettiin ja sakariston eteläseinä rakennettiin vasta
myöhemmin 1850-luvulla. Näin ollen eteläseinän tiiletkin olisivat Palmrothin arvausta kymmenisen vuotta uudempia.135

Yllä: Kirkko ennen 1920-lukua. Kirkkoraitilla sijaitsevat
vieri vieressä ”kirkkotallit”,
joissa mm. pidettiin hevosia.
Kuva: Sol-Britt Kärki/ Wienin
albumit. KnPA

Alla: Hevosia laiduntamassa.
Kuva lienee 1900-luvun
alulta.
Kuva: KnPA

Sakariston ovi 1930-40-luvulla, mahdollisesti alkuperäinen
1840-luvulta. MV.
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Sakariston valmistumisvuosi 1847
ikuistettuna sen päätykolmiossa.

Sakariston ullakolla 2013. Tiilinen
tukikaari näkyy itäristivarren
seinällä. Luoteisnurkassa on tiiliin
raaputettu ”1857 A W”. Ei ole
tietoa kenen toimesta tämä on
tehty ja milloin, mutta merkintä
viitannee tukikaaren muurauksen
ajankohtaan. Tämän päädyn seinän
muuraus tapahtui siis ilmeisimmin
10 vuotta sakariston valmistumisen
jälkeen. Kuvat: Okulus, muokkaukset tekijän
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Kirkon sisätilat 1850-luvulle tultaessa
Uno Fleege esittää vuonna 1901 seuraavanlaisen näkemyksen kirkon sisätilojen
asusta ennen 1850-luvun muutostöitä: ”Kuori oli rakennettu erikseen muusta kirkosta ja osaksi erotettu siitä väliseinämällä. Kuorin holvaus oli tehty tiilestä, mutta
muussa osassa kirkosta puuaineksesta. Ikkunat, jotka olivat ennen olleet pieniä ja
monissa eri korkeuksissa vailla symmetriaa, oli vuonna 1810 suurennettu, ja niitä
oli yhteensä viisi lukuun ottamatta kuori-ikkunaa, kolme eteläisellä ja kaksi pohjoisella puolella. Kirkkoon johti kaksi ovea, yksi eteläiseltä seinältä ja toinen läntiseltä
päädyltä. Tässä päädyssä oli lehteri, joka seisoi samassa yhteydessä suomalaisen
kirkon lehterin kanssa ja jakoi yhteiset portaat. Sisäseinät oli maalattu vaaleankeltaisella, valkoisin ja punaisin täplin, penkit olivat helmenväriset vaaleansinisin,
marmoroiduin peilein. Saarnatuoli oli samoin helmenvärinen sinisin peilein, joissa oli korkeatasoisesti kullattuja koristeita, jotka ovat vielä [vuonna 1901] tallella.
Eteläisellä sivulla oli tehty harmaakivestä eteinen [asehuone].” (LR)136

Kirkon arveltu pohjapiirros sakariston valmistumisen jälkeen 1847.
Länsi- ja pohjoispäädyissä olivat
lehterit. Kuva: Drake 1960. Tekijän
muokkaama.
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2.4 Nykyiseen muotoon – Laajentaminen ristikirkoksi Jean Wikin
suunnitelmien mukaan 1856–58
Kirkon rakennushistorian merkittävin käännekohta sai alkunsa vuonna 1854, kun
rovasti Kullhem ehdotti kirkon laajentamista ristikirkoksi. Hän perusteli, että kirkossa oli ränsistynyt katto ja sisustus; se oli kostea, epäterveellinen ja kasvavaa
kansanmäärää ennakoiden liian ahdas eikä ollenkaan vastannut nykyajan vaatimuksiin.137 Suunnitelmat muutostöille hyväksyttiin 27.1.1856 pitäjänkokouksessa,
ja keisarillinen senaatti vahvisti 18.3.1856 Uudenmaan lääninarkkitehti Johan Erik
”Jean” Wikin suunnitelmat ristikirkoksi laajentamiselle.138 Wik oli aiemmin työskennellyt intendentinkonttorissa konduktöörinä – vuonna 1848 virat oli muutettu
lääninarkkitehtien ja -konduktöörien viroiksi. Wik oli intendentinkonttorissa työskennellessään suunnitellut esimerkiksi C.L. Engeliltä keskeneräiseksi jääneen Helsingin Yliopiston kirjaston sisustustyöt.139

Rakennusmestariksi valittiin Johan Pettersson Helsingistä. Esimiehenä [”kvartersman”] oli Ylä-Purmosta Koskelasta tuleva Johan Östman, jonka mukana tuli kolme muuraria Pohjanmaalta. Sisustusurakoitsijaksi otettiin Carl Boman Helsingistä.
Maalaukset teki maalari Alexander Smalén ja kultaukset peilintekijä Henrik Höijer
Helsingistä.140 Työtä ohjaamaan perustettiin kuusihenkinen rakennuskomitea, jonka jäsenistä jokainen vuorollaan valvoi rakennustöitä.141

Työn eteneminen

Suomalainen kirkko pohjoispuolella purettiin sekä osa eteläistä seinää asehuoneineen. 1856 tehtiin uusien ristivarsien perustukset, joihin otettiin kiviä kirkon asehuoneesta.142 Vuoden 1857 aikana pystytettiin ristivarret, aloittaen eteläisestä.143
Vanha, halkeillut tiilinen kuoriholvi ja kuoria kirkosta erottava väliseinämä purettiin kokonaan, sillä Fleegen mukaan holvin pelättiin muutoin romahtavan.144 Uudet
pohjois- ja eteläristivarret muurattiin ulkopuolelta harmaakivestä ja sisäpuolelta
tiilestä145. Ne olivat 37,41 m pitkiä ja 10,09m leveitä. Näin tarkat mitat ovat peräisin Lindbergin tulkitsemasta inventaarioluettelosta vuodelta 1844.146 Knut Draken
mukaan ulkoseinissä tavoiteltiin yhtenäistä harmaakivivaikutelmaa rappaamalla ja
maalaamalla jäljelle jääneiden tiiliosien päälle harmaakivi-imitaatiota.147 Nykyisin
näitä maalauksia ei ole enää nähtävillä.
Jean Wikin suunnitelmapiirros vuodelta 1855 (MV).
Suunnitelma ei toteutunut
tällaisenaan; esimerkiksi
vanha kuoriosa päädyttiin
purkamaan ja leventämään
tilaa itäristivarressa. Alttarikin siirtyi kaakkoisnurkkaan.
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Seinien korkeus uusiin ristivarsiin tehtiin samaan korkoon kuin vanhassa osassa.148
Ristivarret katettiin puisella tynnyriholvilla, joka rapattiin ja maalattiin valkoiseksi, kuten seinätkin.149 Fleegen mukaan katolle harkittiin pystyttää koristeeksi torni seiväistä ja laudoista, mutta aikeesta luovuttiin, sillä kattorakennetta pidettiin
liian heikkona kannattelemaan sellaista.150 Harmaisiin luonnonkiviseiniin, myös
vanhemmissa osissa, tehtiin tiilikehystykset portaalien ja ikkunoiden ympärille, samoin kuin tiiliset listat räystäiden alle.151 Kirkon ulkoasua pyrittiin yhtenäistämään
uudistamalla se lähes täysin.
Vuonna 1858 tehtiin sisustus.152 Jokaiselle ristivarrelle rakennettiin syvät, kahdeksankulmaisten puupilareitten kannattamat lehterit.153 Läntiselle lehterille asennettiin urut vuonna 1859 urkurakentaja Hemnellin johdolla, ja ne olivat saksalaisen
Walcher-firman valmistamat. Toisilla lehtereillä oli istumapaikkoja. Urkujen asennus valmistui vasta vuonna 1862, mihin voi vaikuttaa se, että urkurakentaja Himnell menehtyi rakennusaikana.154

Alttari siirrettiin sisänurkkaan eteläisen ja itäisen ristivarren väliin. Salin rituaalinen, itä-länsi-suuntainen akseli muuttui näin diagonaaliseksi, luode-kaakkoissuuntaiseksi. Saarnatuoli sijoitettiin koillisnurkkaan.155 Asetelma korosti kirkon ristikeskusta.
Vuonna 1860 syyskuussa kirkkosali maalattiin valmiiksi.156 Sisätila oli empiretyylinen ja valkoinen, ja sitä korosti yksityiskohtien kultalistat. Lindbergin mukaan pyökin värisiä penkkejä oli 154 ja puulattia maalaamaton. Kirkossa oli kolmet tuplaovet, 13 isompaa ja 6 pienempää ikkunaa.157

1864 alttarin ylle saatiin uusi alttaritaulu aiheenaan Kristuksen kirkastuminen, Turun tuomiokirkon alttaritaulun aihe esikuvanaan. Sen maalasi turkulainen hovimaalari Robert Vilhelm Ekman.158 Kehykset teki huonekaluvalmistaja Fredrik Lindholm.159

Viereisellä sivulla Wikin
etelä-pohjoissuuntainen
leikkaus. Itäristivarteen on
hahmoteltu koristeellista
kuorin kattoa, mikä ei toteutunut. MV

Hanssonin pohjapiirrosluonnos (päiv. 27.12.1956) kirkon
tilasta ennen kirkon evakuointia 1944. Hansson on piirtänyt oviaukon saarnatuolin viereen itäisen ristivarren
pohjoisseinälle. Hansson on erehtynyt tässä yksityiskohdassa. Riitta Pylkkäsen kirkon inventoinnissa tässä
sanotaan olevan ikkuna. Muutoin pohjapiirros vastaa
1850-luvun sommitelmaa.Kuva: Joakim Hanssonin
arkisto.
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2.5 1882–1930 Korjauksia ja lasimaalaukset
Vuosisadan vaihteen molemmin puolin kirkossa tehtiin useita korjauksia ja uudistuksia. Sisätiloissa vuonna 1882 saatiin käyttöön neljä ripauunia lämmittämään
sisätilaa.160 Tätä ennen kirkkosalissa ei ollut lämmitystä, joten muutos oli käyttömukavuuden kannalta suuri. Neljä vuotta myöhemmin puhdistettiin ja korjattiin
kaikki kristallikruunut; useat niistä olivat vuosien varrella saatu lahjoituksina, joista
vanhin oli vuodelta 1658.161

Fleegen ja Lindbergin mukaan vuonna 1883 katon paanut vaihdettiin asfalttihuopaan.162 Tämän ratkaisun perusteluista ei heidän teoksissaan kerrota enempää.
Teollisen asfalttihuovan tiedetään olleen tyypillinen paanukaton korvike jopa
kirkkorakennuksissa 1800-luvun lopulla. Kun kirkkoihin tuohon aikaan asennettiin
valurautaisia uuneja, joihin useimmiten liittyivät katolle johtavat peltisavuhormit,
alettiin paanukattoa pitää palonarkana.163

Vuonna 1910 uusi hautausmaa-alue 295 metriä kirkosta Finnsbackan pellon suuntaan otettiin käyttöön. Päätös asiasta tuli jo 1899. 164 Suunnitelmat hautausmaan
loppuosaa varten tehtiin vuonna 1924, ja viisi vuotta myöhemmin se saatiin käyttöön.165
Vuonna 1914 Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Magnus Schjerfbeck ja
Albert Nyberg suunnittelivat laajan sisäkorjauksen. Lindbergin kertoman mukaan
rappaus sisäseinillä vahingoittuneessa ristivarressa – ei ilmene missä ristivarressa
– raavittiin pois ja osa tiilistä, joita salpietarimuodostuminen oli haurastuttanut,
poistettiin. Ylempi osa peitettiin asfalttipiellä ja rapattiin murskatulla sementtilaastilla ja tasoitettiin kalkkilaastilla. Ranckenin mukaan tällöin hävitettiin jopa ”kaikki
vanha rappaus” kirkosta.166
Lindbergin kuvauksen mukaan holvikaton irrallinen ja putoileva rappaus pudotettiin. Katto peitettiin vuoraushuovalla, joka kiinnitettiin naulaamalla tuuman jätelaudoilla, joille naulattiin kokoliittilevyt. Saumat tilkittiin kipsikitillä ja suikaleet
kankaalla. Sitten katto rapattiin sisäpuolelta kalkkilaastilla ja maalattiin valkoiseksi
kalkkivärillä. Kirkko maalattiin ja samalla asennettiin sisäikkunat.167 Kustannukset
olivat noin 15 000mk.168
Muita pienempiä muutoksia mainitaan piispantarkastuksessa 1928. Kirkko oli saanut kaksoisovet ja kaksoisyläikkunat. Urut uusittiin vuosina 1924-25 20-äänisiksi
Sauer & c:o -merkkisiksi.169

Alttari 1920-luvulla. Ennen lasimaalauksia tila oli tunnelmaltaan hyvin valoisa.
MV
Viereinen sivu: Kirkko joulukoristeissa. Mahdollisesti ensimmäisiä sisävalokuvia kirkosta, tarkkaa
ajoitusta ei tunneta. Ripauuneista päätellen
kuitenkin vuoden 1882 jälkeen, mutta katon
rappauksen huonosta kunnosta päätellen ennen
vuotta 1914. Taustalla itäristivarsi. Kuva: MV
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Kellotapulin muutokset
Kellotapulissa tehtiin vuosisadan vaihteessa useita maalaustöitä. Vuonna 1884 kellotapulin katon maalasi maalari Alvar Kavonius.170 Vuonna 1911 kellotapuli maalattiin Lindbergin mukaan ”uusin värein”, tosin täsmentämättä että millä sävyllä. 171
Vain alle 20 vuotta myöhemmin kellotapulin väritys uusittiin vuoden 1929 syksyllä,
jolloin kellotapulia Lindbergin mukaan ”viilattiin ja paikattiin” ja maalattiin vaalean harmaalla värillä, ”jonka kautta tuli lähes oikeuksiinsa alkuperäinen, hieno piirustus”(LR). Lindberg mahdollisesti viittaa kellotapulin suunnitelmapiirustukseen
vuodelta 1823.172 Tässä vaiheessa ilmeisesti myös paljaana olleet luonnonkivet seinissä rapattiin peittoon ja maalattiin.173
Vuonna 1900 kellotapulissa sijaitsi mm. vanha, 1756 lahjoituksena saatu alttaritaulu. Se oli tätä ennen ollut sakariston oven yllä kirkon korjauksen jälkeen.174

Yllä päiväämätön kuva, jossa tapulin eteen
on pystytetty rakennustelineet. Katollakin on maalaus kesken. Kuva tuskin on
vielä vuodelta 1884, jolloin tapulin katto
kerrotaan maalatun, sillä puhelintolpat
kulkevat kirkon editse; kuitenkin ennen
vuotta 1929, jolloin julkisivun luonnonkivet
peitettiin. Vuoden 1918 patsaskaan ei ole
paikallaan, joten todennäköisesti kuva on
otettu vuoden 1911 maalausurakan aikaan.
Kirkon ripauunien piiput piirtyvät näkyviin
kirkon siluetissa. Ripauunit saatiin käyttöön
1882. Kuva: Hella Stierncreutz. KnPA
Lippua nostetaan salkoon vastikään maalatun kellotapulin edustalla Kirkkonummen
600-vuotisjuhlapäivänä, 21.3.1930. Luonnonkivet tapulin ulkoseinissä on rapattu
piiloon ja maalattu. Kuva: KnPA
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Lennart Segerstrålen lasimaalaukset
1930-luvulle tultaessa kirkon sisätiloihin toivottiin muutosta. Kirkkonummen
700-vuotisjuhlajulkaisussa vuonna 1930 kerrotaan, että vaalea kirkkotila koettiin
kylmänä ja liian valoisana. Kirkkotilan ”juhlallista maailmasta eristäytyneisyyttä
rikkoivat liian monet valonlähteet ja maisemanäkymät kaikkiin suuntiin”(LR).175

Näin päädyttiin hakemaan hämärämpää, intiimimpää tunnelmaa sisätiloihin hankkimalla taiteilija Lennart Segerstrålelta lasimaalaukset neljään ikkunaan vuonna
1930 kirkon 600-vuotisen historian kunniaksi. Muinaistieteellisen toimikunnan
arkkitehti A.W. Rancken tutustui kirkkoon ja kommentoi Segerstrålen ehdotuksia
maalausten sopivasta sijoittelusta. Lasimaalausten aiheena oli Kristuksen kärsimys;
vertaus, kärsimys, ylösnousemus ja ylistys. Kaksi niistä saatiin hankittua juhlavuodeksi, toiset kaksi vasta 1931. Ensimmäiset kaksi sijoitettiin eteläisen ristisakaran
itäseinälle alttarin viereen, sekä pohjoisen ristisakaran itäseinälle saarnastuolin
viereen. Seuraavat kaksi sijoitettiin niitä vastapäätä länsiseinille.176

A.W. Ranckenin mukaan lasimaalausten hankinnan yhteydessä haluttiin sijoittaa
samalla alttari takaisin vanhalle paikalleen itäiseen sakaraan, jotta kirkkotilassa toteutuisi länsi-itäsuuntaisuus, mutta työn arvioidut kustannukset olisivat nousseet
liian korkeiksi.177

Lennart Segerstrålen luonnokset lasimaalauksista Algot Janssonin Kyrkslätt förr och
nu -teoksessa, joka julkaistiin 1930 Kirkkonummen 600-vuotisjuhlan kunniaksi.
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Kirkon sisätilan asu noin 1940-luvulla. Vanhat urut urkulehterillä
länsipäädyssä. Kattokruunuissa
on sähkövalot, mutta kirkko
lämmitetään edelleen ripauunein.
Halkokasa seisoo nurkassa. Kuva:
Hella Stiencreutz. KnPA

Saarnatuoli vuonna 1933. Ensimmäiset
kaksi lasimaalausta asetettiin molemmin
puolin itäristivartta itäseinille, toiset kaksi
lisättiin hieman myöhemmin vastapäätä
länsiseinille. MV
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Kirkko pohjoispuolelta kuvattuna 1933. MV
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2.6 Porkkalan parenteesi – kirkko vuokrakaudella 1944–1956
Jatkosodan jälkeen Kirkkonummen kirkkoa kohtasi sen pitkään historiaan suhteutettunakin merkittävä muutos, niin sisätilojen kuin käyttötarkoituksen osalta.
Moskovassa 19.9.1944 saneltujen rauhanehtojen seurauksena Suomen oli luovutettava Porkkalan niemen maa- ja vesialue Neuvostoliiton käyttöön ja hallintaan
50 vuodeksi 10 päivän kuluttua välirauhansopimuksen allekirjoittamisesta Neuvostoliiton laivastotukikohdan perustamiseksi. Tämä merkitsi Porkkalan alueen,
johon Kirkkonummen kirkkokin kuului, nopeaa evakuointia. Vuokra-alue käsitti
noin 38 500 hehtaaria maata, josta Kirkkonummen osuus oli 24 000 hehtaaria.
Useimmat evakuoiduista 5504 kirkkonummelaisista siirtyivät Espoon suuntaan
työpaikkojen ja pääkaupungin läheisyyden takia. 178

Kirkon evakuointi alkoi 24. syyskuuta. Silloinen kirkkoherra Eric Henricson muistelee, miten kaikki kirkon sisustus, paitsi alttari, saarnatuoli ja penkit, evakuoitiin parenteesialueen ulkopuolella olevaan Haapajärven kirkkoon, myös molemmat kirkonkellot. Walcker-urut purettiin myös ja kasattiin Haapajärven kirkkoon. Lennart
Segerstråle otti lasimaalaukset itse alas evakuoinnissa, ja hänen valvonnassaan ne
pakattiin laatikoihin ja siirrettiin Haapajärven kirkolle liiteriin säilöön. Hän vastasi
myös muiden taide-esineiden evakuoinnista. 179

Vuoden 1944 evakuoinnin aikaan otettu
kuva, taustalla näkyy kellotapuli. Etualalla
näkyvä talo toimi tuolloin kyläkauppana.
Kuva: KnPA

Segerstrålen omaperäisimpiin töihin kuuluu hiilipiirustus ”Kristus hiilellä”, jonka hän loi spontaanisti alttaritaulun tyhjiin kehyksiin keskellä kirkon evakuointia.
Taulussa on kärsivä Kristus ristillä, jonka yllä on katkennut miekka. Taulu herätti huomiota venäläisellä tekstillään ”Jeesus Kristus kaikkien kansojen Vapahtaja”
ja mielenosoituksellisella sisällöllään. Piirustus jouduttiin poistamaan kirkosta
ennen neuvostoliittolaisten saapumista, ja vaiheikkaan tapahtumaketjun jälkeen
suomalainen kapteeni Per Duncker onnistui piilottamaan sen 30 vuodeksi. Hiilipiirustuksen paljastaminen uudelleen vuonna 1980 oli merkittävä tapaus; työ oli
silminnähtävä symboli evakuoinnille, ja sille mitä se silloisille Porkkalan asukkaille
ja seurakuntalaisille merkitsi.180
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Lennart Segerstrålen hiilipiirustus
ristillä kärsivästä Jeesuksesta paljastettiin vuonna 1980, ja siitä lähtien se on
riippunut kirkon seinällä pohjoissakarassa.
Kirkkonummen Sanomat uutisoi aiheesta
20.10.1980. Jopa Suomen Kuvalehti teki
kahden aukeaman jutun piirroksesta otsikolla ”Salaperäinen hiilipiirros” (1979). Per
Duncker kertoo jutun haastattelussa, että
”alttaritaulu symbolisoi mielessäni sitä
kohtalon tunnelmaa, joka vallitsi maassamme silloin, sodan juuri päätyttyä.”
Duncker onnistui pelastamaan taulun ja
kätkemään sen 30 vuodeksi.
Kuvat: KNSrk / Okulus
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Vuokra-aikana kirkko toimi upseerien kerhotalona.181 Kerhotaloon käytiin sisään
eteläovesta. Sisäänkäynnistä vasemmalla, eli länsisakarassa oli seurusteluhuone
baareineen ja lukutiloineen. Itäpäädyssä oli voimailusali painojen nostoa, nyrkkeilyä ja painimista varten. Keskellä kirkkoa oli katsomo ja näyttämö, jossa tiedetään
esiintyneen mm. Puna-armeijan kuoro, orkesteri sekä balettitanssijoita ja laulajia. 182 Myös elokuvia esitettiin, mistä on jäänyt jäljelle mm. viroksi painettu lasten
elokuvalippu. Vuokrakauden jälkeen löydettiin myös raakakopio valokuvasta, jossa
neuvostosotilas poseeraa univormussaan, mikä viittaa siihen että kerhotalossa toimi ammattivalokuvaaja.183

Kirkkoon lisättiin useita lämpöpattereita, jotka putkineen maalattiin sinisellä. Samaa väriä, ”ryssänsinistä” oli käytetty myös muualla vuokra-alueen rakennuksissa.184 Sakaristosta tehtiin pannuhuone, eli sinne sijoitettiin lämmityskattila ja savupiippu sen länsipuolelle.185
Hautausmaa puolestaan tasoitettiin yleiseksi puistoksi ja hautakivet siirrettiin
puistosta osittain kirkon lattian alle ja osittain käytettiin muuhun rakennustoimintaan.186 Kirkon viereinen pelto muutettiin urheilukentäksi187, mikä näkyy valokuvista. Neuvostosotilaat myös raivasivat peltojen keskelle suoran ”valtatien”, joka kulki
kirkon ohitse.

Vuokrakauden jälkeen Jolkbyn kartanon
suunnalta otetussa valokuvassa näkyy
neuvostoliittolaisten tekemä urheilukenttä, jonka takana on kirkkorakennus. Kuva:
Kurt Schreiber. KnPA

Kansainvälisestä poliittisesta tilanteesta johtuen Neuvostoliitto palautti Porkkalan
40 vuotta ennen vuokrakauden loppumista. Porkkala palautettiin 26. tammikuuta
1956, jolloin ensimmäiset alueen entiset asukkaat saivat käydä siellä.188 Moni oli
kuitenkin jättänyt kotinsa uskoen, ettei elinaikanaan sinne enää palaa – Kirkkonummen seurakunta oli pysyvästi muuttunut.

Venäläiset loivat uuden ”valtatien”, joka
kulki kirkonkin ohi.
Kuva: Sol-Britt Kärki/ Kurt Schreiber. KnPA
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Vuonna 1956 talteenotettuja, kirkon
lattialautojen alle tippuneita elokuvalippuja säilytetään edelleen Kirkkonummen
seurakunnan arkistossa.

Näihin aikoihin itäisen ristivarren pohjoisseinällä sijainneen vanhaan ikkuna-aukkoon tehtiin ikkunan tilalle oviaukko
neuvostoliittolaisten toimesta. Tämän
voi päätellä valokuvasta, joka on otettu
kirkossa pian vuokrakauden päättymisen
jälkeen vuonna 1956 (alla; KnSrk), missä
oviaukko näkyy kuvan oikeassa reunassa.
Kun tätä vertaa samasta suunnasta
otettuun valokuvaan 1930-luvulta (yllä;
MV), nähdään siinä tavalliset ikkunalasit.
Saarnastuolin portaat kulkevat ikkuna-aukon editse, ja koska saarnastuolia ei
poistettu kuin vasta miehityksen aikana,
on oviaukon oltava neuvostomiehittäjien
jäljiltä.
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3 OLOF HANSSONIN KIRKON RESTAUROINTI 1956–59
– UUDISTAVA TULKINTA
Porkkalan parenteesin jälkeen kirkon sisätilat kokivat suuren muodonmuutoksen,
kun arkkitehti Olof Hanssonin suunnittelema restaurointi toteutettiin vuosina
1956-59. Restauroinnin lopputulos on nähtävissä edelleen tänä päivänä merkittävissä määrin kirkkotilassa, mitä kuvaillaan tarkemmin luvussa 5.
Arja Sihvola on analysoinut huolella arkkitehti Olof Hanssonin kirkkorestaurointeja
lisensiaatintyössään. Hanssoniin ja hänen uraansa voi tutustua tässä esitettyä tarkemmin Sihvolan julkaisussa. Maija Kairamo on lisensiaatintyössään tutkinut rakennussuojelua ja restaurointia Suomessa. Analyysissä tukeudutaan pitkälti näihin
ansiokkaisiin töihin. Tämän teoksen luku ennen kaikkea kuvittaa ja elävöittää aiempien tutkimusten teemoja Kirkkonummen kirkon kohdalla. Hanssonin perillisten
ylläpitämässä arkistossa on runsaasti järjestelmällisesti arkistoituja piirustuksia ja
luonnoksia hänen projekteistaan, mukaan lukien Kirkkonummesta.
On olemassa myös silloisen kirkkoherra Eric Henricssonin kirkkoa koskeva muistelmateos vuodelta 1987, sekä kirkon restauroitiin liittyvää materiaalia arkistoituna,
kuten kirjeenvaihtoa sekä lausuntoja, mistä voidaan analysoida aikalaisten näkemyksiä ja työn etenemistä.
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3.1 Arkkitehti Olof Hansson
Olof Hansson sai nuoresta asti hyvät eväät ja tukiverkoston arkkitehdin uralleen.
Voimakkaan talouskehityksen ja korkean ammattiarvostuksen vuosina aikaisemmat työt poikivat lisää merkittäviä töitä ammattitaitoiselle arkkitehdille.

Nuoruus ja opinnot

Olof Birger Hansson syntyi 9. huhtikuuta 1919. Hänen isänsä oli merikapteeni Birger Hansson (1867-1921), joka kuoli Olofin ollessa parivuotias, ja äitinsä sairaanhoitaja Eva o.s. Fritsch (1892-1950). Hän kävi koulua Karkkilassa ja Helsingissä,
ja valmistui ylioppilaaksi Nya Svenska Läroverketistä vuonna 1937. Perhe kuului
varakkaaseen yläluokkaan; isäpuoli Kurt Grönberg (1897-1955) oli Tikkurilassa sijaitsevan Blyvittfabriken Grönberg & Co:n tehtaanjohtaja ja omistaja. Hanssonin
ensimmäisiin suunnittelutöihin kuului Grönbergin omistaman kesäviettopaikan
Bjursin tilan sauna. Tila sijaitsee Inkoon Orslandetin etelärannalla.189
Hanssonin kertoman mukaan arkkitehdin uralle ryhtymiseen inspiroi Alvar Aallon
arkkitehtuuri, etenkin Viipurin funktionalistinen kirjastorakennus. Sihvolan mukaan Hanssonilla oli lisäksi kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja piirtämiseen. Arkkitehti Lars Sonck, joka myös suunnitteli perheen talon Tikkurilaan,
oli perheen ystävä ja saattoi olla myötävaikuttamassa ammatinvalintaan.190

Arkkitehtiopinnot Teknillisessä korkeakoulussa alkoivat 1937. Talvisodan sytyttyä
Hansson palveli sotaväessä, mutta sai välillä lomaa opiskelua varten.191 Le Corbusierin ja Alvar Aallon vaikutus on Sihvolan mukaan nähtävissä opintotöissä.192
Hanssonin opettajista professori J.S. Sirén oli Sihvolan mukaan eräs merkityksellisimmistä. Sirén opetti arkkitehtonista sommittelua ja nykyajan rakennustaidetta.
Opettajana hän haastoi opiskelijan perustelemaan arkkitehtuurinäkemyksensä, ja
oli säntillinen ja huolellinen. Diplomityönsä Rovaniemen kaupungintalosta Hansson teki Sirénin ohjauksessa, ja työ valmistui 1946.193

Toimistot, ulkomailla

Hansson työskenteli valmistumisensa jälkeen Ruotsissa kahdessa toimistossa
rakennussuunnitteluprojektien parissa, ensin Boråsissa Hugo Häggströmin toimistossa vuonna 1946, sitten Tukholmassa Backström & Reiniuksen toimistossa
1946-1948. Backström & Reiniuksen toimisto oli tuolloin kehittyvä toimisto, joka
työskenteli ajan hengessä, kehitellen Sihvolan mukaan ”vankkaa modernistisArkkitehti Olof Hansson 1960-luvulla.
Kuva: Valokuvaamo Kienanen. Helsingin
kaupunginmuseo
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ta arkkitehtuuria”.194 Lyhyen aikaa vuosina 1948-1949 Hansson työskenteli myös
Sveitsissä, ensin Isler & Eidenbenzin toimistossa Winterthurissa, sitten Baselissa
Otto Sennin toimistossa.195

Hansson palasi Suomeen vuonna 1949 ja meni töihin Aarne Ervin toimistoon, jossa
tehtiin tuolloin Hanssonin mukaan ”paljon uutta, joka pohjautui kekseliäisyyteen
ja tekniseen osaamiseen”. 196 Ervin toimistossa viiden vuoden ajan työskennellessään Hansson oli projektinvetäjänä Helsingin yliopiston instituuttirakennuksen eli
Porthanian suunnittelussa ja toteutuksessa. Porthaniassa Hanssonin mukaan ”kokeiltiin elementtitekniikkaa ja uutta otetta, uusia materiaaleja”, ja se oli Suomessa
ensimmäisiä, kokonaan betonielementeistä tehtyjä rakennuksia. 197

Hanssonin mukaan Ervillä oli ”humanistinen ote” teknisen innovoinnin ohella.
Hansson pahoittelee, että Ervin sairastuttua tämän näkemys väistyi ”pelkistetysti
teknisen suuntauksen” valtavirran tieltä. Hansson koki tällaisen ”pehmeämmän”
suuntauksen olleen myös Ruotsissa Backström & Reiniuksellakin, ja piti sen sekoittumisesta teknisyyteen positiivisena asiana, yhden ”doktrinäärisen suunnan”
sijasta.198
Hansson matkusti 1940- ja 50-luvuilla Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, luoden ja ylläpitäen henkilökohtaisia suhteita ja ammatillisia kontakteja. Sota-ajan ja
sen jälkeisessä, Hanssonin sanojen mukaan ”ummehtuneessa kulttuurihengessä”
Hanssonin matkustelu oli poikkeuksellista suomalaiselle arkkitehdille, ja avarsi
maailmankuvaa.199

Oma toimisto, opetustyö, muu ammatillinen toiminta

Hansson perusti kevättalvella 1954 oman toimiston Ky arkkitehtitoimisto O. Hansson arkitektbyrå Kb. Toimisto sijaitsi Helsingissä eri vuosina eri osoitteissa, viimeiseksi Eirassa Hanssonin kuolemaan asti vuonna 1995. Hanssonilla oli myöhemmin
oman toimiston lisäksi toimistoja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa; oma
toimisto kunkin kanssa, Ethel Hanssonin (os. Karlsson), Osmo Heleniuksen, Hans
Steniuksen sekä Fred Wegeliuksen. 200
Yllä: Helsingin yliopisto, Porthania. Yliopistonkatu 3.
Sisääntuloaula, vasemmalla Suuri luentosali. Arkkitehtinä Aarne Ervi, Olof Hansson toimi projektin vetäjänä
suunnittelussa ja toteutuksessa. Valmistunut 1957.
Laajat vaaleat pinnat yhdistyvät lämpimän ruskeisiin
sävyihin. Kokeilevaa elementtitekniikkaa on käytetty
laajasti.
Kuva: Kari Hakli, 6.7.2011. Helsingin kaupunginmuseo.
Tekijän muokkaama.

Alla: Olof Hanssonin suunnittelema Valtionarkiston,
nykyisin Kansallisarkiston laajennus, valmistunut 1972.
Kuva: Olof Hansson 1972-73. Arkkitehtuurimuseo.
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Sihvolan mukaan Hansson oli monipuolinen arkkitehti. ”Hän oli ajankohtainen
kannanottaja arkkitehtonisissa ja kaupunkisuunnittelullisissa kysymyksissä. Lisäksi hän suunnitteli monentyyppisiä rakennuksia, niin uudisrakennuksia kuin korjauksia, muutostöitä ja restaurointeja. Monet Hanssonin julkisista rakennuksista
ovat lisärakennuksia. Uudisrakennukset vaihtelevat asuinrakennuksista virasto-,
arkisto- ja kirjastorakentamiseen sekä tehdasrakentamiseen.” Yksi päätöistä oli
Valtionarkiston laajennus vuosina 1968-1972. Helsingin Rikhardinkadun kirjaston
muutos- ja korjaustyö tehtiin vuosina 1967-88.201 Helsingin kaupunkirakennetta
täydentäviä rakennuksia oli useita, esimerkiksi Helsingin ydinfysiikan laitos (1969),
Ruotsalaisen teatterin ravintolasiiven laajennus (1978) ja Fennia-vakuutusyhtiön
Valaskala-korttelin uudisrakennus (1978).202 Kirkkonummen kirkon restauroinnin
aikana hän suunnitteli Helsinkiin PG Holmin nauhatehtaan laajennuksen 1956 ja
Medican teollisuusrakennuksen muutoksen 1957, sekä myöhemmin myös muita
teollisia rakennuksia.203

Hansson toimi professori Aulis Blomstedtin tuolloisen oppiaineen, arkkitehtuuri
III:n erikoisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa 1961–73, sekä sittemmin 197386 rakennussuunnittelun professorina Tampereen arkkitehtiosastolla.204

Hansson oli uransa aikana tuottelias, kantaaottava kirjoittaja. Hän kuului Arkkitehti-lehden toimituskuntaan vuosina 1953–55.205 Hän oli kiinnostunut yhdyskuntasuunnittelusta, ja toisaalta puolusti rakennussuojelun tärkeyttä – esimerkiksi jo
vuonna 1950 hän vastusti Ateneumin lisärakentamista.206 Vuodesta 1964 Hansson
toimi toistakymmentä vuotta sekä Seutukaavaliitossa että kaupunkisuunnittelulautakunnassa, ja kirjoitti tänä aikana useita kaupunkisuunnitteluun liittyviä artikkeleita. ”Hänen toimintaansa arkkitehtuurikannanottajana voisi kuvata ajankohtaiseksi, perusteelliseksi ja kokonaisnäkemykselliseksi,” kuten Sihvola luonnehtii.207

Hanssonin toimiston töitä jatkoivat hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1995 toimiston entiset työntekijät arkkitehdit Esa Karhumaa ja Kalle Sirén nimellä Arkkitehtitoimisto Karhumaa & Sirén.208 He jatkoivat myös Kirkkonummen kirkon muutostyötä, mistä tarkemmin lisää luvussa 4.2. Vuodesta 2002 eteenpäin toimisto on
ollut nimeltään KS Arkkitehtitoimisto Karhumaa Ky.
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Kirkkorestauroinneista
Hanssonin kirkkorestauroinnit, joita oli yhteensä 10, sijoittuvat 1950-luvun puolivälistä 1980-luvun alkuun; näistä peräti viisi oli samanaikaisia, nuorena arkkitehtina toteutettuja. 1950-luvun lopulla vain muutaman vuoden sisällä valmistuivat
Tammisaaren (1959), Degerbyn (1958) ja Kirkkonummen (1959) kirkot, sekä Gräsan kappeli (1959) ja Saksalainen kirkko Helsingissä (1959).209

Myöhemmin seurasivat Tammisaaren siunauskappeli (1963), Hangon kirkon urkujulkisivu(1966), Espoon siunauskappeli (1977) ja kirkko (1982) sekä Pyhän Henrikin
kirkko Helsingissä (1981).210

Sihvolan mukaan suuri osa näistä töistä tuli Muinaistieteellisen toimikunnan virkamiesten kautta, osa seurakuntaan luotujen yhteyksien kautta tai omasta aloitteesta. Kirkkonummen kirkon suunnittelu tuli mahdollisesti Muinaistieteellisen
toimikunnan C.A. Nordmanin tai Nils Cleven kautta, joihin Hansson oli tutustunut
Tammisaaren kirkon restaurointityön yhteydessä.211

Hanssonin kirkkorestaurointien kokonaisratkaisut vaihtelivat huomattavasti detaljitason samankaltaisuuksista huolimatta. Arja Sihvola arvioi, että ”jokainen työ oli
vahvasti sidottu historialliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kontekstiin, unohtamatta poliittista sekä erityisesti kirkkopoliittista yhteyttä”. Moderni rakennustekniikka ja arkkitehtuurin muotokieli yhdistivät töitä - betonin ja teräksen käyttö,
uusien teknisten laitteiden, mm. lattia- ja ilmalämmityksen käyttöönotto ilmenivät
Hanssonin kirkkorestauroinneissa. Aikansa moderni arkkitehtuuri näkyi lennokkaissa portaissa ja virtaavissa lehterikaiteissa.212 Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi
muut Kirkkonummen rinnalla kulkeneet kirkkorestauroinnit.
TAMMISAAREN KIRKKO
Tammisaaren kirkko rakennettiin vaiheittain 1653–1673. Se oli korkea paanukattoinen länsitornillinen pitkäkirkko, jonka sisätila jakautui kolmeen lautaholvein katettuun laivaan, ja lattia oli ladottu tiilistä. Kellotornin puinen huippu uusittiin 1762
ja tällöin myös ikkunoita suurennettiin samankokoisiksi. Uusi alttaritaulu hankittiin
1797 Tukholmasta. Kirkko paloi 1821, ja vuodesta 1825 lähtien sitä korjattiin ajan
uusklassismin tyyliin Charles (Carlo) Bassin suunnitelmiin pohjautuvien yksinkertaistettujen piirustusten mukaan, jotka laati arkkitehti Anders Fredrik Granstedt.
Työ eteni vaiheittain ja valmistui 1842. Rakennettiin uusi, matala katto ja vanha kirkontorni muokattiin empiretyyliseksi. Kirkkosalissa purettiin tiilipilarit, ja kattoon
tehtiin peiliholvaus, sekä sisustus maalattiin valkoisella ja kullalla. 1920-luvulla lisättiin lasimaalaukset itäpäätyyn.213

Tammisaaren kirkko, jälleenrakennettu
1822. Olof Hanssonin uran ensimmäinen
kirkkorestaurointi 1959. Kuorin ikkunan
eteen rakennettiin alttarin taustalle seinämä. Penkkijärjestely uusittu 1990-luvun
alussa.
Kuva: Martti Jokinen 1993. Museovirasto.
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Tammisaaren kirkko oli Hanssonin ensimmäinen kirkkorestaurointi, johon hän tuli
mukaan kesällä 1954 sen suunnittelun jo alettua. Muinaistieteellisen toimikunnan
arkkitehti Nils Erik Wickberg oli suorittanut kirkossa tarkastuksen vuonna 1951 ja
tehnyt yksityisarkkitehtina toimiessaan ehdotuksen kirkon muuttamisesta takaisin kolmilaivaiseksi barokkihengessä. Näin voimakkaasti ”rekonstruoiva” ehdotus
koettiin Muinaistieteellisessä toimikunnassa sopimattomaksi, sillä siinä menetettäisiin Granstedtin luoma empireinteriööri, eikä toisaalta aiemmasta asusta ollut
tarkkaa tietoa.214

Suunnitelmansa hylätyksi tultua Wickberg kuitenkin avusti Hanssonia, joka oli
omien sanojensa mukaan nuori ja kokematon arkkitehti, etenkin arkkitehtuurihistoriallisissa kysymyksissä. Myös Muinaistieteellisen toimikunnan ja seurakunnan
puolelta tuli toiveita ja ohjeita. Jo ennen kuin Hansson oli valittu työhön, olivat
restauroinnin pääkohdat selkiytyneet. Näitä olivat saarnastuolin siirtäminen, itäpäädyn umpeen muuraaminen ja samalla lasimaalausten siirtäminen, uusi väritys,
penkkien mukavoittaminen, kuorin laajentaminen ja korotus.215

Degerbyn kirkko. Lattia on laivankansityyppinen, mitä harkittiin myös Kirkkonummen kirkkoon. Kirkkonummen penkit
ovat samankaltaiset kuin Degerbyssä,
mutta Degerbyn kirkkoon tehtiin yksittäiset virsikirjatelineet. Kuva: Wikipedia.
fi (Abc10)

Hanssonin suunnitelmassa toteutui osittain Wickbergin hahmotelmassaan esittämä idea alttarin taustaseinämästä, jonka tarkoitus oli häivyttää itäseinän vinous
ja jolla luotiin barokkivärien kirjavalle alttarilaitteelle neutraali tausta. Barokkivärityksestä lainattiin sävyt muun sisustuksen väreihin – muun muassa 1800-luvun
lopun negatiivisena koetut ”nuuskanruskeat” ootraukset penkeissä uudistettiin
öljymaalein.216

Yhteistä Kirkkonummelle ja useille muillekin Hanssonin kirkkorestauroinneille oli
puulattian muuttaminen betonivaletulle pohjalle tehdyksi kivilattiaksi, jonka alla
kulki vesikiertoinen lattialämmitys. Kirkkonummelle oli aluksi myös suunnitteilla
pohjoissakaran alle toteutettava lämpökeskus, josta luovuttiin, mutta joka puolestaan toteutui Tammisaaren kirkossa. Tyypillistä Hanssonin rakenneteknisille ratkaisuille oli betonin moderni käyttö, esimerkiksi lehterin puupilareitten uusiminen
betonisiksi. Perinteinen rakennustapa oli 1950-luvulla edelleen käytössä, mutta
monissa arvokohteissa uudet rakenneratkaisut koettiin oikeina.217
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DEGERBYN KIRKKO
Mahdollisesti Kirkkonummen kirkkoherra Eric Henricssonin suosittelemana Hansson valittiin Degerbyn kirkon korjauksen suunnittelijaksi keväällä 1956. Degerbyn
kirkko oli arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema, 1920-luvun historisoivaa
klassismia edustava päätytornillinen rapattu pitkäkirkko, joka valmistui vuonna
1932.218

Kirkkonummen kirkon lähellä, Porkkalan alueella sijaitsevan Degerbyn kirkon restaurointi oli Kirkkonummen kanssa lähes rinnakkain; Degerbyssä työ oli pienempi
ja budjetiltaan 10 miljoonaa markkaa.219 Porkkalan kirkot olivat luonteeltaan suorastaan kansallisia projekteja, kuten Sihvola esittää. Niiden rahoitus järjestettiin
yhdessä, ja tukea saatiin myös Pohjoismaista, etenkin Tanskasta hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta, mitä lehdistö erityisesti korosti. Uutisoinnissa kansainvälinen
politiikka kohosi yhtä tärkeäksi kuin itse kirkkojen restaurointien esittely – pieni
kirkko näyttäytyi vedenjakajana sitä turmelleen idän ja anteliaan lännen välillä.220
Erikoiseksi korjauksen lähtötilanteen teki se, ettei kirkolla ollut omaa seurakuntaa,
sillä se oli lakkautettu Porkkalan parenteesin aikana vuonna 1950. Parenteesin aikana kirkko puolestaan oli toiminut neuvostoliittolaisten elokuvateatterina. Kirkkohallitus päätyi lopulta ottamaan vastuun korjaustöiden johtamisesta. Porkkalan
alueen kirkkojen korjauksiin suunnattujen varojen jakamisessa Degerby jäi Kirkkonummen kirkon varjoon.221
Degerbyn kirkon korjauksessa oli tavoitteena säilyttää olemassa olevaa sekä samalla pitää kustannukset matalana, sillä uuden kirkon rakentamisen kustannukset
olivat vielä melko tuoreessa muistissa. Arkkitehtia kehotettiin pitämään detaljisuunnittelu vähäisenä, ja suunnittelua kiirehdittiin.222
Useat seurakuntalaiset olivat osallistuneet uuden kirkon rakentamiseen, ja kokivat siksi läheisinä 1930-luvun ratkaisut, vaikka seurakunnan perinteet eivät ulottuneetkaan sitä pidemmälle. Alkuperäinen tarkoitus säilyttää ja pelkästään korjata ei suunnittelukustannusten rajoittamisesta huolimatta toteutunutkaan, vaan
sisätilassa tehtiin suuria muutoksia. Lattiarakenne jouduttiin uusimaan lattiasienen takia laivankansityyppiseksi puulattiaksi, ja sisustuksesta kaikki paitsi vanha
alttaritaulu uusittiin, siitäkin huolimatta että 1944 evakuoitua sisustusta oli säilynyt tallessa. Esimerkiksi alun perin saarnastuolin oli ajateltu säilytettäväksi, mutta
Hansson epäili sen katosrakenteen yhteensopivuutta restauroidun barokkialttarilaitteen kanssa, ja lopulta se todettiin liian huonokuntoiseksi ja korvattiin 50-luvun
modernistisella saarnastuolilla, joka Hanssonin mielestä ilmeisesti soveltui 20-lu-
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vun klassismia paremmin yhteen barokin kanssa. Toteutuneiden muutosten taustalla olivat arvostuksen puute kirkkorakennusta kohtaan sen lyhyen historian takia
sekä arkkitehdin luomishalu.223
GRÄSAN KAPPELI
Gräsan eli Niittykummun kappeli rakennettiin 1947 rakennusmestari Martin Lindbäckin suunnitelmien mukaan ja tuli vuotta myöhemmin Espoon seurakunnan
hallintaan. Rakennus oli puinen ja rapattu, aumakattoinen ja klassismin piirteitä
omaava, ja sen yhdessä kulmauksessa oli kellotorni, jonka alaosasta käytiin sisään
kappeliin. Tiloina oli kappelisali, kokoushuone, sakasti, keittiö ja pieni kirkkomusiikkitila.224 Rakennus muutettiin 1981 nuorisotyön tiloiksi, ja sen purkaminen sisäilmaongelmien vuoksi on ollut 2000-luvulla esillä, mutta sen kohtalosta ei ole
edelleenkään selvyyttä.225

Kappeliin suunniteltiin rakennusmestari Rudolf Olsonin laajennusta 1950-luvulla,
mutta se päädyttiin kirkkovaltuustossa esiintyneiden erimielisyyksien vuoksi vain
korjaamaan. Hanssonin suunnittelema kappelin korjaus tehtiin vuosina 1957–58,
ja se käsitti lähinnä julkisivuun liittyviä töitä, kuten rapautuneen rappauksen korvaamisen pystyvuorilaudoituksella. Myös sisäpuolella tehtiin maalaustöitä.226
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SAKSALAINEN KIRKKO
Helsingin Saksalainen kirkko valmistui 1864 Harald Bossen piirustusten mukaan
uusgoottilaiseksi tiilikirkoksi. Vuonna 1897 sen matalaa tornia korotettiin arkkitehti Josef Stenbäckin suunnitelman mukaan, jotta uudet kirkonkellot saatiin asennettua torniin. Samalla uusittiin kirkon ulkoasua, kun sen päätyihin lisättiin finiaaleja
sekä pikkutorneja ja seinät koristeltiin lasitetuin tiilin. Jugendsisustus toteutettiin
vuonna 1908 arkkitehti Friedrich Lischin johdolla, ja se sisälsi runsaasti värejä maalauskoristelun ja sisäikkunoiden värilasien muodossa.227

Kirkko paloi toukokuussa 1958. Puukatosta jäi vain hiiltyneitä palkkeja, lehterit
olivat osittain palaneet, ja muu sisustus oli vaurioitunut. Tämä käynnisti jälleenrakentamishankkeen, johon valittiin arkkitehdiksi Olof Hansson, ilmeisesti Porkkalan
kirkkojen näkyvän uutisoinnin myötävaikutuksesta.228

Helsingin Saksalainen kirkko, rakennettu
1864 uusgotiikan tyyliin. Vuoden 1958 palon jälkeen se restauroitiin vuonna 1959
Olof Hanssonin suunnitelmien mukaan.
Tällöin toteutettiin mm. teräsbetoninen
sisäkatto, jonka puupaneloinnit muistuttavat Kirkkonummen kirkon sisäkattoa
lehterin alla.
Kuva: P.O. Welin 1996. Helsingin kaupunginmuseo.

Saksalaisen kirkon korjauksessa tutkittiin kahta rinnakkaista näkemystä; kirkkosalin rekonstruoiva, palauttava ote ja sitten toisaalta palonkestävyyteen tähtäävä,
uusin rakennusmateriaalein toteutettava ote. Molemmista suunnitelmista tehtiin
tarjouspyynnöt, mutta vaikka ne olisivat olleet kustannuksiltaan samanhintaiset, palovakuutusmaksujen suuruus ja paloturvallisuus painoivat enemmän kuin
tunnearvo. Sekä Hansson että rakennusinsinööri Magnus Malmberg suosittelivat
betonirakennetta. Rekonstruoivan suunnitelman piirustukset esitettiin kuitenkin
Arkkitehti-lehdessä toteutuneen uudisrakentamissuunnitelman rinnalla. Tällä haluttiin näyttää, että rekonstruktio oli varteenotettava vaihtoehto. Kirkkonummen
kirkon kohdalla rekonstruointia ei edes suunniteltu.229

Myös Saksalaiseen kirkkoon toteutui kalkkikivinen lattia alla kulkevine lämpöputkineen. Betoninen sisäkatto toteutettiin puolestaan niin, että näkyviin jäävien betonisten kattopalkkien väliin tehtiin mäntypanelointi. Lehterit pilareineen tehtiin
teräsbetonista, ja niiden kaiteen puinen pystyritiläpanelointi korosti niitä pääaiheena, eräänlaisena ulokemaisena nauhana, joka kiertää kirkkosalia, ilman perinteisen näköisiä pilaritukirakenteita. Hanssonin moderni muotokieli – lehteri, katto,
penkit ja puuritilän käyttö – ja säilyneet uusgoottilaiset elementit käyvät tasavahvaa keskustelua.230
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3.2 Restauroinnin lähtökohdat ja tavoitteet
Miltä kirkko näytti vuonna 1956?
Neuvostoliittolaisten lähdettyä vuoden 1956 alussa Porkkala avautui hiljalleen siviileille. Tammikuun lopussa tuomiokapituli ja kirkkohallitus suorittivat tarkastuksen seurakunnan Kirkkonummen ja Degerbyn kiinteistöillä.231 Mukana oli kirkon
silloinen kirkkoherra rovasti Viktor Jansson.232 Tunnelma kirkossa oli paikalla olleen piispa Georg O. Rosenqvistin mukaan synkkä. 233 Valokuvistakin on nähtävillä,
että puulattiat olivat paljaat: Alttari, saarnastuoli sekä kirkonpenkit oli poistettu.
Siniseksi maalattuja, erikokoisia, ja -muotoisia lämpöpattereita putkineen oli asennettu tasaisin välein kirkon seinille. Sakaristossa oli lämmityskattila. Lehterit olivat
tyhjillään ja huonokuntoiset.234 Piispa Rosenqvistin mukaan paikalla olleille ”oli selvää, että täällä oli tehtävä erittäin suuri ja vaativa uudelleenrakennustyö.” (LR) 235

Myöhemmän kirkkoherra Eric Henricssonin mukaan hautausmaalla oli ”erityisen
murheellinen” tilanne, mikä paljastui hieman myöhemmin lumikinosten alta. Osa
hautakivistä oli kuljetettu pois muun muassa parakkien peruskiviksi ja siltojen tukemiseksi. Osa kivistä oli kaadettu, niin että hautausmaan järjestys oli tiessään.236
Tällainen hävitys sukulaisten haudoilla järkytti piispa Rosenqvistin mukaan kirkkonummelaisten mieliä.237

Läsnäolleiden vaikutelmat ovat epäilemättä olleet synkät lähihistorian ollessa vielä
tuoreena muistissa. Kun kuitenkin katsoo tuolloin paikalta otettuja valokuvia, ei
kirkkosali sen paljautta lukuun ottamatta näytä kovin kaltoin kohdellulta. Seinät,
lattiat ja lehterit vaikuttavat rakenteiltaan ehjiltä ja säilyneiltä. Lähtökohdat eivät
olisi täysin poissulkeneet kirkkosalin palauttamista entiseen järjestelyynsä, vaikka toki kiinteä kalusto olisi pitänyt uusia ja pintoja korjata. Irtaimistoa – urkuja ja
lasimaalauksia myöten – oli yhä runsaasti tallella Haapajärven kirkolla. Myös kuva-aineistoa oli saatavilla kirkon vanhasta sisustuksesta. Valittu restaurointiote tuli
olemaan kuitenkin hyvin toisenlainen.
Kirkko arkeologisten kaivausten käynnistymisen aikaan. Useimmat siviilit
pääsivät vasta tällöin kurkistamaan,
mitä neuvostomiehittäjät olivat kirkossa
tehneet, joten vaikutelma oli hirvittävä.
Lattiaa oli purettu, ja sen alta oli nostettu hautakiviä, jotka venäläiset olivat
siirtäneet hautausmaalta kannattelemaan lattiarakenteita.
Kuva: Solveig Nordström 1956. KnPA
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Vanha hautausmaa oli myllerretty.
Kuva: Solveig Nordström/ Kurt Schreiber
1956. KnPA

Kirkon länsiristivarsi parenteesin
jälkeen. Siellä olivat sijainneet
seurusteluhuone baareineen ja
lukusaleineen.
Kuva: Joakim Hanssonin arkisto.
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Kirkon itäristivarsi parenteesin jälkeen.
Kirkko on riisuttu kirkollisista elementeistään, kuten penkeistä, saarnastuolista
ja alttarista. Katossa oli yksinkertaiset
pallovalaisimet.
Kuva: Joakim Hanssonin arkisto.
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Arkeologinen tutkimus
Vuonna 1956, pian tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen Kirkkonummen sekä Degerbyn kiinteistöjen tarkastuksen jälkeen, tuomiokapituli hankki toimeksiannon
molempien kirkkojen tilan tutkimiseksi niiden seurakunnille. Myös hautausmaat
ja pappila olisi kunnostettava. Kirkkonummen kirkon restaurointityön suunnittelu
annettiin arkkitehti Olof Hanssonille 19. maaliskuuta. Hänen ensimmäinen ehdotuksensa valmistui 28. joulukuuta 1956.238

Papinovi ja kuori-ikkuna otettiin
esiin arkeologisten kaivausten
yhteydessä, missä etenkin
itäristivarressa lattiat avattiin
ja seinärappaukset irrotettiin, jotta allaolevaa päästiin
tutkimaan.
Yllä: Kuori-ikkunan jäänteet
lehteritasossa avatussa seinässä
1956. R.Turunen, MV.
Alla: Itäristivarren eteläseinässä
pystysauma on tiiliverhouksen
ja harmaakiviseinän välissä,
umpeen muuratut kuori-ikkuna
ja papinovi. R.Turunen, MV.
Viereinen sivu: Eteläseinä 1957
talvella. Grünberg, MV.

Restaurointitöitä johtamaan valittiin rakennuskomitea, johon kuuluivat rakennusmestari G.O. Pihlström, Arvid Sandblom, Gunnar Nordström, Eric Henricson
ja Runar Lindholm, sekä pastori Ahti Auranen ja Walfrid Hagelberg.239 Prosessiin
tuli mukaan ajalle tyypillisesti Muinaistieteellinen toimikunta (nyk. Museovirasto).
Ilmeisimmin tämän myötävaikutuksesta Kirkkonummen kirkossa käynnistettiin kesällä 1956 arkeologiset kaivaukset.240

Arkeologisia kaivauksia johti Reino J. Palmroth, ja avustajina toimivat ylioppilas
Rauno Turunen sekä mittaaja-piirtäjät Rainer Nyholm ja Aarne Heimala. Iso alue
kirkon lattiaa revittiin ensimmäiseksi auki.241 Palmrothin työkertomuksen mukaan
aluksi poistettiin kirkon itäsakarasta lankkulattia, jonka alla oli eristeenä sora- ja
sammalkerros. Lautojen alle tippuneesta roskasta poimittiin myös aiemmin mainittuja venäläisten jättämiä todisteita kirkon kulttuuritalokäytöstä. Seassa mainitaan olleen hautausmaalta tuotuja hautakiviä, joita neuvostoliittolaiset olivat ilmeisesti tuoneet tukemaan lattiavasoja.242

Multakerros seulottiin läpi huolella – seasta löytyi jossain vaiheessa myös lantteja,
joista vanhin oli mahdollisesti 1200-luvulta, sekä jo mainittuja profiilitiiliä.243

Mullan poistamisen jälkeen päästiin tutkimaan itäsakaran alla vanhojen rakenteiden jäänteitä. Luvussa 2.1 on käyty läpi tarkemmin nämä rakennusosat. Perustusten seassa havaittiin myös hautamuurauksia. Muut sakarat käytiin läpi Palmrothin
mukaan ylimalkaisemmin. Esimerkiksi pohjoisristivarren alla havaittiin suomalaisen kirkon laajennusosan perustukset.244 Kaivaukset päätettiin syksyllä 1956.245

Varsinaiset restaurointityöt aloitettiin syyskuussa 1957, ja tällöin edelleen Muinaistieteellisen toimikunnan valvoessa sisäseinistä poistettiin”1800-luvun” paksut
rappaukset, sillä Hansson halusi saada vanhan muurauskuvion esiin ja jättää rappauksesta jäljelle vain palasia päätyseinien sommitelmiksi.246 Samalla poistettiin
lankkulattia muualtakin kirkosta ja tutkittiin seinien ja kattorakenteen kunto, jotka
todettiin hyviksi. 247
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Tällöin paikalle pääsi myös Knut Drake tekemään tutkimuksia, ja hän yhdisti havaintonsa kaivausraportin tuloksiin.248 Seurakunta julkaisi kaivausten tuloksia vuonna
1959 kirjasessa ”Kyrkslätts kyrka, byggnadshistoria och restaurering”, missä Drake
selosti tutkimustuloksiaan etenkin kirkon varhaisesta historiasta, ja Hansson kertoi
kirkon restauroinnista.

Kaivantopohjapiirros itäisestä ristivarresta, R. Nyholmin mittauspiirustukset. Vanhojen perustuksien
seassa oli myös hautamuurauksia.
Kuva:Drake 1960.
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Poikkileikkaus itäisestä ristivarresta, Reino Nyholmin mittauspiirustukset 1956.
Kuva KnSrk
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Pituusleikkaus itäisestä ristivarresta, Reino Nyholmin mittauspiirustukset 1956.
Kuva KnSrk
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Restauroinnin lähtökohdat ja tavoitteet
Kirkon lähtötilanne restauroinnin suunnittelun pohjana oli koruton. Kiinteästä sisustuksesta ei ollut paljoa jäljellä, sekä lisäyksinä olivat pannuhuone sakastissa ja
siniseksi maalatut patterit. Pian Porkkalan palauttamisen jälkeen 1956 kirkon vesikatto korjattiin peltiseksi. Katto sai tällöin vihreän pohjavärin, jonka päälle myöhemmin maalattiin mustalla.249

Arkeologisten kaivausten myötä tuli esiin uutta tietoa kirkon historiasta, mikä
vaikutti myös suunnitteluun. Hansson perehtyi kirkon historiaan vuosina 1901 ja
1930 kirjoitettujen paikallishistoriikkien avulla, sekä Kansallismuseon arkistomateriaalia tutkien. Arkeologisten kaivausten tutkimustulokset vaikuttivat olennaisesti
Hanssonin suunnitelmaan ja keskiaikainen historia innoitti häntä.250 Tästä ovat esimerkkejä kirkon kuorin eli itäpäädyn rakennusvaiheiden esiin ottaminen rappauskäsittelyssä, kuorin lattiatason palauttaminen tulkitulle keskiaikaiselle tasolle sekä
keskiaikaisen papinoven osoittaminen, mitkä olivat Hanssonin ideoimia. Suunnitteluvaiheessa oli esillä entisen papinoven avaaminen, mutta seurakunta ei kannattanut ideaa, ja niin se jäi lopulta viittenomaisesti seinäsyvennykseksi. Seurakunta
ei myöskään puoltanut tasoeroja kirkon lattiassa, mutta arkkitehti puolusti ideaa,
ja tasoerot toteutuivat itäristivarressa. Esillä oli myös kattoratsastajan toteuttaminen, sillä sellaisen olemassa olosta uskottiin löydetyn viitteitä kaivauksissa, mutta kattoratsastaja ei koskaan toteutunut.251 Keskiaikaiset osat nostettiin esiin ohi
1800-luvun lopun ilmeen, ja keskiaikaiset fragmentit vuorottelivat suunnitelmassa
ajattomiksi tarkoitettujen nykyaikaisten elementtien kanssa.
Hansson vaikutti uskovan – mahdollisesti aiheettomasti – että Jean Wiikin alkuperäinen ajatus ei toteutunut 1850-luvun uudistuksessa, vaan että suunnitelmaa
huononnettiin käytännössä.252 Mahdollisesti Lindbergin kuvaus vuonna 1930 muutostöiden aikaisesta säästeliäästä kirkkoherra Jakob Kullhemista vaikutti tämän näkemyksen syntymiseen.253 Käytössä olevista lähteistä ei kuitenkaan tule ilmi, miten
toteutunut erosi suunnitellusta.
Arkkitehtoninen tilaohjelma esiteltiin Hanssonin restaurointiselostuksessa vuonna
1957.254 Hanssonin tilasommitelma uudisti kirkon aikaisemman sommittelun täysin. Hanssonin tila-ajatuksena oli länsi-itä-suuntainen päälinja: ensin juhlallinen
kulku kellotapulin porttien läpi, sitten kirkon edustalla olevan intiimitunnelmaisen
aukion poikki sisään länsipäädyn ovista. Tästä matalakattoisesta eteisestä, lehterin
alta katse seuraisi ylöspäin kohoavaa alttaria. Poikittainen eli etelä-pohjoissuuntainen sekundaarinen linja korostaisi korkeana keskiosan volyymiä lehterin alla ole-

3 OLOF HANSSONIN KIRKON RESTAUROINTI 1956–59 – UUDISTAVA TULKINTA

van matalan tilan vastapainona. Itäosassa kappelin ja päätilan alttarin takana oli
erottava seinämä, ja ajatuksena oli jatkaa sitä ylöspäin myöhemmin taidetaontaseinämällä, kun se taloudellisesti olisi mahdollista toteuttaa kirkkotilan vaatimalla
arvokkuudella.255 Muinaistieteellinen toimikunta lähtökohtaisesti vierasti tällaista
suurta, lasista ja takorautaista elementtiä kirkkotilassa, etenkin kun ei ollut varmuutta, että miten hyvin sen detaljointi istuisi sinne.256 Taontaseinä ei noussut
enää myöhemminkään esiin Hanssonin jatkosuunnitteluissa.
Etenkin itäristivarresta ja sakaristosta oli useita luonnoksia erilaisista ratkaisuista suunnittelun alussa. Hanssonin ajatuksissa oli jopa itäristivarren alle sijoittuva
maanalainen krypta, jonne tehtäisiin kirkkomuseo.257 Hän tutki myös sakariston
pilkkomista kerroksiin tai eteistiloiksi, mutta suunnitellut tilat näyttivät ahtaille,
eikä suunnitelmia tehty tarkemmin.258
Ennen neuvostoliittolaisien tuloa kirkon lämmitys oli toteutunut ripauuneilla,
mutta nyt haluttiin nykyaikaisempi lämmitysjärjestelmä. Suunnitelmissa oli aluksi
seinät kiertävä rintapaneeli, joka peittäisi pattereita. Se jäi pois, kun kirkkoon päädyttiin asentamaan lattialämmitys. Uudeksi lattiamateriaaliksi ei tällöin soveltunut
lattialankut, kuten esimerkiksi Eric Henricsson kertoo toivoneensa, vaan Hansson
ja rakennesuunnittelija Malmberg puolsivat tiilistä ja betonista tehtyä lattiaa, sillä
sen alle saisi vesiputkilämmityksen.259

Kuten Tammisaaren kirkossa, Hansson suunnitteli lattialämmitysjärjestelmän vaatimaa pannuhuonetta pohjoisristivarren alle. Tästä kuitenkin luovuttiin, ottaen
huomioon pohjoisristivarren alla olevat jäänteet suomalaisen kirkon laajennuksesta sekä työn kalleus. Pannuhuone toteutettiinkin erilliseen, luonnonkivimuuriin
integroituun rakennukseen pohjoisrinteeseen.

Kirkkonummen kirkon alttari noin vuonna
1959 restauroinnin jälkeen. Saarnatuoli
ei ollut vielä saanut puista paneeliveistostaan. Keskiaikaisen runkohuoneen vanha
ikkunan kaari on otettu esiin itäristivarren
pohjoisikkunan yllä.
Kuva: Joakim Hanssonin arkisto.
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Suunnittelupöydällä oli myös versio, jossa
itäristivarsi pilkottaisiin kahteen kerrokseen ja alle tulisi krypta. 5.3.1957, JHA.

Hanssonin luonnos kaksikerroksisesta toimituskappelista. Tässä versiossa portaikko
kulkee itäseinän editse. JHA.
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Hanssonin luonnos pohjoisristivarren
alle sijoittuvasta lämpökeskuksesta. Leikkauksessa myös eräs urkusommitelmista.
5.2.1957, JHA.

Eräs versio sakaristosta. 5.7.1958, JHA.

Kahteen kerrokseen pilkottu sakaristo
näyttää uonnoksessa ahtaalle. 20.5.1958,
JHA.
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Vanhan puolesta
Suunnitelman uudistavaa otetta ei hyväksytty kokonaan ilman vastarintaa. Huvudstadsbladet oli Hanssonin kutsumana paikalla 8. tammikuuta 1957, kun arkkitehti
esitteli suunnitelmaa yleisölle seurakunnan toiveesta.260 Osan paikkakuntalaisista
oli ollut vaikea hyväksyä uudistuksia kirkossa, kun aiemmin tuttu ympäristö oli
muutenkin muutoksen kourissa. Vastustusta aiheutti myös istumapaikkojen väheneminen uudessa suunnitelmassa poistuvien parvien myötä.261 Hansson puolusti
suunnitelmaa HBL:ssä: ”—olemassa olevasta luodaan jumalanpalveluhuone, joka
täyttää aikamme vaatimukset ja näkemyksen, mutta yhdistyy kirkon menneisyyteen. Suora 1850-luvun kirkon toistaminen tuskin olisi tämänhetkisessä tilanteessa
perustellumpaa kuin paluu aikaisempiin aikakausiin.”(LR)262

Painopiste tulikin olemaan ajan vaatimusten täyttämisessä sekä talotekniikan että
materiaalien osalta. Myös piispa Rosenqvist puolsi tilaisuudessa uudistavaa otetta:
”Jokainen ajanjakso on mukana lyömässä leimansa vanhalle kirkolle. Ja myös meidän ajallamme on jotain annettavaa sen suhteen.”(LR)263
Kaikkinensa vastustus uudistuksille oli melko vaimeaa, tai sitä olisi voinut olla
enemmänkin. Syitä tähän saattaisi olla useita. Eräs olennainen syy tähän oli varmasti se, että paikkakunta oli suuren murroksen keskellä. Kirkkonummen asukasluku väheni kolmannekseen vuokrakauden alettua, ja Porkkalan tyhjiön täyttäminen oli vasta aluillaan, kun kirkkoa alettiin korjaamaan. Paikkakunnalle ei palannut
alkuperäisasukkaista eli vanhoista seurakuntalaisista kuin pieni osa, ja heistä monella oli murheita omastakin takaa alueen jälleenrakentamisessa. Nuorilla puolestaan ei ollut muistoja yli kymmenen vuoden takaisesta kirkosta.264

Huvudstadsbladetissa esiteltiin syksyllä
1957 Hanssonin alustava suunnitelma.
Itäristivarteen kaavailtiin maanalaista
kryptaa, jonne tehtäisiin kirkkomuseo. Katolle suunniteltiin kattoratsastajaa. Nämä
ideat jäivät kuitenkin luonnosasteelle.
Kuva: HBL 1.8.1957

Lehdistö ja koko maa seurasivat kuitenkin mielenkiinnolla Porkkalan alueen ja sen
kirkkojen kunnostamista kansallisesta ja kansainvälisestä tilanteesta johtuen. Henkisesti ja aineellisesti alueen palauttaminen oli suuri kansallinen voitto, mutta siitä
seurasi myös runsaasti juridisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Kirkkonummen kirkon
restauroimistyö oli vain yksi osa-alue.265 Itänaapuria kohtaan tunnettu antipatia lisäksi väritti mielikuvia kirkon tuhoista ja loi pohjaa uuden rakentamiselle.266

Kesällä 1957 Muinaistieteellinen toimikunta kiitteli Hanssonin ehdottamaa suunnitelmaa harkituksi. Todettiin, että arkkitehti vastasi kiinnostavalla tavalla haastavaan arkkitehtoniseen tehtävään ja oli huomioinut hienosti kirkkotilan luonteen.267
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Kirkkorestaurointien tyypillisiä piirteitä 1950-luvulla
Maija Kairamon mukaan 1950-luvulla restaurointi rajoittui pieneen asiantuntijoiden piiriin, joka oli perehtynyt taidehistoriaan ja arkeologiaan.268 Rakennusmuistomerkkien restaurointi jatkui Muinaistieteellisen toimikunnan (myöh. Museovirasto) toimesta sotaa edeltäneen käytännön mukaisesti. Monien keskiaikaisten
kirkkojen restaurointia oli käynnistetty jo ennen sotaa, ja rauhan tultua keskeytynyttä työtä jatkettiin. Perinteisten rakennusmenetelmien ja käsityön ammattitaito
oli vielä tallella, mikä näkyi esimerkiksi Nils Erik Wickbergin suunnittelemissa Tampereen vanhan kirkon ja Korppoon kirkon korjauksissa, joissa tyylihistoriallinen
asiantuntemus ohjasi vanhan ja uuden sulautumaan yhdeksi.269

Rahoituksen osalta prosessi etenee Kairamon mukaan yleensä niin, että mikäli
seurakunta tarvitsee avustusta tai lainaa omistamansa kirkon korjaamiseksi, ”se
voi kääntyä kirkkohallituksen ja kirkon keskusrahaston puoleen. Kirkkohallitus pyytää suurimmista hankkeista opetusministeriön lausunnon, ja tämä hankkii edelleen asiasta Museoviraston lausunnon.”270 Ilmeisesti prosessi oli tämänkaltainen
myös Kirkkonummella.
Kirkkoihin tehtäviä restaurointeja koskeva suojelu oli 1950-luvulla vakiintumaton.
Laki ei määrännyt edes vanhimpia kirkkoja suojeltavaksi ennen kuin vuonna 1998
säädetty kirkkolaki määräsi vuotta 1917 vanhemmat kirkot suojelluiksi. Tätä ennen
opetusministeriö kääntyi Muinaistieteellisen toimikunnan puoleen historiallisesti
merkittäviksi katsomiensa kirkkojen kohdalla. Vanhimpien kirkkojen katsottiin olevan suojeltavia muinaismuistoja, vaikka suojelusta ei ollut varsinaisia säädöksiä.
Kairamon mukaan tästä seurasi sekavia viranomaiskäytäntöjä, jotka olivat eniten
kiinni henkilökohtaisista suhteista seurakuntien ja eri laitosten välillä.271

Kairamon mukaan Muinaistieteellinen toimikunta laittoi alulle perusteellisen
mullistuksen kirkkojen restauroinnissa tutkimustensa pohjalta. Korjaukset usein
paisuivat toimikunnan tieteellisen uteliaisuuden takia täysimittaisiksi restauroinneiksi. ”Restaurointitavoitteena oli useimmiten olevan tilanteen muuttaminen,
haluttiin palauttaa alkuperäinen vaikutelma, jota aikojen kuluessa tapahtuneet
muutokset sumensivat. Varsinkin 1800-luvun lopun sisustukset katsottiin arvottomiksi.”272 Lämmitys- ja sähkölaitteiden uusiminen oli usein pääsyynä korjaussuunnitelman käynnistymiseen. Kairamon mukaan keskiaikaisten kirkkojen uudistaminen muuttui 1960-luvulla suorastaan vimmaiseksi. ”Korjausten suunnittelu tehtiin
Muinaistieteellisen toimikunnan ohjauksella --. Tavallisimmat toimet olivat alustan
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perusteellinen kaivaminen ja lattian lasku kaivauksissa todetulle keskiaikaiselle tasolle. Lattia tehtiin sitten betonirakenteisena kalkkikivilaatoista tai tiilestä. Seinät
ja holvit tutkittiin ja niitä peittävät pinnoitteet uusittiin samalla kun esiin saadut
maalaukset konservoitiin .-- Lehterit purettiin, penkit ja alttarijärjestelyt uusittiin
lähes poikkeuksetta. -- Holvien ja seinien käsittelystä vastasi konservaattori, lattia
ja kiinteä sisustus, ovien ja uusittavien ikkunoiden suunnittelu oli arkkitehdin reviiriä.” 1950-luvulla näyttää olleen tyypillistä pyrkiä palauttamaan eli useimmiten
rekonstruoimaan kirkon keskiaikaista asua, sekä samalla asentaa uutta tekniikkaa.
Hyvää tarkoittaen toisaalta hävitettiin alkuperäistä rakennusperintöä.273

Yllä kuvatun kaltaiset toimenpiteet toteutuivat myös Hanssonin restaurointien,
etenkin Kirkkonummen kirkon kohdalla. Lähes näin reippaat otteet olivat vallalla
myös muissa kirkkorestauroinneissa 1950-luvun puolella. Esimerkiksi Huittisissa
1957–59 tehdyssä korjaustyössä poistettiin paksuja 1800-luvun lopun rappauskerroksia ja laskettiin lattiaa sekä rekonstruoitiin aukotuksia alkuperäisille paikoilleen.
Samankaltaisia toimenpiteitä tehtiin esimerkiksi Nauvossa 1957–58 sekä Pohjalla
1950.274
Hanssonin useimmat kohteet eroavat 1950-luvun tyypillisistä kohteista siinä, että
päätöstä korjata/restauroida niitä ei ollut kypsytelty kauaa ennen sotaa, vaan kirkot olivat joko poliittisen tilanteen tai muiden nopeasti rapauttavien olosuhteiden
armoilla pikaisen korjauksen tarpeessa. Hanssonin tausta modernin rakennustekniikan pioneeriprojekteissa varmasti myös vaikutti ratkaisuihin, ja modernin rakennustavan yleistyttyä 1960-luvulla muutoksen vauhti kiihtyi muidenkin suunnittelijoiden toimesta. Tässä mielessä Hanssonin Kirkkonummen ja Saksalaisen kirkon
uudistamiset enteilevät 1960-luvulla laajemmin toteutuneita periaatteita.

Arkeologisten kaivausten jälkeen Kirkkonummen kirkossa jatkettiin restaurointitöihin purkamalla rappaukset seinistä,
jotta saatiin muurauskuviot esiin. Kuva
itäristivarren eteläseinästä 1957, vanha
kuori-ikkuna on saatu esiin sekä kuorin
levennyksen muuraukset. MV
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1960-luku oli rankan yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aikaa, ja rakentamisessa tähdättiin ympäristön totaaliseen uusimiseen. Rakennusten suojelulla ei saanut
vaikeuttaa rakennuskannan uusiutumista, vaan kirkkorestauroinnissakin tavoitteena oli saada vanha rakennus muutetuksi palvelemaan modernia elämää. Tuloksena oli uudenlainen arkkitehtoninen kokonaisuus, jossa vanhat rakennusosat ja
rakenteet olivat vain yksi ainesosa.275 ”Kirkkorestauroinneissa pyrittiin enemmän
tai vähemmän onnistuneesti saavuttamaan ’ajaton’ lopputulos pelkistetyin muodoin, modernein työtavoin ja materiaalein uusitulla sisustuksella ja kalusteilla,”
Kairamo muotoilee.276 1960–70-luvuilla yleistyi kokonaisvaltainen sisätilan uudistaminen vastaamaan ajan vaatimuksiin samalla tapaa, kuin Kirkkonummen kirkon
restaurointi näyttää ennakoineen.277 Lähes uudisrakentamista vastaava nk. tieteellinen restaurointi teki noina vuosikymmeninä uusituista kirkoista paljolti toistensa
kaltaisia.278
Vasta 1970-luvun lopulla näyttää tapahtuneen muutos maltillisempaan suuntaan
kirkkojen sekä muiden rakennusmuistomerkkien restauroinneissa yhteiskunnan
rakennemuutosten, rakennetun ympäristön mullistusten ja luonnonvarojen rajallisuuden kasvavan tiedostamisen myötä. Keskustelun painopiste siirtyi yksittäisten
rakennusten restauroinnista yleisten suojeluedellytysten ja korjausmenetelmien
parantamiseen. Rakennusmuistomerkin koko ajallisen kerrostuman merkitys nähtiin restauroinnin lähtökohtana. Entistämistä tarkoittanut käsite ”restaurointi” sai
uuden sisällön. Se alkoi merkitä sellaista rakennusmuistomerkin korjaamista, jossa
kiinnitettiin erityistä huomiota kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan.279
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Kirkkonummen kirkon restaurointi, I kerroksen pohjapiirros ja länsi-itä-leikkaus.
Kuvat: Olof Hanssonin piirustukset, jotka
julkaistiin lehdessä Arkkitehti 3/1960.
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3.3 Toteutunut restaurointi
Pääpiirteet ja -periaatteet
Kuten restaurointi- ja korjaustöissä yleensä, arkkitehti ei voinut ennakoida kaikkea suunnitteluvaiheessa, ja käytännössä suunnitelmia piti muokata useaan otteeseen, kun ongelmia ilmaantui. Hansson tiedosti tämän jo suunnittelun alkuvaiheessa.280 Arkkitehti piirsi säntillisesti suuren määrän piirustuksia Kirkkonummen
kirkkoon liittyen. Detaljeista nousi toisinaan kinaa – kaikki seurakunnassa eivät
olleet valmiita hylkäämään kirkon 1850-luvun asua.281 Romanttiset, jopa koristeelliset 1940-lukua heijastelevat detaljiluonnokset toteutuivat kuitenkin yksinkertaistettuina, modernimpina. Lisäsuunnittelun ja muiden yllättävien seikkojen myötä
kustannuksetkin nousivat arvioitua suuremmiksi.282

Kirkkoon tuli paljon muutoksia, etenkin sisätiloissa. Kirkkosisustus sai uuden, ns.
”ajattoman” hahmon. Yleisilme on vaalea ja puupinnoissa korostuvat puunsyyt.
Lattia oli kalkkikivitiilinen. Betoninen alttari sijoitettiin uuden alttarikorokkeen
päälle kirkon ristikeskukseen, ja tätä kohti suunnattuna tehtiin penkkirivistöt länsi-, etelä- ja pohjoisristivarsiin. Länsiristivarteen rakennettiin teräsbetonirunkoinen urkulehteri, jonne sijoitettiin uudet, Tanskasta lahjoitetut urut. Lahjoituksia
olivat myös monet kirkkosisustusesineet ja katedraalilasit. Alttarin taakse rakennettiin tiilinen seinämä, joka erotti visuaalisesti sen takana itäristivarressa olevan
toimituskappelin muusta kirkkosalista. Vanhasta sisustuksesta yksittäisiä asioita,
kuten lasimaalaukset, R.W. Ekmanin alttaritaulu vuodelta 1862 sekä kattokruunuja
sijoitettiin uudelleen täydentämään sisustusta.
Keskiaikaiset osat tuotiin mahdollisuuksien mukaan esiin uudelleen tulkittuina.
Rappaukset poistamalla ja kalkkimaalaamalla sisäseiniin saatiin näkyviin eri rakennusvaiheista kertova tiilimuuraus, mikä näkyy etenkin itäristivarressa. Vanhasta
rappauksesta jäi osia jäljelle päätyjen rappaussommitelmien muodossa. Kuorin
keskiaikainen, muuta kirkkosalia matalampi lattiataso toteutui toimituskappelissa, sekä vanhan papinoven osoittaminen seinäsyvennyksellä. Juuri enempää ei
keskiaikaisesta asusta olisi voinutkaan ottaa esiin tai rekonstruoida arkeologisen
aineiston puuttuessa. ”Ajaton” detaljisuunnittelu esimerkiksi kirkon länsipäädyn
uudistamisessa oli myös osa kirkon pitkän, monivaiheisen historian korostamista.
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Käytäntö heijasteli aikansa kirkkorestaurointeja, joissa haluttiin pienimpiäkin keskiaikaisia detaljeja korostamalla nostaa esiin kirkkojen muinaista arvoa.283
Rakennesuunnittelusta huolehti Insinööritoimisto Magnus Malmberg, sähköteknisestä suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Risto Mäenpää ja LVI-suunnitelusta
Insinööritoimisto Ekono. Arkkitehti Olof Hanssonin pääavustajana toimi arkkitehti
Ethel Karlsson ja arkkitehtiylioppilas Pentti Pantzar osallistui myös työhön. Vastaavana mestarina paikalla toimi rakennusmestari Helmer Rosenqvist.284

Kirkkonummen kirkon restaurointi valmistui vuonna 1959 ja kirkko vihittiin käyttöön 9. elokuuta 1959. Hansson työskenteli varsinaisen restauroinnin parissa siis
1956-1959, minkä jälkeen työt jatkuivat mm. lämpökeskuksen muutostöiden parissa 1960-luvulla. Lopputulosta esiteltiin Arkkitehti lehdessä 3/1960 sekä seurakunnan omassa julkaisussa vuonna 1959, joissa oli mukana myös varhaishistoriaosuus.285

Kirkkonummen kirkon alttari noin vuonna
1959 restauroinnin jälkeen. Itäristivarren
eteläseinässä on korostettu levennetyn
kuorin muotoa. Seinissä korostettiin
muutenkin vanhaa muurausta poistamalla
rappaus ja slammaamalla päälle ohuelti.
Kuva: Joakim Hanssonin arkisto.
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Sisätilat
Tilallisuus – kirkkosali jakautuneena kahdeksi tilaksi
Tilallisesti kirkkosali muuttui eniten restauroinnin myötä. Aikaisemman yhden yhtenäisen tilan sijasta kirkkosali pilkottiin alttariseinämällä kirkkosaliin sekä itäristivarren toimituskappeliin. Muotonsa puolesta ristikirkko oli Hanssonin mielestä
haasteellinen tila suunnitella, johtuen syvistä, eripituisista ristivarsista ja ahtaasta
ristikeskuksesta. Hanssonin tila-ajatus länsi-itä-suuntaisesta päälinjasta toteutui
pitkälti, kuten alustavissa suunnitelmissa.286 Korkea tila kirkon keskiosassa toimii
juhlavana kontrastina tultaessa sisään lehterin alta lännestä ja korostaa kohoavaa
alttaria taustaseinämineen, mikä toimii täten eräänlaisena näyttämönä.
Jo suunnittelun alkuvaiheessa luovuttiin taidetaontaseinästä korkeiden kustannusten ja toteutettavuuden takia, ja matalampi alttariseinämä toteutettiin kalkkitiiliharkoin. Seinämä erottaa tilat toisistaan enimmäkseen visuaalisesti, mutta ei
toki äänten kantautumisen osalta. Itäisen ristivarren toimituskappeli oli tarkoitettu
kastajaisiin, vihkiäisiin, pieniin muistotilaisuuksiin jne. Tilaa oli jopa sadalle henkilölle. Ajatuksena oli, että kappeliin käytäisiin omasta sisäänkäynnistään sakariston
puolelta ja että siellä olisi vaatesäiliö.287 Sakaristo jaettiin kahtia, ja sinne tehtiin
oma tuulikaappi.
Ristivarsista poistuivat myös lehterit, ja vain läntiseen ristivarteen toteutettiin uusi
lehteri. Yleisölle tarkoitetut istumapaikat olivat kuitenkin kirkkosalissa maatason
kerroksessa penkkiriveillä, jotka suuntaavat kohti ristikeskuksen korotettua alttaria. Tilaa oli noin 550 hengelle.
Kuriositeettina muistutettakoon, että tilan pilkkominen ei tapahtunut ensi kertaa
kirkon historiassa. Vuonna 1798 valmistunut laajennus pohjoiseen oli alaosasta
suomalaisen seurakunnan kirkon ja parvelta ruotsinkielisen seurakunnan käytössä, kuten luvussa 2 kerrotaan. Intiimimmälle toimitustilalle on kirkon toiminnassa
epäilemättä kysyntää. Toimituskappelin nykyasu on tunnelmaltaan valitettavan
toisenlainen kuin Hanssonin restauroinnin jäljiltä.
Hanssonin länsi-itä-suuntaisen päälinjan
mukainen tilasarja, kuten se kirkon nykytilassa toteutuu. Kulku kellotapulin läpi on
tavallisesti estetty, mutta esimerkiksi hääpareja varten aukaistaan tämä juhlava reitti.

Kirkkosalissa korostuu pintojen vaaleus, mikä lisää tilantuntua. Vaaleutta on tavoiteltu myös puupintojen lakkauskäsittelyssä, materiaalista aitoutta tavoitellen. Pyrkimyksenä on ilmeisesti ollut irrottautua 1940-luvun jälleenrakennuskauden pienimittakaavaisesta ja romanttisesta arkkitehtuurista, missä taas käytettiin lämpimiä
sävyjä. Valkoisuuden korostaminen viittasi arvostettuun funktionalismiin ja Alvar
Aallon perinteeseen, missä valkoinen ja luonnollinen materiaali ovat pääosassa.288

3 OLOF HANSSONIN KIRKON RESTAUROINTI 1956–59 – UUDISTAVA TULKINTA

Alttarialue ja saarnastuoli
Suunnitelmassaan Hansson painotti alttarin keskeistä asemaa ja sijaintia. Korotettu, keskiakselin suhteen symmetrisesti sijoitettu alttari toimi lännestä kellotapulilta itään kulkevan tilasarjan juhlallisena päätteenä. Alttarin sijoittelusta syntyi
kuitenkin piispa Rosenqvistin mukaan erimielisyyttä.289 Sihvolan mielestä alttarin
aiempi sijainti ristivarsien kulmassa oli ollut tätäkin keskeisempi, vaikka ei sijainnut korokkeella tai keskiakselilla. 290 Ristin mallinen tila on haasteellinen alttarin ja
liturgin näkyvyyden kannalta eri puolilta kirkkoa. Kulmassa sijaitseva alttari suuntautuu tasapuolisemmin eri ristivarsiin päin. Hanssonin retoriikkaa tuki kuitenkin
sopivasti valittu kuva ennen parenteesia, mistä ei havaitse alttaria.291

Alttaritasanteen lattia ja askelmat tehtiin lattiatiilestä lämpöeristetylle teräsbetonilattialle.292 Taustaseinämä tehtiin Saseka-kalkkikivitiilestä.293 Itse alttaripöydän
Hansson joutui suunnittelemaan Dora Jungin valmiiden alttarivaatteiden eli antependiumien mittoihin, vaikka oli pitänyt esikuvanaan vanhoja, gotlantilaisia alttarimittoja.294 Jung suunnitteli kirkkoon yhteensä neljä antependiumia, joista yksi oli
toimituskappeliin.295 Alttaripöytä on tehty hiekkapuhalletusta betonista. Sen ympärillä on tamminen alttaritasanne, jonka kuvioinnissa kertautuu ruudukkoaihe.

Alttarikaide on tyyliltään hyvin moderni, jopa yksinkertainen. Vaalean tamminen
kaide tukeutuu pohjaltaan suoraan kulmaan. Kirkon penkeissä toistuvat aiheet,
pareittain asetetut tuet on sijoitettu väljästi. Perinteestä poiketen kaide ei peitä
alttaria, joka jää näkyviin antenpendiumeineen sen takaa. Tämä viittaa seurakunnan ja papin demokraattiseen suhteeseen, mikä yleistyi osana liturgista uudistusta
1900-luvun loppupuoliskolla Suomessa ja läntisessä Euroopassa.296 Yhdenvertaisuutta eivät toisaalta kuitenkaan edusta alttarin ja saarnastuolin korottaminen
– vaikka se toisaalta mahdollistaa paremman näköyhteyden takimmaisilta penkkiriveiltä. Liturgisen uudistuksen mukaista on kuitenkin alttarin, ehtoollispöydän
keskeinen sijainti.
Dora Jungin antependiumeja esiteltiin Arkkitehti
3/1960 -lehdessä. Mustavalkokuvissa ylempänä violetti, alla valkoinen alttarivaate.
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Alttarin yläpuolelle sijoitettiin yksinkertainen vaaleasta tammesta tehty risti, jossa
lukee INRI metallisin kirjaimin.297 Teksti sijoitettiin molemmille puolin ristiä, jotta se
toimisi samalla alttariristinä toimituskappelille, jonka alttari sijaitsi lännessä. Norjalaisen eläkkeellä olevan nimismies Jon Suulin suunnittelema ja veistämä krusifiksi oli alun perin ajateltu tämän tilalle, mutta krusifiksi oli mittakaavaltaan tähän
liian pieni ja se sijoitettiin lopulta toimituskappelin/kuorin eteläseinälle.298
Saarnastuolista suunniteltiin useita vaihtoehtoja, niin etuosan detaljien kuin rakenteen osalta – betoninen, teräsrakenteinen ja puurakenteinen. Valtionarkeologi
Nils Cleven mielestä tamminen saarnastuoli, jolla on betoninen kantava rakenne
oli taiteellinen ja sopisi parhaiten kirkon sisustukseen.299 Tällaiseen ratkaisuun
myös päädyttiin.

Alun perin Hansson suunnitteli, että 1944 evakuoitu Kristusreliefi upotettaisiin
saarnatuolin etupuolelle.300 Hanssonin myöhemmissä luonnoksissa on myös hahmotelmia karitsasta ja rististä/voitonlipusta, mikä siis on eräs Jeesuksen symboli,
saarnastuolin etupaneeliin. Tämä ilmeisesti eri puulajeista koostuva intarsialevy ei
toteutunut, vaan saarnastuolin valkoiseksi maalattuun etuosaan sijoitettiin puinen
veistos vuonna 1964. Veistos oli kirveellä lovetun tammipinnan päällä ja sen oli
tehnyt Kain Tapper mäntylankusta. Veistos ilmentää paikkaa, jossa sanan leipää
jaetaan.301

Arjan Sihvolan mukaan toimituskappelin puolelle Ethel Karlsson suunnitteli saarnastuolin, jonka runko muodostuu sormiliitoksin yhdistetyistä tammilankuista,
etuosa on rottinkipunosta ja helat ovat patinoitua messinkiä. Rottinkipunos valittiin sopimaan toimituskappeliin valittuihin Haimi Oy:n koivutuoleihin, joissa oli
rottinkipunosistuin.302

Toimituskappeli alkuperäisessä asussaan, esitelty Arkkitehti 3/1960 -lehdessä. Rottinkituolit ovat vaihtuneet
nykyisin toiseen malliin.

Kuva alttarikorokkeesta vuodelta 1971.Saarnastuoli
sai etuosaansa Kain Tapperin puisen veistoksen vasta
vuonna 1964. MV
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Urkulehteri ja urut
Eräs huomattavimmista pohjoismaisista lahjoituksista Kirkkonummen kirkolle olivat 32-ääniset urut, jotka tulivat Tanskasta.303 Arkkitehti Hansson suunnitteli niiden sommittelun yhdessä tanskalaisen Fredriksborg Orgelbryggerin urkurakentaja
Troells Krohnin kanssa. Urkuneuvonantajana toimi Enzio Forsblom.304

Hanssonin luonnoksissa on erilaisia sommitelmia niin uruista kuin urkulehterin kaiteesta. Varhaisissa sommitelmissa ilmenee halu avata länsipäädyn ikkunaa enemmän kirkkotilaan, kuin mitä urkuteknisistä syistä oli mahdollista lopulta toteuttaa.
Yhdessä sommitelmassa urkupillit sijoittuvat päädyn vasemmalle reunalle siten,
että vain pieni osa ikkunasta peittyy pillien taakse. Eräässä toisessa korkeimmat
urkupillit ovat päätyikkunan ympärillä.
Visuaalinen ilme jäi urkuteknisten seikkojen vuoksi taka-alalle. Enzio Forsblom
edusti uutta sointia ja rakenteellisuutta korostavaa urkutyyliä, joka alkoi Suomessa
1950-luvulla. Forsblomin mielestä urkujen julkisivua suunniteltaessa oli huomioitava, että se muodostuisi soivista pilleistä ja ”urkujen sisäisen soinnillisen arkkitehtuurin tulee kuvastua urkujen ulkonäöstä”. Mykkiä kulissipillejä tai toistensa taakse
sijoitettua pillejä ei kuuluisi tehdä.305 Urkujen sisäinen rakenteen mukaisesti urkupillistö on melkein symmetrinen, joten urut sijoittuivat lopulta keskeisesti Forsblomin neuvojen ja urkurakentaja Krohnin urkufasadiehdotusten mukaan. Krohn
lähetti Tanskasta kolme vaihtoehtoa, joista suoralinjaisin näyttää olleen Hanssonin
lopullisen piirustuksen pohjana.
Urkulehterin etureunan kaide toteutui modernin vähäeleisenä, pystymallisista
vaalean tammivanerilaudoista muodostuvana yhtenäisenä pintana selkäpillistön
molemmin puolin näyttävien urkujen vastapainona. Sivustoilla on metallinen pystypinnakaide. Kaiteesta on olemassa erinäköisiä luonnoksia, joissa Hansson on
muun muassa testannut samaa neliöreikäistä ristikkoa, mikä toistuu aiheena ovien
yläpuolisissa laseissa ja pohjois- ja eteläristivarren sisäovissa.306

Kirkkonummen urut Troels Krohnin urkumainoksesta
Arkkitehti 3/1960 -lehdessä. Urut edustavat rakenteellisuutta korostavaa urkutyyliä.
Viereisellä sivulla takaseinän kalasymboli.
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Urkulehteri on betonirakenteinen ja sitä kannattelee kaksi valkoiseksi maalattua
betonipilaria. Lehterille johtaa eteishallista lennokas valkoiseksi maalattu betoninen, tammiaskelmainen ja pinnakaiteinen kierreporras. Portaan käsijohde sekä
virsinumerolaatikon vedin päällystettiin luonnonvärisellä nahalla.307 Toiseen kerrokseen urkulehterin taakse tuli myös naulakkotila kuorolle sekä huone kanttorille
ja urkurille.
Lehterin alle kirkon takaseinään Hansson sijoitti kristillisen kala-symbolin, millä
muistutetaan merenrantapitäjän seurakuntalaista ruokkimisihmeestä.308

Hanssonilla oli useita luonnoksia urkujulkisivun sommittelusta. JHA.
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Ehtoollisen viettoa alttarin äärellä 1970-80-luvulla.
Kuva mahdollisesti Olof Hanssonin ottama. JHA

Viereinen sivu:Kuva alttarikorokkeelta lounaaseen
vuodelta 1971.R.W. Ekmanin alttaritaulu ripustettiin
1950-luvulla eteläristivarren länsiseinälle. Urkulehteri
tuo voimakkaan vastavolyymin alttarikorokkeelle. MV
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Kirkonpenkit
Hansson ja Ethel Karlsson tutkivat lukuisin luonnoksin kirkon penkkejä. Degerbyn
kirkon penkit oli suunniteltu ensin, ja Kirkkonummen penkit kehitettiin niiden pohjalta.309 Siluetit ovat pehmeälinjaisia, lähes lennokkaita penkkien hahmotelmissa,
mutta lopulta ne yksinkertaistuivat ja toteutuivat kantikkaisempina. Käännettävää
polvistumistukea tutkittiin myös, mutta päädyttiin kuitenkin vain ensimmäisellä
rivillä kulkevaan kiinteään jalkatukeen.310

Penkit valmistettiin liimapuutekniikalla – muodoltaan ne ovat virtaviivaisia ja detaljeiltaan harkittuja. Selkänojat ovat loivassa kulmassa parittaisten tukirakenteiden
tukemana, ja niihin on integroitu sormiliitoksin koko penkin mittainen virsikirjateline, yksittäisten telineiden sijasta. Istuinpenkin siluettia elävöittää sen paksuuden
vaihtelu ja pyöristetyt kulmat. Lakkauksen kuultokäsittely tehtiin reseptillä, jossa
oli kolmea ainetta tasasuhteessa: liuottimena tärpättiä, kuivikkeena kserotiinia ja
sideaineena vernissaa, lisäksi harmaata ja vihreää väriainetta. Näin tavoiteltiin hopeanharmaata pintaa, jonka läpi puun kuviointi kuultaisi.311 1990-luvun korjauksen
jäljiltä penkit ovat nykyisin tummemmalla lakatut.
Yllä nykytilakuva kirkon penkeistä. Sormiliitokset erottuvat hyvin. Sävy on melko tumma.

Alla osa Hanssonin piirustusta 130, päivätty 12.2.1959.
Polvistumistuki toteutui vain eturiviin. Penkin muoto
on piirustuksessa vähän toteutunutta lennokkaampi.
Vieressä varhaisempia luonnoksia. JHA
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Valaisimet ja muu esineistö
Valaisimista on lukuisia luonnoksia, erilaisia sommitelmia sylinterinmuotoisista aiheista. Viimeisissä detaljipiirustuksissa valaisin muodostuu viidestä, toteutuksessa
kolmesta yhteen liitetystä sylinteristä.312 Sylinterit muodostuvat toistensa taakse
lomittuvista kuparipelleistä, jotka on hopeoitu. Hansson suunnitteli valaisimen
yhteistyössä Stockmann-Ornon valaisinsuunnittelian Lisa Johansson-Papen kanssa.313Toimituskappelin puolella ideaa on varioitu yksisylinterisiksi, matalammiksi
valaisimiksi.
Tanskasta lahjoitettiin Porkkalan alueen kirkoille taideteoksia ja esineitä, ja Hansson molempien kirkkojen korjaustyön arkkitehtina sai pitkälti päättää mitkä niistä
sijoitettiin Kirkkonummen kirkkoon. Näitä olivat urkujen lisäksi mm. kolme taulua
ja messinkinen kattokruunu. Lahjoituksia tuli myös muualta, etenkin eri puolelta
Suomea runsaasti, mikä ohjasi osaltaan suunnitteluratkaisuja.314
Myös vanhoja, parenteesia edeltäneeltä ajalta säilyneitä esineitä sijoitettiin kunnostettuina uudelleen kirkkoon, kuten kattokruunuja sekä R.W. Ekmanin alttaritaulu.
Alla pieni otos lukuisista valaisinluonnoksista. Vas. osa
Hanssonin piirustusta 158, päivätty 4.10.1959. (JHA)
Kuparipelleistä muodostuvia sylinterivalaisimia roikkuu
pääsalin katosta.
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Kirkon lattia ja lämmitysjärjestelmä
Kirkon kunnon tarkastamisen yhteydessä todettiin, että osa punahonkaisista lattiavasoista oli lahonneita. Tällöin oli päätettävä, hankitaanko suuri määrä uusia
vasoja vai käytetäänkö toista materiaalia.315 Vielä Hanssonin restaurointiselostuksessa vuonna 1957 oli kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli perustusten ja palkkien
korjaaminen, lämpöeristäminen lasivillalla ja puiset lattialankut kittisaumoin laivankansien tapaan. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin Degerbyn kirkossa. Hansson
kuitenkin ilmaisi epäilynsä ”primitiivisen” lattia-alustan perustuksen kestävyyteen,
ja toisena vaihtoehtona oli tehdä lattia lämpöeristetyllä teräsbetonipohjalla ja
lattiatiilipäällysteellä, mikäli tarpeellisia välineitä voitaisiin hankkia.316 Kirkkoherra Eric Henricsonin argumentit puisen lattian puolesta sen pieteetin ja akustiikan
osalta jäivät alakynteen.317 Hansson ehdotti myös ilmeisesti välimuotona penkkien
alle puista, käytäville kivistä lattiaa, mutta kirkkohallintokunto ei pitänyt eri materiaalien yhdistelyä sopivana.318

Kalkkihiekkaisten lattiatiilten alle oli mahdollista kätkeä kirkon uusi lämmitysjärjestelmä, eli kiertävät vesiputket, mikä todennäköisesti vaikutti materiaalivalintaan
suuresti. Nähtyään Ekonon luonnossuunnitelmat kirkon seiniä kiertävistä puupaneloiduista pattereista Muinaistieteellisen toimikunnan C.A. Nordman kommentoi
niiden rumentavan kirkkotilaa sekä heikentävän korkeusvaikutelmaa ja sisäarkkitehtuurin luonnollista rytmiä. Lisäksi hän ilmaisi huolensa siitä, että seinien vieressä patterit sotkisivat ajan myötä seiniä, mistä hän käyttää esimerkkinä Oulun
tuomiokirkkoa. Nordman ehdotti kahta lämmitysvaihtoehtoa: Crittal-keskuslämmitystä tai yhdistelmää, jossa penkkien alle sijoitetaan lämpöputket ja ikkunoiden
alle patterit.319 Jälkimmäinen vaihtoehto hylättiin, koska se oli kalliimpi ja vaatisi
erityistä penkkirakennetta.320
Hanssonin ja rakennesuunnittelija Magnus Malmbergin ajama betoninen lattiarakenne öljylämmitteisine kuumavesijohtoineen toteutettiin, ja vaaleat kalkkihiekkatiilet tehtiin sen päälle kalanruotokuvioon.321 Lattiarakenteessa pohjimmaisena
on 100mm betonikerros, sen päällä 300mm Siporex-murskaa, ohut tasoitusbetonikerros, sitten 80mm paksuinen betonikerros, jossa lämmitysvesiputket kulkevat ja
sen päällä kalkkihiekkatiilet.322 Vesijohdot kiertävät ristivarsien ja sakariston lattian
alla 150-300 mm välein.
Länsiristivarren päätyseinä 1957. Yläikkunan alla on nähtävissä seinämuurauksessa
tukikaari, joka on tehty mahdollisesti
yläikkunan asennuksen yhteydessä. Betonista lattiaa ollaan asentamassa vielä. MV
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Puinen pinta ei olisi soveltunut säteilylämmitykseen kosteusvaihtelunsa takia.323
Mittatarkka, sileäpintainen kalkkihiekkatiili myös varmasti miellytti 1950-luvun
alun uudet rakennustekniikat sisäistänyttä arkkitehtia.324 Lämmityskeskus sijoitettiin erilliseen rakennukseen kirkon pohjoispuolelle osin rinteeseen kätkettynä.

Kirkon vanhat seinät ja rappaussommitelmat
Hanssonia ilmeisesti viehätti vanhojen seinien muurauskuviot, sillä hän halusi ne
näkyviin. Kirkon sisäseinistä poistettiin hiekkapuhaltamalla paksu kerros 1800-luvun rappausta ja päälle maalattiin harmaalla sävyllä kalkkimaalia.325 Joissakin
kohdin rappaus istui kuitenkin tiukassa, ja niihin kohtiin, eli päätyseiniin Hansson
suunnitteli suorakaiteisista muodoista koostuvat epäsymmetriset rappaussommitelmat.326

Myöhemmin, kesäkuussa 1972 tehtiin kirkon pohjois- ja eteläpäätyjen sekä ikkunasyvennysten sisäpuoliset vaimennusrappaukset huonon akustiikan vuoksi. Vaimennus toteutettiin asbestirappauksella. Suunnitelman laati arkkitehti Alpo Halme Ääniteknillinen toimisto Paavi Arni & Knit’sta ja sen toteutti Oy Isbestos Ab.327

Vesijohtoliike Huberin lattiarakenneleikkauspiirustus putkipattereineen vuodelta
1958. KnSrk.
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Kirkkorakennus ja ympäristö
Julkisivut
Länsi- ja pohjoispäädyistä poistettiin rapautuneet tiiliset 1850-luvun portaalikehykset. Ne olivat Hanssonin sanoin ”kömpelöt” ja ne muutettiin ”ajattomaan
muotoon”.328 Länsi- ja pohjoispäätyjen oviaukot uudistettiin segmenttikaarisiksi ja
pohjoispuolen oviaukko sai yläpuolelleen pyöröikkunan. Slammausta korjattiin ja
lisättiin yläosassa länsipäädyssä. Hanssonin mielestä ”paras” 1850-luvun pääty, eli
eteläinen jäi melkein täysin ennalleen, yläikkunan umpeen muurausta lukuun ottamatta.329 Itäristivarren julkisivuissa kuorittiin esiin keskiaikainen muuraus, jossa
on nähtävillä myös vanhojen ikkuna-aukkojen paikkoja.
Hansson luonnosteli muunlaisiakin versioita länsipäädyn uudistamisesta, ja ehdotti esimerkiksi pyöröikkunaa länsipäädynkin oven yläpuolelle. Muinaistieteellisen toimikunnan C.A. Nordman kommentoi olevansa epäileväinen pyöröikkunan
suhteen, sillä tällaista keskiaikaista aihetta hän ei uskonut Kirkkonummella olleen.
Puretun portaalin yläosan alta oli nimittäin paljastunut ylöspäin kovera kaari. Tämä
viittasi siinä olleeseen valepyöröikkunaan, koska muurin sisäpuolella ei ollut merkkejä siitä. Pyörökaaren yllä oleva tukikaari oli mahdollisesti tehty pyöröikkunan
purkamisen yhteydessä, kun sen ylläolevaa suippokaarista, uusgoottilaista ikkunaa
ei vielä ollut.330 Lopulta länsipäädyn uusgoottilainen ikkuna päätettiin säilyttää ja
julkisivu slammattiin ohuelti, jotta nämä tiilifragmentit jäivät näkyviin.
Nordman ehdotti 1850-luvun ”paremmin säilyneen” eteläisen portaalin säilyttämistä ja ikkunaraamien tiilien korjaamista. Hänellä ei kuitenkaan ollut mitään
Hanssonin ehdottamaa pohjoispäädyn pyöröikkunaa vastaan. Hänen mielestään
ei haitannut vaikka etelä- ja pohjoispäädyt olisivat erilaiset.331 Purettu tiiliportaali
erottuu kuitenkin muotona toteutuneessa pohjoispäädyssä. Julkisivupiirustuksessa kivimuuraus on ulotettu uuteen aukkoon asti, mutta toteutuksessa purkualue
näkyy selvästi. Syyt tähän voivat olla teknisiä ja taloudellisia.332 Tämä on toisaalta
positiivinen asia historiallisen kerroksellisuuden näkymisen kannalta.

Länsiristivarren päätyjulkisivu 1957.
1850-luvun tiiliportaali on purettu. Yläikkunan alla on nähtävissä seinämuurauksessa tukikaari, joka on tehty mahdollisesti yläikkunan asennuksen yhteydessä. MV

Kolmiomaiset, pienet yläikkunat katon harjan alapuolella muurattiin umpeen
kaikissa ristipäädyissä. Yläikkunoiden tilalle tulevista aiheista oli useita luonnosversioita. Länsipäädyssä sen tilalle tehtiin ristinmallinen upotus rappaukseen.
Pohjoispäätyyn tuli kolme rinnakkaista pyörökaarista ikkunaa. Itäpäätyyn tehtiin
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Länsiristivarren päätyjulkisivu 1959.
Pääsisäänkäynti sai ”ajattoman” segmenttikaaren. MV
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myös kolme tällaista, mutta niin että kolmas on kahden muun yläpuolella. Pohjoispäädyssä tämä upotus näyttää kömpelöltä, sillä siinä on säilytetty räystäälle asti
ulottuva vanha kivimuuraus, toisin kuin itä- ja länsipäädyissä, missä uudet aukot
istuvat luontevammin rappauksen ympäröiminä.
”Ajattomat” aiheet poimittiin suomalaisissa keskiaikaisissa kirkoissa esiintyvistä
muodoista, kuten segmenttikaarinen oviaukko tai kreikkalainen risti. Myös valiomuodot – neliö, ympyrä ja risti – koettiin neutraaleina, minä aikana tahansa kirkossa esiintyvinä aiheina. Toisaalta Hanssonin käsitys ajattomuudesta voi viitata
kaikkien aikakausien näkymiseen julkisivussa, myös 1950-luvun, minkään niistä
korostumatta.333
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Ikkunat ja ovet
Kirkon kaikki ikkunat uusittiin. Suurten ikkunoiden ruuduista tuli kapeita suorakaiteita, kun ikkunat jaettiin kolmeen osaan vaaka- ja pystysuunnassa. Pystysuunnassa lisättiin yhdet ohuemmat välijaot. Myös päätyjen 1800-luvun uusgoottilainen
puitejako muutettiin vastaamaan suorakaideaihetta. Vertikaaliaihe on erittäin leimallista 1950-luvun arkkitehtuurille, ja toistuu Hanssonin muissakin yksityiskohdissa, esimerkiksi pystypaneeliovissa.334
Segerstråle oli mukana entisöimässä lasimaalauksiaan ja halusi ne sijoitettavan
tällä kertaa kaikki idänpuoleisille seinille, kun aiemmin ne olivat vastakkain itä- ja
länsiseinillä pohjois- ja eteläristivarressa. Uudessa sijoittelussa päiväjumalanpalveluksessa valo siivilöityy niiden läpi seurakuntalaisille mahdollisimman edullisesti.335 Niiden puitejako noudatti vanhaa neliömäistä puitejakoa.

Hansson halusi saada väriä myös itäpäätyyn, joka näytti hänestä ”arkiselta”. Lahjoitettuna saatu katedraalilasi teki kuori-ikkunan juhlallisemmaksi.336 Suippokaarisen
ikkunan värilasit ovat intensiivisen sinisen ja punaisen sekä vaalean liilan väriset.
Luonnoksia sommittelusta ja värityksestä on useita Hanssonin arkistossa, niin Ethelin kuin Olofin.337

Itäpäädyn ikkunoiden sävyt vievät huomion vihertävän sävyiseltä eteläseinän ikkunalasitukselta. Itäpäädyn alempi ikkuna suunniteltiin valoa siivilöiväksi säleiköksi.
Ikkuna-aukon sisäreunaan muurattiin betonista pystysauvat, joiden väleihin sijoitettiin valkoisia vinoon asetettuja rimalevyjä. Ulkopuolen lasit varustetiin vaaleilla
antiikkilaseilla. Vinoon asetetut levyt poistettiin 1990-luvun korjauksessa.338 Ikkuna
on näyttävä ja omaperäinen ja toimii kauniina taustana modernille triumfiristille.
Kokonaan ainutlaatuinen oivallus säleikköikkuna ei kuitenkaan ole – siinä on nähtävissä viittaus Erik Bryggmanin kappelitöihin, jotka ovat olleet Hanssonille tuttuja
ja esikuvallisia.339

Itäpääty nykyisin. Säleikköikkuna luo hieman
mystisen taustan alla olevalle toimituskappelin
alttarille, joka tosin sijaitsi ennen 1990-lukua
vastapäätä lähempänä ristikeskusta. Yläikkunassa on epäsäännöllinen kapea puitejako,
jonka suorakaideaihe toistuu muuallakin.
Voimakkaan sävyiset katedraalilasit tuovat
juhlavuutta itäpäätyseinään.
1990-luvulla uudistettu akustiikkarappaus on
kellastunut ja sen karhea pinta kerää likaa.
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Myös etelä- ja pohjoispäätyihin tehtiin sommitelmat lahjoitetuilla värilaseilla hennon kellertävän, vihertävän värisinä, vaikka sävyeroa ei paikalla juuri erota. Huomion vievät Segerstrålen intensiivisen sävyiset lasimaalaukset niiden vierellä.
Kirkon ulko-ovissa toistuu diagonaaliaihe lukuun ottamatta eteläpäädyn pystypaneeliovea ja kellotapulin neliöreikäaiheisia ovia. Ovien yläpuolisien lasien edessä
on joko pystyrimoitus tai neliöreikäaihe. Lakatut tammiovet on ulkopuolelta käsitelty kuparivihtrilliliuoksella, johon on lisätty mustaa ja punaista pigmenttiä.340
Pohjois- ja eteläpäätyihin tehtiin sisäänpäin työntyvät tuulikaapit, joihin asennettiin heiluriovet tammisesta ristikosta lasineliöin. Neliöreikäaihe toistuu ovien
pyöreiden messinkisien työntölevyjen keskellä. Ovien yläpuolisissa ikkunoissa on
sisäpuolella pienistä ympyröistä muodostuvat ritilät, joista valo siivilöityy. Tätäkin
Hansson näkyy tutkineen eräässä minimalistisen kokoisessa rei’itetyssä luonnospiirustuksessaan.341

Viereinen sivu: Levyjen poistosta säleikköikkunasta ei löydy mainintaa tässä työssä tutkituista asiakirjoista, kuten Karhumaa & Sirénin
rakennusselityksestä (1997) mutta muutos on
nähtävissä valokuvista missä viimeisimmässä
vuodelta 1993 näkyy levyt. Jaakko Holm/MV

Eteläpääty nykyisin. 1990-luvulla lisättyä
kaapistoa lukuunottamatta ilme on sama kuin
1950-luvulla. Yläikkunaan Hansson sommitteli hennon sävyiset värilasit. Ympärillä ovat
rappaussommitelmat, joihin on sittemmin
lisätty akustiikkarappaukset. Oven yläpuolisen
pyöröikkunan ritilää arkkitehti on ilmeisesti
tutkinut yllä näkyvässä, sormenpään kokoisessa rei’itetyssä luonnoksessa. Sisäovessa toistuu
neliöreikäaihe.
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Kellotapuli, lämpökeskus, sankarihauta
Kellotapuli haluttiin korjata juhlavaksi sisääntuloportiksi, josta saavuttaisiin esipihalle. Kellotapuli oli ennen Hanssonin restaurointia kokonaan rappauksen peitossa, joka oli maalattu vaaleanharmaalla vuonna 1929. Hansson teki väritutkimusta
kellotapulista tutkimalla Museoviraston valokuvia ja kansallisarkistossa sijaitsevia
alkuperäisiä piirustuksia, joista ilmeni, että kellotapulin ydinosassa oli luonnonkivi
esillä. Niinpä luonnonkivi hiekkapuhallettiin restauroinnissa esiin. Muut rappauksen peittämät alueet maalattiin vanhan roosan värisiksi ja nurkkaliseenit valkoisiksi.342 Maaliksi valittiin Teknillisen tutkimuskeskuksen neuvojen mukaan emulsiomaali, eikä alun perin suunniteltu kalkkimaali.343

Vain kellotapulin ulkoseinät uudistettiin kirkon uudelleenvihkijäisiin mennessä.344
Kellotapulin sisätiloja sekä etupuolen portaita koskevat työt jätettiin myöhemmälle ja vuosina 1961-1967 ne toteutettiin.345 Toinen Kirkkonummelta Haapajärven
kirkolle evakuoiduista kelloista, uudempi, tuotiin takaisin Kirkkonummen kellotapuliin toukokuussa 1957. Hieman myöhemmin palautettiin myös vanhempi kello
Kirkkonummelle, kun Haapajärven siunauskappeliin hankittiin uusi kello.346
Restaurointi- ja muutostyöt jatkuivat edelleen 1960- ja 70-luvuilla Hanssonin johdolla. Taloudellisista syistä kaikkia 1950-luvun suunnitelmia kellotapulin ja lämpökeskuksen kohdalla ei oltu voitu toteuttaa.347 Rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat
olivat samat kuin 1950-luvulla, mutta pääurakoitsijana toimi tällä kertaa Rakennustoimisto Erik Cavonius.348

Ilmakuva kirkosta 1950-luvun restauroinnin
valmistuttua. Lämpökeskus on vielä keskeneräinen pohjoisrinteessä. Tuntematon kuvaaja/
JHA.

Tässä vaiheessa varsinaisesti pystyttiin toteuttamaan Hanssonin suunnittelema
juhlava sisäänkäynti kellotapulin läpi. Kellotapulin eteen tehtiin rinteeseen betonirunkoiset askelmat samalla liuskekivellä päällystettynä kuin lämpökeskuksen julkisivuun oli tulossa. Kaikki ulko-ovet maalattiin tummanruskealla, ja sisätilan vaurioitunut tiililattia uusittiin katukiveyksellä betonipohjan päälle. Sisälle tehtiin uusi
portaikko vinoneliöreikäaiheisine seinämineen. Sisäkatto puhdistettiin väreistä ja
maalattiin mustanruskeaksi. Sisäseinät kalkittiin. Kellotapuliin tehtiin uudet sähköasennukset. Hansson suunnitteli kellotapuliin myös kuusikulmaisen messinkisen
lyhdyn.349
Kirkkonummen seurakunnan maiden kysynnän lisääntyessä seurakunta kaipasi
kaavoitusta alueelle, ja seurakunnan toimesta Otto-Iivari Meurman laati Kirkkonummen keskustan asemakaavan 1958. Kunta teetti pian tämän jälkeen vielä uuden kaavan ja yleiskaavan, joka kuitenkin palasi Meurmanin asuun. Tästä alkoi kirkon ympäristön kehittyminen matalilla, kaksikerroksisilla liikerakennuksilla, siten

3 OLOF HANSSONIN KIRKON RESTAUROINTI 1956–59 – UUDISTAVA TULKINTA

että kirkkokumpu jäi omaan rauhaansa itäpuolen peltojen äärelle. Kirkkokummun
aseman parantamiseksi kirkonkylässä oli tärkeä jatkaa kirkon hautausmaan muuria pohjoispuolella.350 Kellotapulin viereen tehtiin kellotapulin uutta, punertavaa
sävyä mukaileva torialue Henrik Adlercreutzin 1974 valmistuneiden suunnitelmien
mukaan.

Kirkko ja kellotapuli rooasanvärisessä asussaan
vuonna 1970. Torialue on vasta tekeillä tapulin
edustalle. Elias Härö/MV
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Kirkon lämpökeskuksesta tehtiin suunnitelma pohjoisristivarteen lattian alle, kuten Hansson oli tehnyt Tammisaaren kirkossa.351 Koska kalliopinta oli niin lähellä ja
pelättiin räjäytysten vahingoittavan kirkon seiniä, oli keskus sijoitettava toisaalle.352
Lämpökeskus ja saniteettitilat sijoitettiin hautausmaan muurin alapuolelle pohjoispuolelle rakennettuun betoniseen rakennukseen. Vuonna 1959 valmistunut
ratkaisu oli väliaikainen. Lämpökeskuksen julkisivukäsittely sekä siihen liittyvän
kirkkomuurin ja ympäristön käsittely päätettiin jättää myöhemmäksi.353
Vuonna 1970 valmistuneissa muutostöissä lämpökeskukseen sijoitettiin pieni ruumishuone entiseen polttoainevarastoon sen tultua tarpeettomaksi siirtyessä nestemäiseen polttoaineeseen.354 Ruumishuone ajateltiin aluksi sijoittaa kellotapulin
sivuhuoneeseen, mutta Hanssonin mukaan se ei toiminnallisesti, arkkitehtonisesti
eikä rakennushistoriallisista syistä sopisi siihen.355 Viimeinen näkökohta on erikoinen kirkon rakennushistoriaan perehtyneeltä Hanssonilta, sillä aikoinaan 1820-luvulla nimenomaan suunniteltiin toiseen sivuhuoneeseen ruumishuone.

Lämpökeskuksen julkisivuihin ja muureihin tehtiin kuusipuiset rimoitus- ja liuskekivipäällysteet. Kivimuuria jatkettiin itään rakennuksen eteen peittämään se osittain pohjoisesta katsottuna.356 Liuskekivien käyttö oli yleistä 1940- ja 50-luvuilla
niin restauroinneissa kuin kirkollisessa uudisrakentamisessa. Ns. kirkkomuurityylissä pyrittiin imitoimaan keskiaikaisten kirkkojen muurien limitystä ja liittämään
rakennus luontevasti vanhaan kirkkoon.357

Peltikatto maalattiin vihertävän mustalla ja roiskerapatut seinät lateksimaalilla.358
Lämpökeskus naamioitiin näin istumaan huomaamattomammin pohjoisrinteeseen.
Arkun kuljetuksen helpottamiseksi lämpökeskukseen tehtiin hissi, johon saattoi
lastata arkun rinteen ylätasanteelta suoraan kirkon pohjoispäädyn ovea vastapäätä.359

Lämpökeskus noin 1980-luvulla. 1970-luvulla
kivimuuria jatkettiin osittain peittämään rakennus näkyvistä. JHA

3 OLOF HANSSONIN KIRKON RESTAUROINTI 1956–59 – UUDISTAVA TULKINTA

1950-luvun restauroinnissa sankarihaudan suunnittelivat Lennart Segerstråle ja
Hansson yhdessä. Se koostuu suuresta mäntypuisesta rististä, jonka vieressä on
mustasta graniitista hiottu kivipaasi nimikaiverruksilla varustettuna. Segerstråle
painotti suunnittelussa yksinkertaisuutta ja taiteellisuutta. Lämpökeskuksen tukimuurin vuorauksen tulisi olla Segerstrålen mielestä hienompaa materiaalia kuin
betoni, sillä se näkyi kirkon läheisyydessä yhtä aikaa sankarihaudan kanssa.360 Sankarihaudan vieressä sijaitsee tänäkin päivänä Karjalaan jääneiden muistomerkki
sekä vuoden 1918 tapahtumien muistomerkki.

Sankarihaudalla kirkon uudelleenvihkimisissä
9.8.1959. Kurt Schreiber/KnPA
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4 SEURAKUNNAN KÄYTTÖ JA UUDISTUSTARPEET
4.1 Hanssonin muutossuunnitelmia 1980-luvulta lähtien
ja erimielisyydet
Olof Hansson jatkoi kirkon uusien muutossuunnitelmien tekemistä seurakunnan
toiveesta 1980-luvun alusta alkaen. Hän koki kuitenkin seurakunnan alttaria koskevat muutosvaatimukset kohtuuttomina ja puolusti 1950-luvun ratkaisujaan. Erimielisyydet sisätilojen muutostarpeista kärjistyivät valituksiin, joista lopulta seurasi korkeimman hallinto-oikeuden Kirkkohallitusta mukaileva päätös vuonna 1995,
missä edellytettiin Porkkalan vuokra-ajan jälkeisen interiöörin säilyttämistä rakennushistoriallisena muistona tuosta vaiheesta.361
Hanssonin toimistossa työskennelleet arkkitehdit Esa Karhumaa ja Kalle Sirén jatkoivat töitä Hanssonin kuoleman jälkeen nimellä Arkkitehtitoimisto Karhumaa &
Sirén.362

Alttarikiista
Varsinainen kiistakapula muodostui seurakunnan toivomasta alttarin madaltamisesta 1990-luvun taitteessa. Ajatus alttarin madaltamisesta oli lähtöisin 1970-luvulta seurakunnan musiikkipiireistä, jotta kirkon keskiosaan mahtuisi orkesteri
sekä kuoro esiintymään. 1980-luvulla myös jumalanpalvelukseen liittyvät argumentit vahvistuivat seurakunnassa; alttarikoroke syrji liikuntaesteisiä ja koettiin
muutenkin hankalana, sekä papiston ja seurakunnan tulisi olla yhdenvertaisuuden
vuoksi samalla tasolla.363

Yhteinen kirkkovaltuusto asetti vuonna 1988 rakennustoimikunnan valmistelemaan kirkon saneerausta. Tavoitteet paisuivat alttarin madaltamisesta ja sisäseinien puhdistamisesta käsittämään muitakin kohteita, kuten sakariston uusimisen,
ruumishuoneen ja lämpökeskuksen saneeraamisen, kellotapulin kunnostamisen.
Rakennustoimikunnan silloisen, 1989 puheenjohtajana aloittaneen Ilkka Jalamon
mukaan arkkitehti ”tietoisesti jarrutti” suunnitelmien etenemistä.364 Seurakunta
kääntyi eräässä vaiheessa jopa arkkitehti Juha Leiviskän puoleen, joka ei kuitenkaan halunnut ”astua kollegan varpaille” ja suunnitella vastoin tämän näkemystä.365
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A

Keskeisin Hanssonin esittämä argumentti alttarin madaltamista vastaan oli se, että
hänen mukaansa jumalanpalvelusuudistuksen mukainen yhteys [eli näkyvyys] alttarille heikkenee, jos alttaria madalletaan. Jouduttaisiin myös kajoamaan kantaviin rakenteisiin, mikä tulee Hanssonin mukaan kalliiksi.366 Hanssonin tutkielmia ja
luonnoksia alttarista on useita.367

Hansson näki 1950-luvun interiöörin arkkitehtonisena taideteoksena, jota ei saisi
muuttaa ilman hänen osallisuuttaan tekijänoikeuksiin vedoten.368 Tekijänoikeuksista voidaan puhua arkkitehtuurissa, kun suunnitelma edellyttää riittävää omaperäisyyttä ja luovuutta. ”Arkkitehti ei ole mikään puhtaaksipiirustuskone,” Hansson
totesi eräässä lehtihaastattelussa. Hän koki esittäneensä riittäviä ratkaisuja seurakunnan esittämiin toiminnallisiin ongelmiin.369

Esimerkiksi vuonna 1990 hän pohti, että alttarin eteen voisi tehdä polvistumistelineen sekä täydentävän apupöydän ja telineitä. Vaihtoehto, jossa alttarikoroketta puretaan ja madalletaan, olisi hänestä ”vandaalimaisesti” tärvellyt ”kirkkosalin
sopusuhtaista interiööriä”. Myös toimituskappelin lattiatasoon alttarille kaavailtu
luiska liikuntaesteisille ei olisi sopiva, sillä sellainen ”häiritsisi alttarikorokkeen tasapainoa” ja peittäisi osin sakariston oven.370

B

Kompromissin tapaisesti seurakunta olisi halunnut alttaria madallettavan kahteen
askelmaan nykyisen neljän askelman sijaan.371 Hanssonin argumentteja näköyhteydestä kuultiin, mutta tuolloinen kirkkoherra Iivari Rämä ei ollut vakuuttunut
väitteestä, vaikka vastatodisteita ei ollutkaan. Etenkin ruotsalaisen seurakunnan
silloinen kirkkoherra Bo Ekström oli madaltamisen kannalla.372

Ekström argumentoi mm. sillä, että ehtoollinen olisi voitava järjestää siten, ettei
ketään jätetä ulkopuolelle. Hän huomautti myös, että useimmissa muissa kirkoissa alttarit ovat matalammalla, eikä tätä koeta ongelmallisena. Sen sijaan liturgin
korottaminen passivoi seurakuntalaisia ja vähentää yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Myös itse alttaripöytä muistutti Ekströmin mielestä uhrialttaria, eikä
ole ”majesteettisuudessaan” erityisen ”kristillinen”, ja samoin sen yllä leijuva suuri
risti johdattelee ajatukset epätodellisiin ”ihanteisiin”.373

Rakennustoimikunta sai kuitenkin lopulta arkkitehdin kanssa aikaiseksi ehdotuksen, jossa alttarista oli kaksi vaihtoehtoa; madaltaminen kahdella askelmalla –
missä arkkitehti noudatti ”tarkkaan -- toimikunnan ohjeita” – ja madaltamatta jättäminen ja pelkkä alttarikaiteen siirtäminen lattiatasoon.374 Sakaristoon esitettiin
kolmenlaista laajennusvaihtoehtoa – maanalainen tai maanpäällinen laajennus,
tai sitten väliseinän purkaminen.375 Ehdotukseen pyydettiin eri tahojen lausuntoja,
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jotta päästiin viimein kirkkovaltuuston äänestykseen, joka sitten puolsi ehdotuksia enemmistöäänin.376 Seuraavaksi haettiin ulkopuolisten elinten lausuntoja, mm.
Museovirastolta. Museoviraston kannan mukaisesti valtaosa kannanottajista piti
Hanssonin ehdottamaa sakariston käsittelyä ylimitoitettuna, mutta hyväksyi alttarin madaltamisen.377
Alttarin madaltaminen ei siis Museoviraston tuolloisen näkemyksen mukaan ollut
mikään ongelma. Sen rakenteiden purkamisen myötä Museovirastosta sen sijaan
kehotettiin järjestämään sen alle arkeologiset tutkimukset täydentämään 1950-luvun kaivauksien puutteellisuuksia.378

Valituksia tuli myös, joista mainittakoon Hanssonin valitus, jonka perusteena oli
tämän tekijänoikeuden loukkaaminen, mitä kuitenkaan Porvoon tai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulit eivät katsoneet tässä tapahtuvan.379 Hansson oli katsonut osoittaneensa seurakunnan vaatimille toiminnallisille tarpeille vaihtoehtoiset
ratkaisut ”puuttumatta kirkon esteettiseen laatuun”.380 Jopa kirkkovaltuuston sisällä oli erimielisyyttä muutossuunnitelmista, ja niistä valittaneet puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja joutuivat eroamaan.381

A
B

Tällä aukeamalla ovat luonnospiirustukset vuodelta 1990 Hanssonin ehdottamista vaihtoehdoista alttarialueen käsittelemiseksi. Jälkimmäinen, vaihtoehto
B ei selkeästi ollut Hanssonin mielestä
varteenotettava. Arkkitehti pyrki osoittamaan mm. perspektiivipiirustuksin,
miten näköyhteys heikentyy madalletulle
alttarille. Arkkitehtitoimisto O. Hansson.
(KnSrk)
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Museovirastoa kuultuaan Hans Lehtinen laati Seurakuntayhtymän toimesta keväällä 1994 suunnitelmat, joissa säilytysratkaisut toteutettiin olemassa olevia tiloja hyödyntämällä, ilman sakariston laajentamista. Leikkauksessa alttaria oli madallettu kahdella askelmalla.382 Rakennustoimikunta hyväksyi nämä suunnitelmat
17.5.1994.383 Tällöin oltiin vielä epätietoisia Kirkkohallituksen tulevasta kannasta.384

Kirkkovaltuuston järkytykseksi kirkkohallitus asettui muutossuunnitelmia vastaan.385 Tämä katsoi, että Kirkkonummen kirkon restaurointi vuosina 1956-1959
”Porkkalan vuokra-ajan päätyttyä ja kirkon oltua sisätiloiltaan kokonaan hävitetty
edustaa mielenkiintoista arkkitehtonista vaihetta Suomen kirkkojen rakennushistoriassa”, ja tästä johtuen interiööri, jonka ”olennaisena osana alttarirakennelma”
on, ”tulisi säilyttää rakennushistoriallisena muistona tästä vaiheesta”.386 Sanatarkalleen ”alttarikorokkeen madaltaminen kahdella porrasaskelmalla neljästä kahteen sekä alttarin pienentäminen ja muut alttarialueen järjestelyyn kuuluvat toimenpiteet” vaikuttaisivat yhdessä olennaisesti kirkon sisäasuun.387

Hans Lehtisen leikkaus suunnitelmassa, jossa alttari madallettaisiin kahdella askelmalla,
vuodelta 1994. KnSrk.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitti 15.9.1994 annetusta päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja vaati sen kumoamista. Päätös koski myös
sakariston laajentamista. KHO katsoi 1.12.1995 antamassaan päätöksessään, että
kirkkohallitus oli toiminut lainmukaisesti sille kuuluvalla harkintavallalla, kun ei ollut vahvistanut kirkkovaltuuston päätöstä. Laillisuuden vedoten KHO ei voisi siis
Kirkkohallituksen päätöstä kumota.388

Etenkin paikallislehdissä tapausta seurattiin tarkasti. Kirkkoneuvoston jäsenenä
toiminut Maija Paavilainen otti asiaan kantaa aktiivisesti myös lehtikirjoituksissaan
ja oli alttarimuutoksia vastaan. Lehtikirjoittelu sai 1990-luvulla alussa ikäviäkin sävyjä, ja pahimmillaan Hanssonia nimiteltiin ”jarruttaja-arkkitehdiksi” sekä vihjailtiin tämän hyötyvän taloudellisesti erilaisten suunnitelmien piirtämisestä.389
Ennen kuin vääntö alttariasiasta ehdittiin käydä loppuun, 76-vuotias Olof Hansson
kuoli 3. elokuuta 1995. Hänen työtään jatkoivat Hanssonin toimiston entiset työntekijät, Arkkitehtitoimisto Karhumaa & Sirén.

Keskustelu kävi kuumana
paitsi paikallislehdessä, myös
seurakunnan sisällä alttariasiasta. Lehden pilapiirtäjä irrotti
tilanteesta jopa huumoria. 1994
(tuntematon tekijä, KnSrk)
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Sakariston muutossuunnitelmat – Museoviraston kanta
Hansson oli vakuuttunut 1989 että lisätilojen puute ratkaistaisiin sakaristoa laajentamalla.390 Sakariston laajentamiseen luonnosteltiin useita vaihtoehtoja; väliseinän
siirtäminen, erillisrakennus sakariston kylkeen tai maanalainen laajennus. Erillisrakennuksista on erilaisia versioita; harjakattoinen neliskulmainen, volyymiltään samankaltainen kuin olemassa oleva sakaristo, suorakaiteinen viistetyin kulmin sekä
kuusikulmainen, voisi sanoa hieman huvimajamainen versio.391

Vuonna 1993 työstettiin suunnitelmia edelleen sakariston maanalaisen laajentamisen osalta, mutta kustannukset kohosivat liian suuriksi sekä suunnittelun että
rakennuskustannusarvion osalta.392 Maanalaisesta laajennuksesta olisi kulkenut
yhdyskäytävä lämpökeskukseen sijoitettuihin sosiaalitiloihin.393 Hanssonin mielestä maanalainen laajennus olisi ollut paras vaihtoehto, mutta Museoviraston kanta
oli täysin toinen.394

Museovirasto näki sille 1993 toimitetut alustavat suunnitelmat kokonaisuudessaan epäonnistuneina. Suunnitelmissa alttaria olisi madallettu kahden askelman
verran, ja säilytystilaa olisi lisätty toimituskappelin länsiosaan, eli kuten nykyisessä
asussa siirtämällä alttarin paikka itäseinälle – näihin virastolla ei ollut huomauttamista. Sen sijaan Museovirasto koki etenkin sakariston käsittelyn sen arvoa alentavana. Epäsovun keskellä syntyneessä suunnitelmassa ei oltu otettu huomioon
askelmien madaltamisen myötä järjestyvää esteetöntä kulku reittiä kirkkosalin
puolelta toimituskappelin puolelle, jolloin sakariston 1950-luvulla tehty pilkkominen tuulikaapiksi olisi voitu purkaa ja palauttaa sakaristo kokonaisuudessaan
alkuperäiseen käyttöönsä. Museovirasto ei hyväksynyt suunnitelmissa esitettyjä vaihtoehtoja sakariston laajentamiseksi – niissä sakaristo oltiin laajentamassa
joko väliseinää siirtämällä tai erillisrakennuksella kirkon läheisyyteen tai alaspäin
kellaritilaan, mikä Museoviraton mukaan alentaisi vanhan sakariston pelkäksi porrashuoneeksi. Tarpeelliset aputilat olisivat järjestyneet kellotapulin sivutiloihin ja
muilla esitetyillä säilytystilaratkaisuilla.395

Sakaristo joskus 1980-luvulla. 1950-luvulla tila
jaettiin väliseinällä papiston pukuhuoneeksi ja
toimituskappelin eteiseksi. JHA

107

108

4 SEURAKUNNAN KÄYTTÖ JA UUDISTUSTARPEET

Sakariston uudelleenjärjestelysuunnitelmissa betoninen lattialaatta esitettiin purettavaksi ja sen korkeus muutettavaksi esteettömän sisäänkäynnin järjestämiseksi. Museovirasto edellytti arkeologisia kaivauksia sakariston lattian alla sekä
seinien vieressä ulkopuolella että sakariston ympärillä. Samalla valvottaisiin kirkkomaalle tehtävää viemäri- ja vesiputkityötä.396 Sakariston ympäristössä tehtiinkin arkeologisia tutkimuksia arkeologi Markus Hiekkasen johdolla 1994 ja 1995
viemäri- ja lämpöjohtokaivantotöiden, sekä uuden muistokiven perustamistöiden
yhteydessä.397

Hanssonin luonnos maanalaisesta sakaristosta,
leikkaus 18.9.1989. Sakaristo yhdistyisi samalla
huoltorakennukseen. Toisaalta vanha sakaristo
alenisi porraskäytäväksi. KnSrk.
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Hanssonin luonnos sakariston laajennuksesta,
julkisivu ja pohjapiirros 20.11.1992. KnSrk.
Tässä versiossa olemassaolevaan sakaristoon tehtäisiin yhdyskäytävällä/aputilaosalla
yhdistettynä laajennus kuusikulmaiseen
sakaristoon, ja olemassaoleva sakaristo olisi
eräänlainen laajennettu eteistila. Tämäkään
versio ei vakuuttanut Museovirastoa. KnSrk.

109

110

4 SEURAKUNNAN KÄYTTÖ JA UUDISTUSTARPEET

4.2 Suunnitelmia - Toimenpiteet kirkossa 1990-luvulta alkaen
Pienempiä korjauksia ja muutoksia toteutettiin vuosina 1994-97. Sen jälkeenkin on
työryhmissä tutkittu muun muassa alttarin aluetta. Esimerkiksi vuonna 2002 pohdittiin Esa Karhumaan suunnitelmien pohjalta, voisiko matalan muurin keskiosaa
nostaa, niin ettei liturgi kirkkosalista nähtynä visuaalisesti katkea, kun tämä seisoo
alttarin ääreen lisätyllä korokkeella.398

Huoltorakennus

Muutos- ja korjaustyöt entiseen lämpökeskukseen, uudella nimityksellä huoltorakennukseen tehtiin vuosina 1994-95.399 Magnus Malmbergin toimisto vastasi tässäkin rakennesuunnittelusta, pääsuunnittelusta Esa Karhumaa.400

Huoltorakennukseen tehtiin uudet sosiaalitilat, jotka käsittivät suihku- ja wc-tilat
pukuhuoneineen sekä oleskelutila keittonurkkauksineen. Ruumishuoneen hissi
ja kylmiöt uusittiin. Pannuhuoneesta tuli lämmönjakohuone ja tilan vapautuessa
pystyttiin toteuttamaan uusi tila, huone omaisille kylmiön viereen. Lisäksi saatiin
uusia varastotiloja.401

Tapulin korjaus ja maalaus

Kellotapuli korjattiin vuonna 1995 arkkitehti Esa Karhumaan johdolla. Kirkkonummen Seurakuntayhtymältä työtä valvoi rakennusmestari Hans Lehtinen.402 Tapulin
ulkoseinät maalattiin valkoisia nurkkaliseenejä myöten kalkkimaalilla okranvärisiksi Museoviraston rappaustutkimusten perusteella määritetyn alkuperäisen sävyn
mukaan. Väri oli Fescon keltainen kiviväri 150.403 Ikkunoiden kaaret ja poikkipylväät sekä poikkileikkaukset maalattiin valkoisiksi, katto tummanvihreällä Panssarimaalilla ja ikkunoiden ja ovien puuosat tummanharmaalla öljymaalilla.404 Tällöin
ei huomioitu kuitenkaan sitä, että viereisen torin värimaailma mukaili Hanssonin
1950-luvulla tapuliin valitsemaa punertavaa väritystä.405

Korjaustöiden alkaessa kävi ilmi, että tapuli oli ennakoitua huonommassa kunnossa, mistä seurasi lisätöinä mm. tapulin sivuhuoneiden lahonneista lattiasta ja
yläpohjasta johtuen niiden lattianvalu ja yläpohjan palkkien uusiminen. Lisätöitä
olivat myös peltikaton ja räystäiden korjaus sekä ulkoseinien rappaustöitä kolmikerrosrappauksella.406 Kolmikerrosrappaus muodostui tartuntarappaus-, täyttölaasti- ja pintakerroksesta.407 Rappauksessa havaittiin takuutarkastuksessa jo vuonna 1997 hiuksenhienoja halkeamia.408
Kellotapulin rakenneleikkaus, Ins.tsto.Malmberg, 4.5.1995.
WC-tiloja varten uusittiin ala- ja yläpohjat sekä väliseinät.
Lahonneita puuosia korjattiin monin paikoin. KnSrk
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Huoltorakennuksen alustava muutossuunnitelma vuodelta 1994, pohjapiirros.
Arkkitehtitoimisto O. Hansson. (KnSrk)
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Töiden yhteydessä tapuliin tehtiin toiseen, pohjoispuoleiseen sivuhuoneeseen
wc-tilat, inva-wc sekä tavallinen.409 Tapulin yläkerroksissa mm. uusittiin hajonneita
lattialankkuja ja lahonneita tukipuita.410 Tapulin huipun viiri ja pallot olivat huonokuntoiset ja ne korjattiin. Tapulin kiviset ulkoportaat myös korjattiin.411 Tapulin
keskiosan alimmaisessa kerroksessa sisäseinät maalattiin kalkkimaalin sijaan silikaattimaalilla, toisessa ja kolmannessa kerroksessa ei maalattu ollenkaan.412

Arkkitehtitoimisto O Hanssonin tapulin
värisuunnitelma, 4.9.1995. KnSrk

Viereinen sivu: Yllä kuva vuodelta 1993,
ennen kirkon sisätilojen korjaustöitä.
Verrattuna alla olevaan nykytilakuvaan
voidaan huomata siirrettävien kalusteiden lisäksi pieniä muutoksia, kuten
alttarin käsijohteet, äänentoistolaitteet
ja virsinumerotaulu. Samoin itäpäädyn
säleikköikkunasta on poistettu ritilät.
Ylempi kuva: Jaakko Holm /MV
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Lisätilojen etsintä – kirkkosalin korjaustyöt 1997
Arkkitehti Esa Karhumaan johdolla jatkettiin kirkkosalin korjausta, ja työt valmistuivat 1997. Kun suunnitelmat madaltaa alttaria ja laajentaa sakaristoa saivat tyrmäyksen, keskityttiin luomaan kirkkoon lisätiloja olemassa oleviin rakennuksiin
tukeutuen.413 Vuoden 1997 kesällä tehtiin ensimmäiseksi asbestinpurku-urakka
1970-luvun akustiikkarappausten jäljiltä, ja tämän jälkeen alkoi varsinainen rakennusurakka.414 Seuraavaksi käydään läpi melko seikkaperäisesti korjauskohteita, sillä
osa niistä voi nykytilanteessa näyttää huomaamattomilta, ja siten voi olla hankala
erottaa ne 1950-luvun ratkaisuista.
Korjaustöissä suurimmat muutokset tehtiin toimituskappelissa. Alttarin sijainti ja
suunta muutettiin siirtämällä se itäpäätyyn. Vanhalle alttarin paikalle rakennettiin
kaapisto, joka ulottuu melkein samaan korkeuteen alttarin taustaseinämän kanssa.
Kaapistoon sijoitettiin pienkeittiö vesipisteineen ja säilytyslaatikot papinkaavuille
ja muille kirkkotekstiileille, sekä äänentoistojärjestelmän ja valojen ohjauspaneeli.
Taiteovet ovat mäntyviilupintaisia ja kuultokäsittelyn jäljiltä kuultavan tummanruskeita.
Muita huomattavia muutoksia oli rakentaa etelä- ja pohjoisristivarsien päätyihin
tuulikaappien ympärille liukuovelliset säilytyskomerot. Liukuovet saattoivat tulla
Kirkkohallituksen aloitteesta, joka suositti niitä komeroihin ja morsiushuoneeseen
taiteovien sijaan samalla kun antoi hyväksyntänsä muutoin suunnitelmille.415 Ovilevyt ovat mäntyviilutettuja. Alun perin niihin ajateltiin tehdä akustisista syistä
puolet pinta-alasta kattava rei’itys, jonka takana olisi huopakangas ja akustointivillaa, mutta jostain syystä suunnitelmasta luovuttiin toteuteksessa.416

Morsiushuone, joka on samalla lastenhoitohuone, toteutettiin länsiristivarteen
eteistilaa jakamalla. Toiseen kerrokseen urkuparvelle tehtiin myös liukuovelliset
komerot. Kanttoreille rakennettiin parvelle myös taukotila, johon tuli vesipiste.
Lehterin lattia uudistettiin tekemällä siihen linoleumpintaiset vaneriset korokkeet
olemassa olevien korokkeiden päälle.417 Urut peruskorjattiin.

Sakaristoon tehtiin alboille uudet komerot, joiden ovet ovat samankaltaiset toisten komeroiden kanssa. Museoviraston toiveissa oli, että sakaristo palautettaisiin
aikaisempaan kokoonsa väliseinämällä ja tuulikaapilla pilkkomisen sijaan. Suunnitelmissa ehdotetun tuulikaappiin sijoitetun wc-tilan Museoviraston Maija Kairamo
suositteli jättämään suunnitelmista, sillä se rikkoi yhtenäisen tilan sakaristossa ja
uskoi tapulin wc-tilojen riittävän henkilöstölle.418 Tässä kohdin toimittiin kuitenkin
Museoviraston toiveita vastaan ja wc-tila toteutettiin sakariston tuulikaappiin,
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Arkkitehtitoimisto Karhumaa & Sirénin
suunnitelman pohjapiirros päivättynä
12.6.1996, Kirkkohallituksen vahvistama.
Sakariston pohjaan tehtiin vielä säätöjä
tämän jälkeen, wc siirrettiin tuulikaappiin. Ristipäätyjen kaapistoihin tulikin
liukuovet. KnSrk.
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mutta 1950-luvun sakariston halkaiseva väliseinämä purettiin. Sakaristoon tehtiin
myös uusi, puinen sisäkatto, jollainen tehtiin myös sen wc-tilaan.419

Kirkon sisustuksessa tehtiin myös jonkin verran uusia järjestelyjä. Penkkirivejä
poistettiin länsiristivarressa takaosasta ja näin tehtiin tilaa virsikirjahyllyille. Samoin poistettiin pohjoisristivarren eturivin penkkejä, jotta alttarin viereen saatiin
tilaa flyygelille. Penkit myös puhdistettiin ja käsiteltiin aiempaa sävyä tummemmalla petsilakalla peittämään virheet. Myös muut tammiset pinnat, mm. alttarikaide ja –koroke lakattiin himmeälakalla.420Ongelmallisena koettuun alttarikorokkeeseen tehtiin teräksiset tukikaiteet, joiden käsijohde on tammea.421 Hankittiin
uusi, yksinkertainen, puinen ambo eli lukupulpetti. Virsinumerotaulut vaihdettiin
uusiin.422 Toimituskappeliin oli hankittu jo ennen 1990-luvun korjausta uudet, pinottavat tuolit, jollaiset hankittiin myöhemmin myös urkulehterille.423
Kirkkosalin ullakolle tehtiin 100 mm paksuinen lisälämmöneriste mineraalivillasta
sekä 50 mm paksuinen tuulensuojaeriste, sekä puinen huoltosilta. Lisäksi tehtiin
päätyjen ulkoseinien ja sisäkaton välinen tiivistys. Myös peltinen vesikatto kunnostettiin.424 Eräs olennainen muutos oli rakentaa koneellinen ilmanpoisto. Laitteisto
ja putket asennettiin sakariston ullakolle. Sakariston katolla ollut tiilinen savupiippu purettiin ja tilalle tehtiin ilmastointihormi, jonka oli tarkoitus muistuttaa ulkonäöltään vanhaa.425
Kirkon vanhat ikkunat korjattiin ja tiivistettiin, sekä puuosat pintakäsiteltiin. Ainoastaan lehterin nuottivaraston ikkuna uusittiin 2-lasisella umpiolasielementillä.426 Vanhat ovet korjattiin ja maalattiin sisä- ja ulkopuolilta käyttäen sävytettyä
Silvanol-kuultoväriä.427 Läntisen sisäänkäynnin eteen asennettiin kivinen ramppi.

Päätyseinien akustiikkapinnoitteet uusittiin kokonaan, kun vanhat asbestiset pinnoitteet oli poistettu, ruiskuttamalla samoihin kohtiin kuin aiemmin 1970-luvulla.428 Muutoin kirkon ulkoseinien sisäpinnat puhdistettiin imuroimalla sekä hankaamalla, ja pinnat maalattiin ensin kalkkaamalla ja sitten sävytettyä kalkkimaalia
luonnonsienellä töpöttämällä.429 Likaisimpiin kohtiin, kuten pattereiden yläpuolella oleviin kohtiin käytettiin kuivapuhdistusmenetelmää, jota oli Museoviraston toimesta jo testattu vuonna 1987. Museoviraston mielestä pelkkä kuivapuhdistus riittäisi, sillä sen avulla saadaan elävämpi lopputulos kuin uudelleen maalaamalla.430
Seinät kuitenkin myös maalattiin. Sisäkattoihin tehtiin samankaltainen käsittely
kuin seiniin, mutta kalkkimaali levitettiin ohuena maalaamalla töpötyksen sijaan.431
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Korjauksen jälkeen tarvittiin vielä hienosäätämistä akustiikan suhteen, sillä jälkikaiunta oli lisääntynyt. Kirkon itäpäätyseinän yläosassa akustiikkaseinää kunnostettiin vuonna 1998 poistamalla vanha pinnoite, joka oli kovettunut kirkon korjauksessa maalatun kalkkimaalin alla, ja korvaamalla se uudella pinnoitteella. Vuonna
2000 pinnoitetta oli korjattava uudelleen, sillä seinästä oli tullut läikikäs. Pinnalle
ruiskutettiin läpivärjättyä akustiikkapinnoitetta tasaamaan sävyeroa viereisten seinien akustiikkapintojen kanssa.432

Näkymä eteläpäädyn suuntaan. Pieniä
muutoksia on havaittavissa vuoden 1997
korjaustöiden jäljiltä kirkkosalissa. Eteläja pohjoispäätyihin tehtiin tuulikaappien
viereen veto-ovelliset kaapistot. Alttarikorokkeelle tehtiin kaiteet, uusi siirrettävä
ambo hankittiin, virsitaulu uusittiin.
Valaistusta lisättiin jonkin verran.
Yllä: Jaakko Holm 1993/MV
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Toimituskappelissa alttarin tilalle tuli
kaapisto pienkeittiöineen vuonna 1997.
Alttari sijoitettiin itäpäätyyn.
Oikea kuva: Jaakko Holm 1993/MV
Alla: Karhumaa&Sirénin työpiirustustoimituskappelin kaapistoista, 21.4.1997,
KnSrk.
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Aikaisempien rakennushistoriavaiheiden myötä on käyty läpi suunnitteluratkaisut
ja niiden taustaa. Seuraavaksi esitetään nykytilan lisäksi huomioita tilojen/rakennusosien käytöstä tai ylläpidosta ja niiden mahdollisista haasteista. Samalla kuvitetaan nykytilaa valokuvin ja pohjakaavioin. 1950-luvun restauroinnin lopputulos
on hallitsevana varsinkin kirkon sisätiloissa.
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Mittakeilauksella tehdystä pistepilvitiedostosta on n.
1,5m korkeudelta kirkkosalin lattiatasosta leikkaamalla
saatu pohja kirkosta ja kellotapulista. Värikoodauksella
on osoitettu eri vaiheiden ajoittuminen nykyisen kirkon
seinissä. Kirkon ulkohahmo on pääasiallisesti 1800-luvulta.
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5.1 Julkisivut
Länsiristivarsi
Länsiristivarren ulkoseinissä on nähtävissä 1700-luvun luonnonkivimuuraus. Ikkuna-aukot ovat sen pohjois- ja eteläsivuilla kooltaan samat kuin 1800-luvun puolivälin ristikirkkovaiheen jäljiltä, mutta kaarimuoto, puitejako ja lasit ovat peräisin 1950-luvun restauroinnista. Länsipäädyssä suippokärkisen ikkunanmuoto on
1800-luvun mallia, mutta puitejako on myös 1950-luvulta, kuten myös pyörökaarinen oviaukko sen alapuolella sekä kreikkalaisen ristin muotoinen upotus sen yllä.
Sisäänkäynnin edessä oleva kivinen ramppi tehtiin 1990-luvun korjauksessa.
Myöhäiskeskiaikaisia jäänteitä länsipäädyn ulkoseinässä haluttiin korostaa
1950-luvulla jättämällä slammauksen alta esiin tiilinen ylöspäin kovera kaari, joka
kertoo mahdollisesta valepyöröikkunasta, sekä sen ylle ikkunan poiston jälkeen
tehty tukikaari. Slammaus on sittemmin kulunut jonkin verran ja etenkin yläikkunan vasemmalla puolella tiiliseinä kuultaa sen alta.
Kattoräystään alla kulkeva tiiliset räystäsprofiilit ovat perua 1850-luvulta, jolloin
katto uudistettiin ristikirkoksi muuttamisen yhteydessä.
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Eteläristivarsi
Eteläristivarren päätyjulkisivu sai jäädä 1950-luvun restauroinnissa pitkälti 1850-luvun asuunsa. Suurimmat muutokset olivat tällöin vaihtaa ovi ja sen yläpuolinen
ikkuna uusiin sekä samoin uusia puitejako suippokärkiseen yläikkunaan. Länsijulkisivussa 1850-luvun ikkunat myös uusittiin puitejakoja myöten, ja tiilikehykset ikkuna-aukkojen ympärillä slammattiin näkyvistä sekä länsi- että itäjulkisivussa. Itäjulkisivun sijoitettiin 1950-luvun restauroinnissa Segerstrålen lasimaalausikkunat,
jotka ovat vanhan puitejaon mukaiset. Päädyssä ikkuna räystään alla muurattiin
umpeen, mutta sen muoto sekä tiiliset reunukset ovat selkeästi nähtävissä julkisivussa. Suippokärkinen tiilinen portaalikehys sai myös jäädä oven ympärille.
Hansson suunnitteli uuden oviaukon, jossa näkyvät pystyrima-aihe sekä oven yläikkunan edessä puuritilässä neliöruutuaihe. Hän suunnitteli myös päädyn yläikkunan uuden puitejaon ja siihen sisäikkunoihin värilasit. Yksinkertaiset valiomuodot
viittaavat ns. 1950-lukulaiseen ajattomuuteen ja vertikaaliaihe toisaalta 1950-luvun moderniin muotoiluun. Ikkunoiden ja ovien puisten osien pinnat käsiteltiin
1997 korjaustöissä uudelleen.
Eteläristivarren julkisivut ovat luonnonkivimuurausta, jota tiilimuuraukset paikoin
täydentävät, esimerkiksi puretun ripauunin horminaukon kohdalla päätyjulkisivussa yläikkunan yläpuolella.
Päädyn yläikkunan alle on kaiverrettu graniittiin laajennuksen rakentumisvuosi
1857, tarkalleen kaiverrus kuuluu: ”U.E.1857.A.F.I.H.P.S.N.”
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Itäristivarsi
Itäristivarren julkisivut ovat 1950-luvun asussa, jossa pyrittiin tuomaan esiin sen
keskiaikaiset piirteet. Siinä on nähtävissä kirkon varhaisimmat osat; varhainen
luonnonkivimuurattu kuoripääty ja sen levennys, tiilinen päätykolmio ja jonkin verran myöhemmin tehty korotus, etenkin eteläseinällä tiilisen runkohuoneen seinä.
1850-luvun jäljet on enimmäkseen häivytetty itäristivarren julkisivuissa 1950-luvulla. Luonnonkivimuuraus piilotettu ohuen slammauksen alle päätykolmiossa,
mutta tuon ajan tiiliset räystäslistat ovat näkyvillä. 1850-luvun ikkunoiden tiilikehykset on myös slammattu näkyvistä. Päätykolmion slammaus on kulunut jonkin
verran ja alta osin erottuu luonnonkivimuuraus. Julkisivukäsittelyssä itäristivarressa on haluttu korostaa varhaisemman menneisyyden fragmentteja.
Umpeen muurattu keskiaikainen kuori-ikkuna eteläjulkisivulla on otettu esille uudelleen 1950-luvulla sijoittamalla siihen uusi, värilasein koristeltu ikkuna, jonka
neliömäinen puitejako on eri kuin muissa uusissa ikkunoissa. Pyörökaarinen papinovi viistosti sen alla on osoitettu slammatulla seinäsyvennyksellä.
Vanhan runkohuoneen etelä- ja pohjoisjulkisivun ikkunat uudistettiin 1950-luvulla
– kuitenkin niin, että pohjoisjulkisivun ikkuna-aukossa on jätetty korostetusti näkyviin sen yllä tiilisen, keskiaikaisen runkohuoneen vanhan suippokärkisen ikkuna-aukon muoto, joka on täytetty uudella tiilimuurauksella 1950-luvulla. Ikkunan
alla seinässä on myös maahan asti samaa, uutta tiilimuurausta, joka kertoo seinässä olleesta oviaukosta. Valokuvien perusteella oviaukon lisäsivät neuvostoliittolaiset Porkkalan parenteesin aikana. Sekä pohjois- että eteläjulkisivun suurissa
ikkunoissa on kellertävät värilasit.
Itäpäädyn julkisivussa 1850-luvun ikkunat vaihdettiin 1950-luvulla kokonaan uusiin, ja räystään alla ollut kolmiomainen purettiin ja sen jäljet häivytettiin slammauksen alle näkyvistä. Tilalle tulivat Hanssonin suunnittelemat kolme pientä
pyörökaarista ikkunaa. Ulkoapäin katsottuna ei aavistaisi alemman päätyikkunan
olevan sisäpuolella betonisauvainen säleikköikkuna. Ikkunassa oli alun perin
1950-luvulla pystysauvojen väleissä valkoisia vinoon asetettuja rimalevyjä, jotka
poistettiin 1990-luvulla.
Itäristivarren seinissä on nähtävissä kirkon varhaisimpien rakennusvaiheiden jäljet, vanhasta kuorista
ja runkohuoneesta.
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Sakaristo
Sakariston julkisivut ovat osittain 1840-luvun asussa. Valmistumisvuosi 1847 lukee
sen pohjoispäädyssä rautaisin kirjaimin. Seinät ovat luonnonkivimuurausta, jota
on yläosassa slammattu kalkkilaastilla.
1950-luvulla sakariston ovi uusittiin, samoin kuin sen päätyikkuna, josta tehtiin
pyörökaarinen suorakulmaisen sijasta. Päätyikkunan yläpuolella on puinen luukku,
josta on käynti sakariston ullakkotilaan. Sakariston ovessa on vino puupanelointi ja
sen yläikkunan edessä pystykaiteinen säleikkö.
Sakariston katolla oleva ilmanvaihtohormi tehtiin 1990-luvulla samankaltaiseen
asuun kuin sen paikalla ollut savupiippu oli aikanaan.
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Pohjoisristivarsi
Pohjoisristivarren päätyjulkisivu oli alun perin eteläristivarren kaltainen, mutta
1950-luvulla siitä purettiin 1850-luvusta muistuttava tiilinen portaalikehys, jonka
siluetti kuitenkin hahmottuu uuden oviaukon ja pyöröikkunan ympärillä luonnonkivimuurauksesta erottuvassa valkoisessa slammauksessa.
1950-luvun uusi oviaukko on pyörökaarinen, ja kaksoisovien panelointi on vinolautaa, kuten sakariston ovessa. Sen yläpuolella pyöröikkunan edessä toistuu muuallakin esiintyvä neliöaihe puuristikossa. Suippokärkisen yläikkunan puitejako on
samankaltainen kuin eteläristivarren päädyssä ja ikkunan ympärillä on 1850-luvun
tiilireunukset. Räystään alla on Hanssonin suunnittelemat kolme pientä pyörökaarista ikkunaa puretun kolmiomaisen tiilireunusteisen ikkunan tilalla.
Länsijulkisivun ikkunat uudistettiin samoin uuteen puitejakoon ja tiilireunukset
slammattiin näkyvistä. Itäjulkisivun kumpaankin ikkunaan asennettiin Segerstrålen
lasimaalausikkunat niiden vanhalla puitejaolla.
Pohjoisristivarren päätyä lähemmän lasimaalausikkunan alaosan puitteisiin on testattu 2010-luvulla korjaustoimenpiteitä. Toisen ikkunaoven alaosaan on asennettu
metallinen lista ohjaamaan sadevesi pois puitelistasta.
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Pohjoisristivarren päätyä lähemmän
lasimaalausikkunan alaosan puitteisiin on
testattu 2010-luvulla korjaustoimenpiteitä.
Toisen ikkunaoven alaosaan on asennettu
metallinen lista ohjaamaan sadevesi pois
puitelistasta.
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Kirkko luoteesta.
Suomen Ilmakuva Oy, 2015
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5.2 Kirkkosali
Tilallisesti kirkkosali on samanlainen kuin 1950-luvun restauroinnin jäljiltä. Tila on
jakautunut visuaalisesti alttarin taustaseinämällä erotettuun kirkkosaliin ja itäristivarren toimituskappeliin. Käynti urkulehterin alta länsipäädystä matalasta tilasta
aukeaa korkeimpaan tilavolyymiin kirkkosalin ristikeskuksessa, mikä korostaa keskeisesti sijoitettua korotettua alttaria.

Seinäpinnat

Seinämuurien sisäpinnat ovat rapatut tai slammatut ja valkoiseksi maalatut.
Seinien muuraus haluttiin tuoda esiin 1950-luvun restauroinnissa, jolloin vanha
1800-luvun rappaus pääosin poistettiin ja muurauskuvio saatiin näkyviin uuden
slammauksen alta.
Vuonna 1997 seinäpinnat puhdistettiin imuroimalla sekä hankaamalla, ja pinnat
maalattiin ensin kalkkaamalla ja sitten sävytettyä kalkkimaalia luonnonsienellä töpöttämällä.433

Rappaussommitelmat
A

B

1950-luvulla vanhojen rappausten yhteydessä arkkitehti Hansson suunnitteli
ristivarsien päätyihin ja sivuseiniin suorakaideaiheiset, epäsymmetriset rappaussommitelmat. Sittemmin näiden kohokuvioiden päälle on tehty akustiikan parantamiseksi akustiset pinnoitteet, ensin 1970-luvulla, sitten uudelleen 1990- ja
2000-luvuilla. Viimeisin pinnoitekerros on tehty ruiskuttamalla läpivärjättyä akustiikkapinnoitetta. Koko itäpäädyn seinän yläosa on akustiikkapinnoitteen peittämä, ja se erottuu kalkkimaalauspinnoista kellertävällä sävyllä. Karheiden akustisten pintojen ylläpidossa on haasteena niiden puhdistus, sillä ne tummuvat pölystä
ajan kanssa.
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Holvit
Holvit ovat puurakenteisia tynnyriholveja, 1850-luvulla rakennettuja. Niiden sisäpinta on rapattu. Viimeksi vuonna 1997 pinnat puhdistettiin imuroimalla sekä hankaamalla, maalattiin ensin kalkkaamalla, sen jälkeen ohuella kalkkimaalilla.
Viime vuosina holvien seinämissä, etenkin itäristivarressa/toimituskappelissa on
koettu haasteellisena 1990-luvulla asennettujen valaisimien aiheuttamat tummentumat. Kuumentuneisiin seiniin tarttuu pölyä, mikä ilmenee tummentuneina
alueina valaisimien yllä. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan linjauksen
mukaan valaisimia ei kuitenkaan voida vaihtaa ilman asiantuntevan arkkitehdin
suunnitelmaa.434

Lattiat

Lattiat ovat 1950-luvulla betonipohjalle asennettua kalkkihiekkatiiltä, jonka alla
kulkee lattialämmitys. Tiilet on asetettu kalanruotokuvioon. Kalkkihiekkatiililattia
kulkee läpi kirkon, eteistilaa ja sakaristoa myöten.

Matot

Eteiseltä alttarikorokkeelle asti sekä pohjois- ja eteläristivarsien läpi penkkirivien
välissä kulkee tummanruskeat matot tiililattian päällä. Matot ovat samankaltaisia,
kuin 1950-luvun restauroinnissa, jonka restaurointiehdotuksessa arkkitehti määritteli käytävämattojen sävyksi ”luonnonvärjätyn kookoksen tai muut neutraalin
värin”.435 Valokuvista päätellen ne on kuitenkin vaihdettu nykyisiin myöhemmin,
mahdollisesti 1990-luvulla.
C

A
B

C

A
Itäristivarren päätyseinässä
näkyy monipuolisin kirjo muurauskuvioita
slammauksen alla. Akustiikkapinnoite on
kellastunut ja tummunut pölystä.
B
Kirkon matot kulkevat käytävillä
penkkirivien välisssä ja toimivat eräänlaisena rajaavana tilaelementtinä.
C
Itäristivarren eteläseinällä on
1950-luvun restauroinnissa haluttu korostaa vanhaa kuoriosaa ja levennystä.
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Penkit
Kirkossa on edelleen arkkitehti Hanssonin suunnittelemat, virtaviivaiset liimapuiset penkit. Penkkien selkämykseen on liitetty virsikirjateline sormiliitoksin ja rivistön etummaisten penkkien edessä on virsikirjatelineen lisäksi jalkatuki.
Osa penkeistä on poistettu; 1997 länsiristivarressa takaosasta poistettiin rivejä
virsikirjahyllyjen tieltä ja alttarin vierestä, jotta tilalle saatiin flyygeli. 2010-luvulla
pohjoisristivarren takaosasta poistettiin kaksi penkkiä, jotta saatiin tilaa lasten alttarille. Irrotetut penkit sijoitettiin kellotapulin wc-tiloihin.
Vuoden 1997 korjaustöissä penkkien lakkaus käsiteltiin uudelleen ilmeisesti aiempaa tummemmalla sävyllä, jotta tämä peittäisi puupintoihin ajan saatossa tulleet
virheet.436

Urkulehteri

1950-luvun restauroinnissa rakennettiin betonirunkoinen urkulehteri, jota kannattelee väliseinän lisäksi kaksi teräsbetonista, valkoiseksi maalattua suorakulmaista
pylvästä. Lehterikaiteen etureuna on pystysuuntaista tammivanerilautaa. Sivuilta
se on metallista pystypinnakaidetta. 1997 lehterikaiteeseen tehtiin tukikaide ja
pystypinnoja lisättiin.
Lehterin lattia uusittiin 1997 korottamalla sen korokkeita ja se peitettiin linoleumilla messinkisin lattialistoin. Lehterillä on kuoroa varten irtotuoleja, jotka ovat
samoja kuin toimituskappelissa. Lehterille urkujen taakse kuoron naulakkotilaan
tehtiin mäntyviiluoviset säilytyskomerot. Tästä tilasta on käynti kanttorin huoneeseen/nuottivarasto, jota uudistettiin myös 1997 vesipisteellä ja säilytyskomeroilla.
Nuottivaraston ikkuna, joka suuntaa kirkkosaliin, vaihdettiin myös tällöin kokonaan
uuteen kaksilasiseen ikkunaelementtiin, joka oli aiempaa äänieristävämpi.

Urut

32-ääniset urut lahjoitettiin Tanskasta 1950-luvulla, ja ne ovat Fredriksborg Orgelbryggerin rakentamat. Arkkitehti Hansson osallistui niiden suunnitteluun yhdessä
urkurakentajan kanssa. Urut peruskorjattiin viimeksi vuonna 1997.
Urkufasadi muodostaa näyttävän sommitelman länsiristivarteen alttarialueen vastapainoksi.
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A1
B

A2

Urkulehterin eteinen. Kaapisto ja tikkaat sekä linoleummatto
1990-luvulta, muutoin 1950-luvun elementtejä.

C

B C
A

Nuottivarasto.

Urkulehteri ylhäältä kuvattuna. Kaidetta korotettiin 1990-luvulla
ja porrastus uusittiin.
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Alttarialue
Alttarialuetta on pohdittu seurakunnan työryhmässä arkkitehti Karhumaan johdolla viimeksi 1999. Visuaalisesti yhtenäistä ilmettä koettiin tällöin häiritsevän irrallisten kalusteiden ja esineiden sijoitus. Nykyhetkelläkin voidaan tehdä vastaava huomio. Lisäksi alttari korokkeineen näyttää jäävän taustalle yksinäiseksi esimerkiksi
ehtoollismessun ajaksi, sillä sitä ei käytetä.437

Alttarikoroke

Alttarikoroke on kiinteä, betoninen rakennelma, joka muodostuu neljän kalkkihiekkatiilisen askelman korkuisesta tasosta. Harmaan sävyiset tiilet tekevät askelmien havaitsemisen hankalaksi. Vuonna 1997 korokkeen kulmiin lisättiin melko
paksulla, tammisella käsijohteella varustetut kaiteet huonosti liikkuvia ajatellen.
Tänä päivänä alttaria ei juuri käytetä sen turvattomana koetun korokkeen vuoksi.
Huonosti liikkuville ja/tai näkökyvyltään heikentyneille seurakuntalaisille portaat
ovat riski – edes kaiteet eivät koeta riittäviksi parantamaan turvallisuuden tunnetta. Esteettömyyden parantaminen koetaan välttämättömänä.438
Hankalan kysymyksen tilanteen, eli esteettömyyden parantamiseksi tekee se, että
miten muutoksia voidaan toteuttaa kirkkotilan vaatimalla arvokkuudella niin, että
alttarialuetta ei samalla merkittävästi muuteta, sillä 1990-luvulla sen linjattiin olevan olennainen osa 1950-luvun suojeltavaa sisustusta. Tällä hetkellä asia on ratkaistu suorittamalla toimitukset siirtokalusteiden avulla alttarikorokkeen edessä.

Visuaalisesti alttarinkorokkeen
harmaat askelmat ovat hankala
havaita.
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Alttaripöytä ja risti
Alttaripöytä on hiekkapuhallettua betonia, arkkitehti Hanssonin suunnittelema
1950-luvulta. Sen mittasuhteet ovat tekstiilitaiteilija Dora Jungin suunnittelemien
antenpendiumien mukaiset – ilman pöytälevyä 262 x 100 x 109,3 cm.
Tekstiilien mittojen takia pöydän korkeutta ei ole voitu madaltaa, vaikka sen korkeus on sittemmin koettu hankalana. Asia ratkaistiin pöydän taakse sijoitetulla,
puisella korokkeella. Koroke käy yhteen materiaaliltaan pöydän edessä olevan,
1950-lukulaisen, neliöreikäaihetta toistavan alttaritasanteen kanssa.
Alttaripöydän yllä roikkuu 1950-luvun suuri, sileäpintainen puinen risti, jonka keskiosassa molemmin puolin lukee INRI.

Alttarikaide

Alttarikaide on tamminen, arkkitehti Hanssonin suunnittelema, muotokieleltään
moderni ja avoin U-mallinen elementti alttaripöydän edessä. Sen parilliset kaidetolpat toistuvat kirkonpenkkien muotoilussa. Polvistumisosa on peitetty mustalla
nahkaisella pehmusteella.
Avoimen mallin modernistisuus sopii liturgisessa uudistuksessa esitettyyn yhteisölliseen pyrkimykseen, koska alttarin edustaa ei rajata ja alttaria ei eristetä seurakuntalaisilta.
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Yläpuolella betoninen alttaripöytä takaa kuvattuna ja 1990-luvulla lisätty koroke. Alla kuvassa
tamminen alttarikaide, jonka parilliset kaidetolpat toistavat penkkien muotoilua.
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Saarnastuoli
Arkkitehti Hanssonin suunnittelema saarnastuoli integroituu osaksi alttarikoroketta, sen portaat alkavat kahden askelman korkeudelta. Betoninen jalusta on maalattu valkoiseksi, puiset osat ovat tammiset. Etupaneelissa on 1964 lisätty Kain
Tapperin puinen veistos, joka muodostuu mäntylankusta kirveellä lovetun tammipinnan päällä. Tekijän nimikirjaimet ja vuosi on lovettu oikeaan alakulmaan.

Ambo

Ambo tai lukupulpetti on luonteeltaan saarnastuolia arkisempi alttarikaluste. Kalusteilla on eri painotukset, mutta niiden tehtävä on sama – toimia puhujan korokkeena ja pulpettina tekstille. Saarnastuolin muodon, massiivisuuden ja korkeuden on tulkittu heijastavan saarnan asemaa. Jumalanpalveluksessa saarnastuoli
määrittyy evankeliumitekstin ja saarnan paikaksi, ja lukupulpetti Vanhan ja Uuden
Testamentin lukukappaleiden paikaksi.439

Nykyinen ambo on sävyltään yhteneväinen saarnastuolin tammisten osien kanssa. Lukupulpetti on hyvin yksinkertainen, etupuolelta sileäpintainen kaluste, jota
käytetään esimerkiksi ehtoollismessun aikana alttarikorokkeen etupuolelle vasemmalle sijoitettuna.

Viereisellä sivulla alttarialue. Ambo on arkinen kaluste saarnastuoliin verrattuna, joka sekin on melko
vähäeleinen.
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Virsitaulu
Virsitaulu numeroineen vaihdettiin 1997 korjaustöiden yhteydessä. Nykyinen on
alas vedettävä ja siten käytännöllinen, mutta umpinaiselta olemukseltaan ei yhtä
ilmava kuin 1950-luvulla asennettu taulu.

Kastemalja ja sen jalusta

Vuonna 1999 hankittiin Kain Tapperin suunnittelema, pigmenttivärein vaaleanpunaiseksi maalattu kastemaljan jalka, johon sijoittuu Bertel Gardbergin 1950-luvulla
suunnittelema hopeinen kastemalja.440
Roosa väri on herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä sen soveltuvuudesta kirkon sisustukseen, mutta sen on tarkoitus erottua taideteosmaisena muusta sisustuksesta.
Väritystavan on tarkoitus luoda mielleyhtymiä kirkon historiaan ja muuripintojen
pintakäsittelyyn.441

Alttarin taustaseinä

Alttarin taustaseinä on kalkkihiekkatiilistä muurattu, alttarikorokkeen päältä mitattuna metrin korkuinen seinämä. Arkkitehti Karhumaa ehdotti alttarin taustaseinän
korottamista visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseksi vuonna 2000-luvun vaihteessa,
mutta toimenpiteisiin suunnitelman toteuttamiseksi ei olla sittemmin ryhdytty.442

Muita, siirrettäviä alttarikalusteita

Alttarikorokkeen edustalla käytetään yksinkertaista, siirrettävää pöytää ehtoollispikareiden tarjoilupöytänä. Materiaali on puuta, ja sen on tarkoitus sopia yhteen
kirkonpenkkien kanssa.
Kirkkomenojen ajaksi alttarialueelle tuodaan myös prosessioristi. Sen muoto on
kirkon pohjan muotoinen.443 Itäristivarren ikkuna-aukoissa pidetään pyhimyspatsaita. Alttaripöydällä on toki lisäksi erilaisia pienempiä, vaihtuvia esineitä, kukista
kynttelikköihin, joita ei tässä yhteydessä ole tarpeen luetteloida.444

Alttarin vierellä korokkeen päällä pidetään pallon muotoista takorautaista kynttelikköä, jonka hankinta-ajankohta ei ole tekijän tiedossa, kuitenkin vasta 1950-luvun restauroinnin jälkeen. Kynttelikkö symboloi kristinuskon levittämistä ympäri
maailman.445

1990-luvulla alttarin molemmille puolille asennettiin korkeat, kapeat kaiutinkaapit, joiden väritys on suhteutettu seinän väreihin.446 Musta flyygeli alttarialueen
oikealla puolella on myös siirrettävä, ja se erottuu väritykseltään voimakkaasti
muusta sisustuksesta.
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Vasemmalla 1950-luvun virsitaulu Arkkitehti 3/1960
-lehdessä esitettynä, oikealla toinen nykyisistä virsitauluista. Uudessa mallissa on menetytty tietynlainen keveys, mikä oli ominaista vanhalle taululle.
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Säilytyskalusteet
Harmahtavalla sävyllä kuultolakattuja, mäntyviiluisia liukuovisia komeroita lisättiin
vuoden 1997 korjaustöissä eri puolille kirkkoa – etelä- ja pohjoispäätyihin, sakaristoon ja urkulehterille. Tummanruskean sävyiset säilytyskalusteet sijoitettiin myös
toimituskappeliin.
Etelä- ja pohjoispäädyn kalusteet ovat toistensa kaltaiset. Niissä säilytetään mm.
rippikoulun kaapuja, ja pohjoispäädyssä on siivouskomero. Länsiristivarressa takaseinällä on 1990-luvulla sinne tuodut virsikirjahyllyt.

Valaistus

Kirkkosalissa on eri-ikäisiä valaisimia; kaksi vanhaa messinkistä kattokruunua,
Hanssonin 1950-luvulla suunnittelemia messinkisiä, sylinteriaiheisia kattovalaisimia, sekä neutraalimpia 1990-luvulla asennettuja kohdevalaisimia itä- ja länsiristivarsien katonrajassa. Lehterin alla on katon puupanelointiin integroituja
1950-luvun neliönmuotoisia valaisimia, joissa on vuoden 1997 valolaitteet sisällä.
Eteläristivarressa katosta roikkuu myös votiivilaiva.

A

B
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Tällä sivulla muutamia kirkkosalin valaisimia,
1950-luvulla suunniteltuja sekä kaksi vanhempaa
kattokruunua. Huomaamattomammin tunnelmaa
luovat kohdevalaisimet katonrajassa.
A
Säilytyskalusteet eteläpäädyssä. Valittu
vaalea väritys on erilainen kuin muilla pinnoilla
kirkossa, mutta lähes sulautuu taustaseinään.
Votiivilaiva sijoitettiin 1990-luvulla käytävän ylle.
B
Lastenalttarille on raivattu pieni tila
pohjoispäädyssä.

B
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5.3 Toimituskappeli
Toimituskappelia käytetään pienissä sakraalitoimituksissa, kuten kastajaisissa, vihkimisissä ja hautajaisissa, mutta myös toisinaan esimerkiksi vapaamuotoisempien
kirkkokahvien järjestämisessä. Varastotilojen vähäisyydestä tai niiden puutteellisesta osoittamisesta johtuen toimituskappelissa säilytetään myös sattumanvaraisesti sinne varsinaisesti kuulumattomia tavaroita.
Toimituskappeli on tilana erityisen historiallinen, sillä osa sen seinistä on peräisin
keskiajalta, silloisen kuorin ja runkohuoneen osina. Toimituskappelin lattia laskettiin 1950-luvulla kuorin keskiaikaiseen lattiatasoon.
Yleisilme muuttui 1997 korjauksen myötä, kun alttarin paikka vaihdettiin lännen
puolelta itään ja vanhalle paikalle tuli säilytyskomero keittokomeroineen. Restauroinnin jälkeen vaihdetut tuolit ovat pienessä tilassa hieman yllättävänkin näkyvässä roolissa.

Alttari

Alttari sijaitsee nykyisin itäpäädyn edessä. Betoninen, hiekkapuhallettu alttaripöytä on Hanssonin restauroinnin ajalta, samoin kuin Dora Jungin suunnittelema antependium eli alttarivaate, jonka aiheena on tuliliekkien yli Pyhää Henkeä kuvaava
alaspäin lentävä kyyhkynen.447

Taitelija Bertel Gardbergin suunnittelemassa hopeisessa kastemaljassa on sama
kyyhkyskuvio kaiverrettuna.448 Kastetilaisuudet oli alun perin tarkoitus pitää toimituskappelissa, jolloin kastemalja ja alttarivaate olisivat yhtenäiset teemaltaan.
Nykyisin kastemaljaa pidetään sen uuden jalustan kanssa kirkkosalin puolella.

Tuolit

1950-luvulla tuolit olivat rottinki-istuimilla varustetut Haimi Oy:n koivutuolit. Sittemmin tuolit on vaihdettu uusiin, pinottaviin P.O. Korhonen Oy:n (nyk. Martela &
Artek) koivuisiin Kari-tuoleihin. Ne ovat tehty koivuviilua taivuttamalla ja muotoon
puristamalla. Kari Asikaisen suunnittelemat Kari-tuolit ovat olleet tyypillinen valinta useiden julkisten tilojen sisustuksissa.

Toimituskappelissa säilytetään
sekalaista esineistöä alttarin ja
kastemaljan pöydän lisäksi.

A
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Säilytyskalusteet
Tummanruskeaksi kuultolakatut mäntyviiluiset taitto-oviset kalusteet sijoitettiin
1997 toimituskappeliin entiselle alttarin paikalle alttarin taustamuurin viereen.
Vasemman reunan kaapistossa säilytetään kirkkotekstiilejä vetolaatikoissa. Keskimmäisten ovien takana on keittokomero. Oikeassa reunassa on sähkö- ja äänentoistokeskukset säätöpaneeleineen.
Kirkkotekstiilien asettelu vetolaatikoihin on koettu hankalana johtuen siitä, että
kaapin ovi avautuu vain 90 asteen kulmaan, eikä näin ole mahdollista päästä vetolaatikoiden äärelle joka suunnalta. Kaapin ovi törmää vieressä olevaan, ulommaksi
tulevaan keittiökomeron nurkkaan.449
Toimituskappelin säilytyskokonaisuus on jonkin verran silmiinpistävä, sijoittuessaan käytännössä suoraan ristikeskuksen alle. Kappelin käyttö sakraalitilana vähentynyt tämän muutoksen myötä, ja toimituskappelia käytetään varastomaisesti
suuren osan ajasta.450 Tilanne kielii tarpeesta järkevöittää säilytysratkaisuja.

B
A

B
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Keittokomero
Keittokomerossa on kaapistot ja vesipiste. Ensisijaisesti tila on ajateltu ehtoollismaljojen puhdistamiseen ja säilyttämiseen, mutta tila on saanut eräänlaisen taukokeittiön tunnelman kahvinkeittimineen. Synkkätunnelmaiset sosiaalitilat kirkon
huoltorakennuksessa ovat pikemminkin puutarhatyöntekijöiden käytössä.451

A

Kirkkotekstiilien säilytykseen tarkoitetun kaapin
ovet avautuvat vain 90 asteen kulmaan, mikä
vaikeuttaa tekstiilien asettelua vetolaatikoihin.
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Irtainsisustus ja valaistus
Toimituskappelissa on Ornon messinkiset, kiertyvän ympyräaiheen kattovalaisimet 1950-luvulta, sekä eräs vanha kattokruunu. Tilaa valaisevat myös kattolistan
alapuolelle 1990-luvulla asennetut kohdevalaisimet, ja kattoholvia valaisevat kattolistan yläpuolelle asennetut lamput. Kattoholviin on syntynyt näiden lamppujen
aiheuttamia tummumia.
Norjalaisen Jon Suulin suunnittelema ja veistämä krusifiksi on toimituskappelin
eteläseinällä. Sakariston oven yläpuolella on J. Tolkerin maalaama vanha alttaritaulu, joka lahjoitettiin kirkolle 1756, ja se kuvaa pääsiäisateriaa.
Tilassa on myös muuta historiallista irtainsisustusta – esimerkiksi puinen pietapatsas eteläseinällä – mikä sekoittuu siellä satunnaisemmin säilytettyihin esineisiin,
kuten aiemmin mainittiin. Esimerkiksi lasten kastepuutaulu erottuu kirkkaine väreineen muusta sisustuksesta voimakkaasti, ja kappelin yleisvaikutelma on kaikkine esineineen melko sekalainen.

Toimituskappelissa on sakariston
oven yllä vuonna 1756 lahjoitettu
J. Tolkerin alttaritaulu, joka kuvastaa pääsiäisateriaa.

Vasemmalla lasten kastepuu
eteläseinällä ja oikealla puinen
pietapatsas.
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5.4 Länsieteinen
Kirkkoon käydään tavallisesti länsiristivarresta eteistilan läpi. Katon puupanelointi ja siihen upotetut valaisimet jatkuvat kirkkosalin puolella lehterin alla. Eteisen
kirkkosalista jakava väliseinä on maalattua betonia, muut seinät kalkkimaalattua
seinämuuria. Seinillä on 1950-luvun vanhat naulakot.

Morsiusparin huone
1990-luvulla eteistila jaettiin harmaaksi maalatulla haitariovella morsiusparin huoneeksi, jonne sijoitettiin liukuoven taakse kaapistojen lisäksi vesipiste ja lastenhoitopöytä.

Kierreporras
Lennokas, pinnakaiteinen lehterin kierreporras on 1950-luvulta. Käsijohde peitetty
ruskealla nahalla. Sahanteräkuvio valkoiseksi maalatun betonirungon takana on
viehättävä yksityiskohta modernissa siluetissa. Askelmat ovat tammiset.

1950-luvun betonirunkoinen kierreportaikko.
Detaljit ovat viehättäviä.
Käsijohteen ajan patinoimaa nahkapäällystettä on
korjattu viime vuosina.
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Eteistilaan on sovitettu
v.1997 haitariseinällä suljettava morsiushuone/lastenhoitotila. Hoitopöydän
saa liukuovella kätkettyä.
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5.5 Sakaristo
Sakaristo on rakennettu vuonna 1846. 1950-luvulla sisätila jaettiin tuulikaappiin
sekä väliseinämällä papiston tilaksi ja läpikulkukäytäväksi toimituskappeliin, sekä
kalkkihiekkatiilinen lattia oviaukon askelmineen. 1990-luvulla väliseinämä purettiin
ja tuulikaappiin tehtiin pieni wc-tila, sekä katto paneloitiin. Tällöin myös asennettiin ilmastointiputket sakariston ullakolle. Sakaristossa on kaksi pientä, messinkistä kattokruunua, ja seinillä on muistotauluja, mm. kirkolle tehdyistä lahjoituksista
vuodelta 1959. Kakkoisnurkan seinäsyvennyksessä on kipsinen reliefitaulu.

Säilytyskalusteet

Sakaristoon lisättiin 1997 kaapisto mm. papinkaavuille, samanlainen muotoilultaan kuin kirkon etelä- ja pohjoispäädyissä sekä lehterillä. Samalla lisättiin myös
yhteensopiva kirjahylly vastakkaiselle seinälle. Sakaristossa on myös henkilökunnan työpiste.

Tuulikaappi ja wc-tila

Tuulikaappi on pieni tila, jota rajaa muusta sakaristosta tiilinen väliseinämä. Ovet
ovat peräisin 1950-luvulta. 1997 tuulikaappiin tehtiin pieni wc-tila.

A
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C
B

D
A

B
A
Nurkkasyvennys, jonka kohdilla
lienee jäänteet vanhasta sakaristosta. Kipsinen
reliefitaulu on sijoitettu tänne.
B
Kiinteä kaapisto lisättiin v.1997.
C
Sakariston ainoan ikkunan edessä
on työpiste.
D
Wc-tila tehtiin sakariston nurkkaan
tuulikaappiin v.1997.
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5.6 Ikkunat ja ovet
Julkisivut-alaluvun yhteydessä on kerrottu niissä olevista ikkunoista ja ulko-ovista.
Kaikki ikkunat ja ovet kirkossa on vaihdettu 1950-luvun restauroinnissa, lukuun
ottamatta Segerstrålen lasimaalauksia, jotka sijoitettiin eri tavalla. 1990-luvun korjauksessa ikkunoita ja ovia on kunnostettu.

Ikkunat

Kirkkosaliin avautuu yhteensä 18 ikkunaa. Sakaristossa on yksi kaksiluukkuinen ikkuna sekä yläikkuna ulko-ovessa. Vanhin ikkuna-aukko on itäristivarressa, 1950-luvulla uudelleen avattu keskiaikaisen kuorin ikkuna-aukko.
Arkkitehti Hansson suunnitteli 1850-luvun suurten ikkunoiden tilalle uudet ikkunat. Vain taiteilija Segerstrålen lasimaalausikkunat jäivät vanhan puitejaon mukaisiksi. 1850-luvun etelä- ja pohjoisristivarren ikkuna-aukot olivat segmenttikaarisia,
smyygit avautuvat viistosti sisäänpäin. Ikkunat olivat kuitenkin aiemmin suorakulmaisia, 10 lasiin jaettuja. Länsipuolen seinien ikkunoihin Hansson on sijoittanut
segmenttikaaren muotoiset ikkunat, jotka on jaettu paksuilla puitteilla 12, kapeilla puitteilla 24 ikkunalasiin. Pitkät suorakulmaiset kaistaleet toistuvat Hanssonin
muotokielessä muissakin ikkunoissa ja detaljeissa.
Myös länsi- ja itäristivarsien sivuseinien ikkuna-aukkoihin Hansson on suunnitellut
vastaavat, 9/18-jakoiset ikkunat, joissa on himmeäsävyiset värilasit. Itäristivarren
pohjoisseinän ikkunan yläpuolella on jäänne keskiaikaisen runkohuoneen ikkunan
kaaresta, joka on muodoltaan pyörökaaren kaltainen, jopa suippeneva.
Ristipäätyjen yläikkunat ovat 1850-luvun suippokaarisia aukoiltaan, mutta vertikaalisesti 3-osainen puitejako on 1950-luvulta. Kapeammat puitteet jakautuvat
epäsymmetrisesti sommiteltuihin värilaseihin, joista intensiivisimmät punaisen,
violetin ja sinisen sävyt ovat itäpäädyn ikkunassa.
Itäpäädyn alempi ikkuna on Hanssonin suunnittelema, vaalein antiikkilasein varustettu säleikköikkuna, jonka aukon sisäreunaan muurattiin betonista pystysauvat.
Ikkunan valoa siivilöivä vaikutelma on muuttunut, kun pystysauvojen väleihin vinoon asetetut levyt poistettiin 1990-luvun korjauksessa. Se luo mystisen, tunnelmallisen taustan toimituskappelin alttaria vasten.
Ulko-ovien yllä on ikkunat, joko osana ovi-aukkoa, kuten länsipäädyssä ja sakaristossa tai pyöröikkunana oviaukon yllä, kuten etelä- ja pohjoispäädyissä. Pyöröikkunat ovat 1950-luvulta; länsi-, etelä- ja pohjoissisäänkäyntien yläpuolella olivat
aiemmin 1850-luvun jäljiltä suippokaariset yläikkunat.
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Eteläristivarsi
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Segerstrålen lasimaalaukset pohjois- ja eteläristivarressa. Puitejako noudattaa 1850-1930-lukujen 10-ruutuista jakoa suurissa ikkunoissa, kun
taas muut ikkunat(E-J) ovat 1950-luvulta.
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G

H1

H2

Etelä- ja pohjoispäätyjen yläikkunoissa (E) on
haalean sävyiset värilasit - itäpäädyssä (I) sävyt
ovat voimakkaat.
Itäristivarren ikkunoissa (H1) on myös haalean
sävyiset värilasit. Runkohuoneen vanhan ikkunan kaari erottuu seinästä (H2).
Vanha kuori-ikkuna (J) palautettiin 1950-luvun
restauroinnissa.

I

J
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3

Ovet

B

Hanssonin suunnittelemissa ovissa toistuu muotoina vertikaaliset suorakaide-,
vinot suorakaide- sekä neliöreikäaiheet. Ulko-ovet sekä toimituskappelista sakaristoon johtava ovi ovat pyörökaarisia, mitä arkkitehti piti keskiaikaisena muotona. Materiaalina on tummaksi käsitelty puu, vetimet ja työntölevyt messinkisiä,
ulko-ovien potkupellit kuparisia. Vetimissä toistuu kaareva, korvamainen muoto.

A
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4

Kirkossa on neljä sisäänkäyntiä, lännessä, etelässä ja pohjoisessa sekä sakaristossa itäpuolella. Lisäksi on tiloja erottavia ovia sakariston ja toimituskappelin välillä,
eteistilan ja kirkkosalin välillä ja lehterikerroksessa eteisovi ja ovi nuottivarastoon.
Nämä kaikki ovet, ulko- ja sisäovineen, ovat 1950-luvulta, ja niitä on kunnostettu
1990-luvulla. Vain sakariston wc:n ovi on 1990-luvulta.

6

2

Alla sisäovia 1950-luvulta; eteistilan lasiovet
ja niiden kaarevat messinkivetimet. Sakariston
ovessa suorakaideaihe.

A

1

A

B

Viereisellä sivulla, kaikki ovet
1950-luvulta. Vertikaali-, suorakaide-, neliöaiheet toistuvat.
1 Eteläpäädyn ulko-ovi
2 Pohjoispäädyn tuulikaapin
ovet. Eteläpäädyssä on samanlaiset.
3 Pohjoispäädyn ulko-ovi.
Puretun tiiliportaalin muoto on
erotettavissa seinästä.
4 Sakariston ovi.
5 Länsipäädyn ovi, pääsisäänkäynti.
6 Länsipäädyn ovi sisältäpäin.
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5.7 Katto
Kattorakenteet
Kirkkorakennuksessa on puinen kattorakenne, joka muodostuu kattotuoleista,
jotka tukeutuvat kontteihin ja niiden kanssa rinnakkain oleviin tynnyriholvien hirsikaariin. Kattotuolien osat ovat kiinnitetty toisiinsa loveusliitoksin ja puu- ja rautatapein. Tynnyriholvit ovat puiset – niiden ranka muodostuu 18-20cm paksuista
hirsisistä kannatuskaarista, joiden alapuolelle on naulattu n.5 cm paksuisia lautoja.
Lautojen päällä oli ennen 1950-luvun restaurointia 8-9 cm paksuinen kerros kipsikuitumassaa.452 Nykyisin niiden päällä on tervapahvi, rimoitus ja tikutus, kaarien
suuntainen laudoitus ja 40mm paksuinen kerros hamppua ja kipsiä, sekä 20mm
verkkoa ja rappausta.453 Kannatuskaaret on saatu jatkamalla taivutettuja hirsipätkiä puuliitoksin.
Vuonna 1997 yläpohjaan lisättiin 100 mm paksuinen lisälämmöneriste mineraalivillasta sekä 50 mm paksuinen tuulensuojaeriste, sekä huoltosilta puulankuista.
Tässä mainituista myöhemmistä korjauksista huolimatta kattorakenteet ovat pääasiallisesti 1850-luvulta.

Vesikatto
Kirkossa on nauhapeltikate, joka on asennettu ensi kertaa 1950-luvulla, ja sittemmin 1997 korjattu, puhdistettu ruosteesta ja maalattu Panssarimaalilla. Nykyhetkellä 2018 peltikate on huonokuntoisen oloinen. Vesikattoon on suunnitteilla korjaus, mutta aikataulusta ei ole toistaiseksi tietoa.
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Sakariston kattorakenne ja ullakko
Sakaristossa on myös puinen, kontteihin tukeutuva kattotuolirakenne 1840-luvulta.
Kontin osat on kiinnitetty toisiinsa loveusliitoksin ja puutapein. Ullakolla on myös
uudemman näköinen, puinen, kolmionmuotoinen vahvistus, joka kannattelee poikittain kattotuoleihin nähden kulkevaa kattopalkkia, johdattaen voimat tiiliseiniin.
1997 sakariston katolla tehtiin vesikaton korjausten ja maalauksen lisäksi uusi riippukouru ja syöksytorvi kuumasinkitystä pellistä lännenpuoleiselle lappeelle. Tiilirakenteisen savupiipun tilalle tehtiin ilmastointihormi teräksestä ja puusta. Sadevesien ohjauspeltejä lisättiin myös katolle.
Sakariston ullakolla, kirkon puoleisella tiiliseinällä on tiilinen tukikaari. Eräisiin tiiliin kaakkoisnurkassa on raaputettu vuosiluku 1857 ja kirjaimet ”A.W.”, ja niiden alle
mahdollisesti peilattu N-kirjain, mistä on mainittu aiemminkin luvussa 2. Vuosiluku
voi viitata vuoteen jolloin sakariston eteläpuolen tiiliseinä tukikaarineen on rakennettu, eli kun kirkko laajennettiin ristikirkoksi ja vanhan kuorin holvikaari purettiin.

Viereisellä sivulla, kirkkosalin yläpohjan rakenneleikkaus
(Ins.tsto Magnus Malmberg, 20.4.1997. KnSrk.)
Lämmönläpäisyluku K = 0,25 W/m2K
20 mm
40 mm
20 mm
1 mm
45 mm
100 mm
50 mm

rappaus + verkko
hamppu + kipsi
laudoitus 25*100 k n.300 kaarien suunnassa
rimoitus + tikutus
tervapahvi
laudoitus 45*120 k130 kohtisuoraan kaaria 		
vastaan
pehmyt mineraalivilla 2*50 mm
tuulensuojaeriste, kiinnitys miner.villakiinnik.
kaaret 2kpl 80*170 k n.1300

Vieressä: Vuosiluku sakariston kaakkoisnurkassa.
Alla: Sakariston kattorakenteita. Keskellä kattoa
kulkee uudehkon näköinen puinen kattopalkin
vahvistus.
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5.8 Talotekniikka
Lämmitys ja muu LVI
Ennen parenteesia kirkossa oli 1800-luvulla asennetut ripauunit joka ristivarressa
hoitamassa lämmityksen, ja neuvostoliittolaiset purkivat ne ja asensivat seinille
lämpöpatterit ja sakaristo muutettiin pannuhuoneeksi.
1950-luvun restauroinnissa patterit ja pannuhuone purettiin, ja asennettiin lattian
alla kiertävä vesiputkilämmitys Vesijohtoliike-Huberin toimesta. Vesijohdot kiertävät ristivarsien ja sakariston lattian alla 150-300 mm välein. Sakaristoon asennettiin lisäksi lämpöpatteri ikkunaseinälle. Lattialämmitys oli öljylämmitteinen, ja
sitä varten rakennettiin pohjoisrinteeseen lämpökeskus, joka on nykyisin huoltorakennus. Lämpökeskukseen asennettiin kaksi 9m2 kokoista lämminvesikattilaa
pumppuineen ja savukaasupuhaltimineen lämpöjohtoja varten. 1960-luvun lopulla lämpökeskuksen polttoainevarasto kävi hyödyttömäksi, kun polttoaineena alettiin käyttää nestemäistä, ja tila muutettiin ruumishuoneeksi.
Lämpöjohto- ja viemärikaivantoja tehtiin kirkon pohjoispuolella ja huoltorakennuksen ympäristössä vuosina 1994-1995. Tällöin tehtiin kaukolämpöjohdot huoltorakennukselle. Kirkkosalin vanhat lattialämmitysjohdot jäivät ennalleen, ja ne
yhdistettiin uusiin huoltorakennukselta tuleviin johtoihin kirkon pohjoispäädyn
edustalla.454 Pannuhuoneesta purettiin vesipannu ja huoneesta tuli lämmönjakohuone. Samalla tehtiin jo mainittuja muutoksia, eli suurempi ruumishuone ja sosiaalitilat.
Vuoden 1997 korjauksissa tehtiin suurimmat LVI-työt sakaristossa. WC-tilaan toteutettiin vesi- ja viemäröinti. Seinäpatteri purettiin. Sakariston ullakolle asennettiin ilmastointiputket, joista poistoilmaputki vei kirkkosalinkin puolelle. Uusi poistoilmahormi asennettiin vanhan tiilisen savupiipun tilalle.455

Samalla asennettiin kostutuslaite urkulehterille urkuja varten vanhan kostutuslaitteen tilalle. Kiertoilmapuhallin ja ilmankostutin ovat nuottivaraston katolla.456

Lattialämmityksen
säätöventtiileitä alttarin taustamuurissa.
Yläpuolella kuva
sakariston ullakolta
ilmastointiputkista.
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Kiertoilmapuhallin ja ilmankostutin nuottivaraston katolla länsiristivarressa.

Ilmanvaihtosuunnitelma vuodelta 1997 (Insinööritoimisto
Kurt Bergman). Sakaristoon ja samalla kirkkosaliin tehtiin
iso muutos 1990-luvulla, kun ilmanvaihtoa osittain koneistettiin. Tällaisia muutoksia on riskialtista tehdä vanhoihin
kirkkorakennuksiin, jotka on rakennettu painovoimaisella
ilmanvaihdolla toimiviksi. KnSrk.
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LVI-suunnitelma vuodelta 1958 (Vesijohtoliike Huber).
Kirkon lattian alla kulkee vesijohtolämmitys, joka nykyisin
toimii kaukolämmöllä. KnSrk.
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Sähkö
1950-luvun restauroinnissa tehtiin sähköasennuksia etenkin valaisimia varten kirkkosaliin, sakaristoon ja kellotapuliin.457 Vuonna 1982 Sähköinsinööritoimisto Pertti Komulainen teki sähköpiirustuksen kirkosta ja tapulista, ja mahdollisesti nämä
suunnitelmat myös toteutettiin.458 Sähkötöitä tehtiin ainakin 1990-luvulla korjauksessa Jorvaksen Sähkö Oy:n toimesta. Kirkkosaliin lisättiin valaisimia katonrajaan.
Kirkossa olevia valaisimia on sivuttu tässä tilakohtaisesti. Kirkkosalin sähkökeskus
sijaitsee toimituskappeliin asennetussa kaapistossa.

Äänentoisto

Viimeisimmät suuret äänentoistolaiteuudistukset tehtiin kirkkoon 1990-luvulla,
mistä vastasi Studiotec Ky. Kirkkosalin seiniin sävytetyt pilarikaiuttimet asennettiin alttarin molemmin puolin itäseinille, sekä lehterikaiteelle molemmin puolin.
Pienet kaiuttimet asennettiin myös etelä- ja pohjoispäätyihin kaapistojen päälle.
Tässä yhteydessä tehtiin silmukoitu alue huonokuuloisille. Päävahvistinkeskus sijaitsee toimituskappelin kaapistossa. Alttaripöydän yhteyteen tehtiin neljä mikrofonipistettä.

Sähköjohtoja on sijoiteltu alttarin ja saarnatuolinkin lomaan
1990-luvulla. Oikealla valotaulu osana toimituskappelin
kaapiosta.
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5.9 Kirkkomaa ja huoltorakennus
Lehtipuut hautausmaalla kirkon eteläpuolella ovat vanhoja, valokuvista päätellen
1800-luvun loppupuoliskolla istutettuja. Hautausmaata laajennettiin 1840-luvulla,
ja 1848 valmistui harmaakivinen, kalkkilaastilla saumattu aitamuuri kirkon ympärille.
Kirkon edustalla on Hanssonin ja Segerstrålen 1950-luvulla suunnittelema sankarihauta. Se muodostuu suuresta mäntypuisesta rististä, jonka vieressä on mustasta
graniitista hiottu kivipaasi nimikaiverruksilla varustettuna. Nurmialueella niiden
edustalla on graniittisia muistolaattoja riveissä.
Huoltorakennus istuu pohjoisrinteeseen jatketun muurin takana huomaamattomana.

Uurnalehto

Arkkitehti Bey Hengin suunnittelema uurnalehto kirkkomaan koillispuolella vihittiin käyttöön 26. elokuuta 2001.459 Sen maisemoinnin suunnitteli vihersuunnittelija
Liisa Alanko.460

Hengin ajatuksena on ollut, että kirkolta alueelle lähestyttäessä uurnalehto ”avautuu kuin syli”. Keskellä hautausmaata on risti sekä seitsemän graniittista porttia,
jotka johtavat hautausmaan eri osastoille. Uurnalehdossa on neljän uurnan hautoja, kaksi muistolehtoa, sirottelualue, kolumbaario sekä erillinen osasto sotien
veteraaneille.461

Yllä sankarihauta. Vieressä kuvia uurnalehdosta.
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Kirkko koillisesta.
Suomen Ilmakuva Oy, 2015
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Entinen pannuhuone, nykyinen huoltorakennus
Nykyisen huoltorakennuksen historiaa on käyty läpi aiemmissakin luvuissa. Hanssonin 1950-luvulla suunnittelema rakennus valmistui välimuotona 1959 ja se viimeisteltiin vasta vuonna 1970. Silloin sinne tehtiin ruumishuone. Ruumishuonetta
kuitenkin laajennettiin 1990-luvulla ja pannuhuoneen poistuttua muitakin tiloja
voitiin ottaa varastokäyttöön ja sosiaalitiloiksi. Huoltorakennus on nyt sisätiloiltaan 1990-luvun asussa.
Lämpökeskuksen julkisivuissa ja muureissa on rappauksen lisäksi kuusipuiset rimoitus- ja liuskekivipäällysteet. Kivimuuria jatkettiin 1970-luvulla itään rakennuksen eteen peittämään se osittain pohjoisesta katsottuna. Vesikatto on peltinen,
vihreän värinen.
Kaksoisovista istutuspenkereiden vierestä käydään länsipuolella olevaan ruumishuoneeseen, jossa on kylmiöt ja hissi. Ruumishuoneen vieressä on omaisten
huone. Sen vieressä on kaksi varastoa, joihin käydään ulkokautta. Itäpuolella on
erillään sisäänkäynti sosiaalitiloihin, joissa on pienkeittiö sekä pukuhuoneet ja
suihku-wc-tilat. Ulkoa kuljetaan väliin jääviin IV-konehuoneisiin ja lämmönjakohuoneeseen.
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Omaistenhuone
Ruumishuoneen kylmiöt.
Lämmönjakohuone
Sosiaalitilat, miesten pukuhuone
Sosiaalitilat, keittiönurkkaus
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Kellotapuli seisoo torilta tultaessa portaiden yläpäässä, vastapäätä kirkkoa sen länsipuolella.
Kellotapulin kunto vaatisi lisätutkimuksia sekä korjaustoimenpiteitä. Kunto on silmin nähden heikentynyt viime vuosina; julkisivujen rappauksen kunto on kärsinyt
ja yläkerrosten rakenteiden kannattelevuus on herättänyt huolta.462
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6.1 Julkisivut
Vuonna 1824 Intendentinkonttori A.W. Arppen piirustusten mukaan rakennetun
kellotapulin julkisivuväritys on muuttunut useaan otteeseen sen historian varrella.
Viimeksi vuonna 1995 sen ulkoseinät maalattiin nurkkaliseenejä myöten kalkkimaalilla okranvärisiksi Museoviraston rappaustutkimusten perusteella määritetyn
alkuperäisen sävyn mukaan. Väri oli Fescon keltainen kiviväri 150.463 Ikkunoiden
kaaret ja poikkipylväät sekä poikkileikkaukset maalattiin valkoisiksi, katto tummanvihreällä Panssarimaalilla ja ikkunoiden ja ovien puuosat tummanharmaalla öljymaalilla.464

A

Tällöin ulkoseinien rappausta korjattiin kolmikerrosrappauksella. Kolmikerrosrappaus muodostui tartuntarappaus-, täyttölaasti- ja pintakerroksesta.465 Rappauksessa havaittiin takuutarkastuksessa jo vuonna 1997 hiuksenhienoja halkeamia, joita
vaaleina erottuvista alueista päätellen näkyy paikatun. Tapulin julkisivuissa näkyy
myös uusia halkeamia ja alueita, joissa pintarappaus on pudonnut, esimerkiksi länsipuolen julkisivussa varasto-sivuhuoneen vasemmassa yläkulmassa räystään alla,
sekä vastaavassa nurkassa itäpuolen julkisivussa.
Julkisivuissa ovet on uusittu 1950-luvun suunnitelmien mukaan. Peltikatto ja räystäät on korjattu 1990-luvulla. Ikkunoiden puuosat maalattiin tällöin. Ikkunat on
mahdollisesti vaihdettu uusiin 1950-luvun restauroinnissa.

Kuvat on otettu vuosina 2012 ja 2017.
Tapulin pintarappaus näyttää rapistuvan nopeaan tahtiin sieltä täältä.

A

A
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6.2 1-kerroksen sisätilat
Kellotapulin ensimmäisessä kerroksessa on päätila, josta johtaa portaikko yläkerroksiin. Portaikon tummanruskeaksi maalatussa puusäleikköseinämässä toistuu
Hanssonin nelikulmainen reikäaihe, tässä vinon nelikulmion muodossa. Päätilan
molemmin puolin ovat sivuhuoneet, jotka toimivat nykyisin wc-tiloina ja varastona. Lattia on harmaata katukiveystä, seinät kalkkimaalatut.
Päätilaa valaisee Hanssonin suunnittelema messinkinen ja lasinen kattolyhty. Seinällä on muistolaatta, jossa lukee: ”Muistoksi vuosina 1944-1955 poismenneille
kirkkonummelaisille jotka eivät voineet palata kotiseudulleen takaisinmuutossa
1956”.

WC-tilat

Alun perin ruumishuoneeksi suunniteltu sivuhuone muutettiin 1990-luvulla wc-tiloiksi. Sen lattia ja yläpohja olivat lahonneet, joten yläpohjan palkit uusittiin ja tehtiin lattiavalu. WC-tiloissa on tavallinen wc ja inva-wc, josta on käynti siivouskomeroon. WC:n aulatilassa säilytetään nykyisin yhtä kirkosta poistettua penkkiä.

A

Ensimmäisen kerroksen
päätilaa ei pidetä avoinna
yleisölle, paitsi toisinaan vihkimisissä, ja siellä säilytetään
joitakin esineitä ulkovaraston
tavoin.

Lattia on kaakeloitu harmaalla neliökaakelilla, ja wc-tilojen seinät valkoisella kaakelilla. WC-tilojen oviksi on laitettu Hanssonin vinolautapaneloituja mukailevat harmaaksi maalatut ovet. Aulatilassa takaseinän lämpöpatteri on koteloitu harmaaksi
maalatulla puupaneloinnilla.

Varastotila

Halkovarastoksi alun perin ajateltu sivuhuone kellotapulin eteläpuolella toimii
nykyisin varastotilana. Sinne on tehty uusi lattia ja yläpohjan palkit on korjattu
1990-luvulla. Lattian pinta on paljasta betonia. Kellotapulin puoleinen seinä on samaa luonnonkivimuurausta kuin kellotapulin keskiosan ulkoseinissä.
Tilassa säilytetään nykyisin sekalaisia esineitä, mm. ruumisarkkujen kärryjä.

B

6 KELLOTAPULIN NYKYTILA

Toisessa kellotapulin sivuhuoneessa
on varasto, toisessa yleisö-wc. Wc-tilassa oli alunperin ruumishuone.

A
B
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6.3 Kellotapulin yläkerrokset
Kellotapulissa on kaksi ylempää kerrosta. Hanssonin suunnittelema portaikko toiseen kerrokseen on kapea ja jyrkkä mutta käytössä ja toimiva. Toisessa kerroksessa
on sähköpaneeli, ja siellä säilytetään satunnaisia esineitä. Melko jyrkkien portaiden takia suuria esineitä ei kuitenkaan varastoida tänne. Ylimmässä kerroksessa
ovat kaksi kirkon vanhaa kelloa, 1572 valmistettu kello sekä vuonna 1750 kirkolle
saatu kello.
Lattian kannattelevuus on nykyisin heikentynyt. Henkilökunta välttää astumasta
lattialle. Jo 1990-luvun korjauksessa havaittiin ja korjattiin lahonneita rakenneosia.
Tilannetta on suositeltavaa tutkia.

Ylemmässä kuvassa 2. kerros, alemmassa 3. kerros, missä kirkon kellot
sijaitsevat.
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Vanhat kellot 1500- ja 1700-luvuilta
ovat edelleen kirkon kellotapulissa.
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7 TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
– POHDINTA MUUTOSTARPEISTA
Kirkkonummen kirkko tulee säilymään ainutlaatuisessa asemassaan. Se on poikkeuksellinen rakennus pitkän historiansa osalta, sekä seurakuntalaisten ja ylipäätään kirkkonummelaisten maamerkkinä.
Kirkkonummen suomalainen sekä ruotsinkielinen seurakunta on kuitenkin haasteiden edessä kiinteistöjensä osalta. Juha Leiviskän suunnittelema, vuonna 1984
käyttöön vihitty seurakuntatalo on muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi korjaustarpeessa. Rajallisten resurssien vuoksi huomio kiinnittyy toistaiseksi tähän
projektiin.
Pitkään on kaivattu kuitenkin myös selvitystä vanhan kirkon muutosmahdollisuuksista. Seurakunnalla on toiveita uudistaa kirkkoa käyttömahdollisuuksiltaan
ja toisaalta myös parantaa sen esteettömyyttä huonosti liikkuvat seurakuntalaiset
paremmin huomioivaksi. Kirkon nykytilassa on koettu eri käyttäjäryhmien osalta
toiveita ja jopa puutteita. Nostan tässä esille tulevia suunnittelijoita ajatellen muutaman pohdinnan aiheen, mitkä ovat rakennushistorian kannalta kiinnostavia.
Kirkkoliturgia on myös uudistunut sitten 1950-luvun, ja seurakuntalaiset halutaan
kohdata eri tavalla kuin aiemmin. Tämä heijastuu myös jumalanpalvontaseremonioihin ja ehtoollisen vieton merkityksen lisääntymiseen. Sari Dhima on tutkinut
kirkkoliturgian uudistumisen vaikutusta alttaritilaan ja sen kalustukseen, ja julkaissut työn tuloksia teoksessaan ”Tila tilassa – Liturgian ja tilan dialogi alttarin äärellä” vuonna 2008. Vaikka Dhiman tutkittavat tapaukset, eli 1960-1999 valmistuneet kirkot, eivät sisällä nimenomaan Kirkkonummen kirkkoa, tutkimus tuo esiin
kiinnostavia huomioita kirkkotilaan ja etenkin alttariin liittyvistä muutospaineista
ja vaatimuksista nykypäivänä, sekä myös alttaritilan suunnittelun eri lähtökohdat
teologien ja arkkitehtien välillä. ”Alttaritilan suunnittelu funktionaaliseksi ja kirkon liturgiassa toimivaksi esteettiseksi kokonaisuudeksi edellyttää toimijoiden ja
toimintojen tilallista analysointia -- pohdintaa toiminnan ja kalusteiden suhteesta
sekä kalusteiden tilallisten ominaisuuksien hahmottamista.”466
Viimeisen, reilun kolmenkymmenen vuoden aikana kirkon seurakuntayhtymällä on tasaiseen tahtiin noussut keskustelua alttarikorokkeen madaltamisesta tai
jopa poistamisesta kokonaan. 1990-luvulla kiihtyneestä erimielisyydestä arkkitehti
Hanssonin ja seurakunnan välillä seurasi valituksia, ja lopulta korkein hallinto-oikeus linjasi päätöksessään 1995, että Hanssonin 1950-luvun interiööri tulisi säilyttää rakennushistoriallisena muistona Porkkalan vuokra-ajan jälkeisestä vaiheesta.

Tämän jälkeen tehdyt pienet, eniten säilytysratkaisuja koskevat muutostyöt kirkkosalissa eivät vaikuta tyydyttäneen seurakunnan tarpeita, ja työryhmissä pohditaan edelleen mitä alttarille voisi tehdä. Suomalaisen seurakunnan vs. kirkkoherra
Hannu Sunin mukaan alttarikorokkeen portaat koetaan haittaavan esteettömyyttä
ja suorastaan ”vaarallisina” kompastumisien myötä, ja nykyisin alttaria ei käytetä
juuri ollenkaan, vaan esimerkiksi ehtoollinen hoidetaan korokkeen edessä siirrettävien pöytien äärellä.
Toisekseen seurakunta joutuu harkitsemaan kiinteistöjensä tarpeellisuutta, mikä
aiheuttaa painetta lisätä vanhan kirkkorakennuksen muunneltavuutta, esimerkiksi siirreltävin kalustein, jotta erityyppistä käyttöä voisi lisätä tai parantaa. Kiinteät penkit ja alttarikoroke koetaan tästäkin syystä ongelmallisena. Kirkkoliturgian
muutoksen myötä vuorovaikutteisuutta halutaan papin ja seurakunnan välille, eikä
korokkeisia alttarikalusteita pidetä yhdenvertaisuuden ajatukseen sopivina.
KHO:n yli 20 vuoden takainen päätös on arvovaltainen linjaus asialle, mutta ei täysin yksiselitteisesti tulkittavissa. Painopiste oli tässä noudattaa Kirkkohallituksen
linjausta suojelusta. Funktionalistisuutta arvostaneen arkkitehdin näkökulmasta
olisi mahdollisesti sääli, että hänen ratkaisuaan alttarin osalta ei käytetä. Kyse ei
ole vain konkreettisesta lopputuloksesta vaan se on sidoksissa paljolti arkkitehdin
tahtoon, sillä tämä koki työn arkkitehtoniseksi taideteokseksi, johon hänellä oli
tekijänoikeus. Edesmenneen ajatuksia asian nykytilaan on kuitenkin epäkiitollista
arvailla.
On huomioitava tässä myös se, että vaikka seurakunnasta puhutaan tässäkin työssä homogeenisenä yhteisönä, jolla on yhteiset toiveet, käytännössä tilanne on
kaukana siitä. Esille tuodut toiveet ovat vain joidenkin ryhmien taholta tulleita, ja
myös ns. konservatiivisemmat vastaäänet ovat vahvoina. Muutosideointia on tehty mm. vuonna 2016 eri käyttäjätahojen työryhmissä, kuten esimerkiksi kiinteistötoimen, lapsityön ja musiikkityön ryhmissä. Seurakuntalaisten toiveet voivat olla
jopa ristiriidassa keskenään. Tästä syystä yhtenäistä kokonaiskuvaa muutostarpeista on haastava muodostaa, ja väistämättä kaikkia ryhmiä ei voida tasaisesti miellyttää, mikäli muutossuunnitelmiin ryhdytään. Tässä nousee esiin seurakunnan ja
koko kirkon organisaatioiden rakenteet ja hierarkia, eli kenen sana viime kädessä
painaa. Toivottavaa olisi kuitenkin huomioida mahdollisimman hyvin useimmiten
kirkkorakennusta käyttävien näkökulma.
Käyttö on parasta rakennuksen suojelua. Toisaalta uhkaako Pyhän Mikaelin kirkkoa todella käytön loppuminen? Tähän tuskin moni uskoo. Onkin hyvä pohtia tilan käyttöä koskevien vaatimuslistojen äärellä, että ollaanko vanhaa rakennusta
pakottamassa sellaiseen muottiin ja toimintoon, jotka olisi luontevampi toteuttaa
johonkin toiseen tilaan.
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7.1 Alttarialue
Luvussa 4 on käyty läpi ns. alttarikiistan vaiheet sekä siihen liittyviä argumentteja
muutoksen puolesta ja vastaan. Nykyisellään alttari on alikäytössä kirkkosalin keskellä, eräänlaisena tyhjänä, mutta tilaa vievänä taustanäyttämönä. Kalusteet ovat
staattisia ja monumentaalisia, mikä on tietyllä tapaa vanhan perinteen mukaista.
Kuten mainittua, liturginen uudistus on vahvistunut viimeisen 60 vuoden aikana
Suomessa ja se heijastuu etenkin alttaritilaan liittyviin vaatimuksiin. Versus populum –periaate, eli vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä tilojen tasavertaistaminen, on vaikuttanut uudempien kirkkojen suunnitteluun, ja se
on näkynyt myös Kirkkonummen kirkon uudistuksissa 1950- ja 1990-luvuilla. Nykyinen alttari on suunniteltu niin, että pappi mahtuu hyvin toimittamaan messun
alttaripöydän takaa. Ehtoollisen viettoon, tai moneen muuhunkaan tilaisuuteen
alttaria ei sen korokkeen takia kuitenkaan käytetä.
Sari Dhima nostaa tutkimuksessaan esiin, miten 1970-luvulta lähtien kirkkotilojen muunneltavuus on ollut ihanteena – kalusteiden tulisi olla liikuteltavia alttaria
myöten. Tällaiseen ajatteluun liittyy ongelmansa. Alttari on kirkkotilan määrittelevä elementti. Jos se poistetaan tai siirretään kirkon keskeltä esimerkiksi konsertin
ajaksi syrjään, sen ja koko rakennuksen symbolinen arvo kyseenalaistuu. Lisäksi
Kirkkolain mukaan rakennussuojelu ei koske liikuteltavia kalusteita.467 Mitä menetetään, jos alttarikalustesommitelmia voidaan muutella rajattomasti ja vaihdella
kulloisenkin ajan tunnelman mukaisesti? Nämä ovat vain joitakin kysymyksiä, mitä
on tärkeä pysähtyä pohtimaan, ennen kuin muutoksiin ryhdytään. Voisiko riittävää
muunneltavuutta saavuttaa staattisemmillakin tilaelementeillä, ja millaisia ne voisivat olla? Suunnittelijoiden olisi hyvä pohtia alttaritilaa ja sen kalusteita abstraktiona ja merkityksinä, ei pelkästään käytännönläheisesti, jotta innovointi tuottaisi
tasapainoisen tuloksen niin tilallisesti kuin funktionaalisesti sekä myös teologisesti.
Esteettömyyden vaatimus heijastaa myös arvoja, jotka ovat vahvasti litrugisen uudistuksen hengen mukaisia. Käynti alttarille tai alttarikaiteen äärelle on huonosti
liikkuvalta vaivalloista askelmien vuoksi. On myös huomioitava alttarikorokkeen
ja kirkon lattian tasoerojen vaikutus toimituskappelin käyttöön, minne siis ei tällä
hetkellä ole esteetöntä reittiä. Luontevampia ratkaisuja sen järjestämiseen olisi
hyvä pohtia samalla, kun alttarialuetta suunnitellaan uudelleen.
Lisäksi tulevien suunnittelijoiden on pohdittava 1950-luvun restauroinnin suojeluarvoa, kenties vuorovaikutuksessa asiasta viimeksi vahvan linjauksen tehneen
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Kirkkohallituksen kanssa. Hanssonin näkemys oli selkeä työnsä luonteesta ja olennaisista elementeistä hänen viimeisinä vuosinaan. Korokkeella kohoava alttari oli
hänen mielestään tärkeä tilallinen elementti. Oliko hän kuitenkaan ajassaan kiinni
ja miten hän tulkitsi liturgisen uudistuksen hengen?
Tässä on tärkeä huomioida muidenkin aikakausien kerroksellisuus, mikä näkyy
kirkkorakennuksessa. 1950-luku jätti häpeilemättä näkyvän leimansa kirkkorakennukseen julkisivuja myöten 1800-luvun kustannuksella, ja suuntasi katseen tulevaisuuteen ja tuon ajan vaatimuksiin. Millaisen leiman meidän aikamme voisi jättää rakennukseen? Ajallisen kerroksellisuuden näkyminen on olennaista nykyisissä
restaurointikäytännöissä. Erään vallalla olevan näkemyksen mukaan, kun tehdään
uusia lisäyksiä, tulisi niiden erottua aiemmasta – toisaalta käyden hyväksyvää dialogia muiden kerrosten kanssa.

Ote alttarikorokkeen rakenneleikkauksesta alustavasta suunnitelmasta vuodelta 1958. (KnSrk) Siitä
on nähtävissä että portaiden alla
betonisessa kantavassa laatassa on
korkoero. Myös lämmityksen vesijohdot kulkevat pinnan betonissa.

Arkkitehti Hanssonin
jo aiemmin esitetty ns.
vaihtoehto B, mikä ei ollut
hänen toiveidensa mukainen. Tilanteessa on tutkittu
alttarikorokkeen madaltamista kahdella askelmalla.
Sakariston läpi kulkeva
esteetön reitti ei olisi välttämätön, vaan kulku sinne
kävisi pääsisäänkäynnin
kautta. Luiska on hieman
ylimitoitetun oloinen.
Alkuperäinen alttari on
siirretty taustaseinään
kiinni ja lisätty ilmeisimmin
kredenssipöytä keskemmälle.
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Tarkastelu: Alttarin madaltaminen
Tilanteessa, jossa alttarikoroke poistetaan kokonaan on useita etuja kirkon esteettömyyden ja monikäyttöisyyden parantamisen kannalta. Haasteet liittyvät ensinnäkin tulkintaan 1950-luvun restauroinnin suojelusta sekä korokkeen rakenteiden
purkamisesta seuraavista muutoksista nykyisissä pinnoissa ja kalusteissa.
Edellisaukeamalla on myös Hanssonin luonnossuunnitelma alttarin madaltamisesta kahdella askelmalla. Tässä on aistittavissa suunnittelijan haluttomuus tilanteen
tutkimiseen, sillä kuten Museovirasto 1990-luvulla suunnitelmasta huomautti, korokkeen purkamisesta seuraavassa tilanteessa ei olla harkittu uudelleen sakariston
roolia kulkureittinä toimituskappeliin. Myös esteettömyyttä tarjoava luiska kirkkosalin ja toimituskappelin välillä on mitoitettu kenties turhan massiiviseksi.
Alttarikorokkeen purkamisesta seuraa joka tapauksessa uudelleen rakentamista,
kantavaa laattaa myöten. Työn mittavuuden vuoksi voidaan kysyä, onko mielekästä rakentaa kahden askelman korkuista uutta kiinteää koroketta. 1950-luvun
alttarikaide, alttari ja saarnastuoli ovat kuitenkin säilytettävissä, ja niiden keskenään muodostama tila yhdessä ristin ja taustamuurin kanssa rajaavat alttarialueen
selkeästi omaksi alueekseen ja tilan keskipisteeksi. Korokkeen purkamisen myötä
pintamateriaalit tarvitsevat uuden käsittelyn ja tässä voidaan myös pohtia, onko
lattiamateriaalilla mahdollista rajata alttarialuetta.
Korokkeen tilalle alttarin edustalle jäisi reilummin tilaa. Esimerkiksi konserttityyppisissä tilaisuuksissa instrumenttien ja soittajien järjestely tilan keskelle olisi
paremmin toteutettavissa. Muutaman irtotuolirivin asettelu tarpeen tullen lähemmäs alttaria olisi mahdollista. Kalustesommitelmia olisi hyvä tutkia huolella
suunnittelun yhteydessä.
Korokkeen purkamisen myötä on mahdollisuus järjestää esteetön reitti luiskan
avulla toimituskappeliin. Luiskan materiaalivalinnassa ja detaljoinnissa on syytä
olla huolellinen, jotta se ei anna ns. väliaikaisuuden vaikutelmaa vaan on tilan arvokkuuteen sopiva.
Luonnostelma tilanteesta, jossa alttarikoroke
on poistettu. Nykyisiä, lähinnä 1950-luvun
alttarikalusteita on mahdollista käyttää uudessa
tilanteessa. Kuitenkin suunnittelussa olisi tärkeä
pohtia kalusteita teologisten merkityksien kautta.
Toiseksi on huomioitava, että liikuteltavat kalusteet eivät ole kirkkolain rakennussuojelun piirissä.
Purkaminen tarkoittaa myös monien pintojen uudelleenkäsittelyä. Voisiko esimerkiksi alttarialueella olla muusta lattiapinnasta erottuva kiveys?

Kenties toimituskappeliin olisi täten helpompi järjestää tilaisuuksia ja palauttaa siten sen intiimitunnelmainen sakraalikäyttö, tai toisaalta vähemmän muodollinen
kerhojen kokoontumismahdollisuus. Olisiko myös lasten alttarille sopivampi sijainti toimituskappelin puolella? Nykyisen kastepuun värikästä olemusta voisi kenties
hillitä jonkin verran suunnittelemalla tilan arvokkuuteen sopivampi versio siitä.
Nykyisellään toimituskappeliin on kertynyt runsaasti sinne kuulumatonta esineistöä. Olisi syytä tutkia, miten harvoin käytettyä esineistöä voisi säilyttää huoltorakennuksen ja kellotapulin varastotiloissa, joita voisi kenties tehostaa.
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ALTTARIKOROKKEEN POISTO
POHJAPIIRROS, 1. KRS

purettu alttarikoroke,
tilalle lattiamateriaaliksi esim.
vastaavaa kalkkihiekkatiiltä

vanhaan saarnatuoliin
lisätään 2 porrasta
2 askelmaa puretaan

HUOM. Purkamisesta seuraavat toimenpiteet lattialämmitykseen, taustaseinämään,
seinäpintoihin, arkeologisten
tutkimusten mahdollisuus jne.

toimituskappelin käytön
eheyttäminen: varastointi
siirrettävä muualle, jotta
helpommin mahdollisuus
järjestää tilaisuuksia, esim.
siunauksia, kahvitilaisuuksia,
kerhojen toimintaa tms.
Varastoinnin mahdollisuuksia tutkittava lisää kellotapulissa ja huoltorakennuksessa

esteetön reitti toimituskappeliin

siirrettävä
lasten alttari?

Olisiko kellotapulin alakerta
mahdollista avata yleisön
käyttöön? Tilaan olisi mahdollisuus järjestää pieniä
näyttelyitä, mikäli valaistusta
lisättäisiin ja jos portaikko
suljettaisiin esim. portilla.
Viereinen varastotila on
melko väljästi käytössä.

alttarialueen eteen mahdollisuus järjestää irtotuolein
intiimimmin tuoliryhmiä.
Myös konserttien yhteydessä
tilaa soittimille, pienelle orkesterille tms.

luiska 1:12,5 nousukulmalla,
mitat n.2,4x1,3m
materiaali sisustukseen
mukautuva, esim. kivinen/
betoninen

0

10m

1:250
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7.2 Kirkko monikäyttöisenä tilana
Seurakunnan toiveissa toistuu toive lisätä kirkkorakennuksen monikäyttöisyyttä.
Hieman muodikkaasti käytetty termi monikäyttöisyys on tulkinnanvarainen, ja sitä
voi ajatella eräänlaisena jatkumona, minkä räikeintä esiintymistä ei olla totuttu
suomalaisissa kirkoissa edes näkemään. Ulkomailta sen sijaan esimerkkejä löytyy,
ja niiden joukossa on kiinnostavia tapauksia. Näitä on esimerkiksi Englannissa ja
Alankomaissa, mutta myös lähempänäkin, enemmän Suomen kaltaisissa uskontokulttuureissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa. Taustalla on toistuvasti seurakuntien
taloudellinen paine saada enemmän irti yksittäisistä kiinteistöistä.
Kirkon monikäyttöisyydestä erillään on sen käytön muuttaminen kokonaan toiseksi, mistä löytyy runsaasti esimerkkejä ulkomailta ja joitakin jopa Suomesta, mutta
tässä ei viitata niihin, vaan käytön laajentamiseen jumalanpalvelukseen liittyvän
toiminnan ulkopuolelle. Joihinkin eurooppalaisiin kirkkoihin on esimerkiksi tehty
kahvilatiloja tai monipuolisia kulttuuritiloja, tai käytetty tiloja vuokrattavina tapahtuma- tai majoituspaikkoina.468 Ei ole varmuutta, leviääkö tällainen lähestymistapa jossain vaiheessa myös Suomeen. Konservatiivisemmin ajattelevien kannalta
ajatus on epäilemättä vähintään arveluttava. Toisaalta kirkon yhteydessä oleva
rinnakkainen, arkinen toiminta koetaan yhteisöä palvelevana ja kirkkoa kohti lähentävänä.
Jo nykyisellään Kirkkonummen kirkossa esiintyy monikäyttöisyyttä, ainakin suunnitelmien tasolla. Kirkkosali ja toimituskappeli sijaitsevat ensinnäkin rinnakkain,
mutta niiden yhtäaikainen käyttö on äänien ja osittaisen visuaalisen yhteyden
vuoksi käytännössä mahdotonta. Vielä pienemmässä mittakaavassa rinnakkain
toimivat toimituskappelin säilytyskalusteet ja minikeittiö sekä itse kappeli. Toisaalta käytännössä sakraalikäyttö on vähentynyt keittiön ja säilytyksen lisäämisen
jälkeen, ja säilytystoiminto on valunut kappelitilan puolelle. Toisin sanoen lähekkäiset rinnakkaistoiminnot ovat ongelmallisia, etenkin jos toiminnot eivät suoranaisesti liity toisiinsa.
Voiko ns. paremmalla suunnittelulla väistää monikäyttöisyyden kompastuskivet?
Miten nykyistä tilannetta voisi parantaa – ja voiko toimintoja tuoda lisää kirkkotilaan? Viime vuosina on otettu käyttöön lasten alttari pohjoisristivarren päätyyn ja
kastepuutaulu toimituskappelin seinälle. Nuorimpien seurakuntalaisten parempi
huomiointi on eräs toive, mutta mihin kirkkotila venyy ja onko vanha kirkko sopivin
paikka lasten alttarille tai kerhotoiminnalle? Tuovatko väistämättömät kompromissit riittävän tyydyttävän lopputuloksen?
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Myös Kirkkonummen kirkon käyttöön konserttitilana on toivottu parannusta
1980-luvulta lähtien. Soitinten säilytys, muunneltavat lavarakennelmat, videotykki
ja kangas sekä irtotuolit ovat joitakin seikkoja, mihin toiveet kohdistuvat. Kiinteä,
tilaa vievä alttarikoroke on tästäkin syystä noussut esiin ongelmallisena. Vanha
kirkkorakennus suurena konserttipaikkana on epäilemättä logistiikan ja valaistuksen säätelyn vuoksi haasteellinen, vaikka akustiikka ja istumapaikkojen määrä
siihen antaisivat myöten. Lisäksi suuri ihmismäärä kirkossa aiheuttaa haasteen sisäilmalle lämpiminä vuodenaikoina. Painovoimaisella ilmanvaihdolla pääosin toimivassa rakennuksessa on rajallinen määrä keinoja viilentää sisäilmaa ja nopeuttaa sen kiertoa. Vanhoihin kirkkoihin tuotu tekniikka, koneellinen ilmanvaihto ja
lämmittäminen, ei ole ongelmatonta.469

Vuonna 2004 Matthew Lloyd Architects suunnitteli
suuren muutoksen St Paul Old Fordin kirkkorakennukseen Lontoossa. Lukuisia tiloja, kuten galleriatilat,
kuntosalin, kahvilan, sisältävä kirkko toimii nykyisin
paikallisena jonkinlaisena yhdistelmänä kirkkoa,
seurakuntataloa sekä kulttuuritaloa.
Kuva: matthewlloyd.co.uk/projects/st-pauls-old-ford/
(14.3.2018)
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Tarkastelu: Tilojen jakaminen ja liikuteltavat kalusteet
Seurakunnan työryhmien toiveissa vuonna 2016 esiintyi ajatus tilojen pilkkomisesta seinin. Tässä tarkastellaan samanaikaisesti kahta tilannetta, jossa kirkkosali pilkotaan väliseinin. Ensinnäkin ehdotus urkulehterin alla olevan tilan erottamisesta
lasiseinällä kirkkosalista. Tila ei olisi tällöin eristetty äänien osalta, vaan jonkinlainen ratkaisu olisi tehtävä yläkautta lehterin ja seinämuurin väliin jäävän tilan osalta, jotta edes teoriassa äänieristys olisi mahdollinen. Tässä tarkastelussa ei mennä
kuitenkaan kovin pitkälle ehdotuksien suhteen, vaan tutkitaan asiaa tilallisesti.

TILOJEN PILKKOMINEN SEKÄ
ALTTARIKOROKKEEN POISTO
LÄNSI-ITÄ-LEIKKAUS

lasiseinämällä kirkkosalista jaettu kerhojen jne.
kokoontumistila
urkuparven alla

Pääsisäänkäynti on jo ennen 1950-lukua vakiintunut länsipäädyn puolelle. Arkkitehti Hanssonin restaurointisuunnitelman kantavana ajatuksena oli länsi-itä-suuntainen päälinja, kulkureitti kellotapulin läpi, kirkkopihan poikki sisään, eteiseen
ja lehterin alta kohoavaan kirkkosaliin. Tämä kulkureitti katkeaisi tilajaon vuoksi,
vaikka väliseinä olisikin läpinäkyvä olemukseltaan. Penkkirivien sijaan tilaan tulisi
todennäköisesti irtokalusteita, kuten tuoliryhmiä, jopa kenties lasten alttari, joiden
läpi kirkkoon olisi tarkoitus käydä. Visuaalisesti tila olisi toisen henkinen kuin kirkkosalin katsomo, jonka penkkirivit rytmittävät tilaa ja ovat keskeinen osa sen luonnetta - ja ovat siksi säilyttämisen arvoisia. Sinänsä luontevan oloinen tilan katkaisu
väliseinällä lehterin alla muuttaisi tilasarjaa oleellisesti eikä voitaisi puhua ainakaan kovin kevyestä restaurointiratkaisusta. Mikäli yhtenä tavoitteena on säilyttää
1950-luvun restauroinnin luonne, tällä ratkaisulla siinä tuskin onnistuttaisiin.

toimituskappelille visuaalisesti ja (enimmiltä)
ääniltä eristetty tila

1:250

Toinen pinnalla ollut ajatus on erottaa toimituskappeli ja kirkkosali nykyistä selkeämmin toisistaan, läpikuultavalla/-näkyvällä seinällä. Tälle on edelliseen ehdotukseen verrattuna vahvemmat perustelut tilallisesti, sillä idea oli esillä jo vuoden
1957 restaurointiehdotuksessa, jossa Hansson luonnehti, että alttarin taustamuuria voitaisiin myöhemmin jatkaa kattoon asti ulottuvaksi taidetaontaseinällä, joka
suunniteltaisiin tilan arvokkuus silmällä pitäen. Taloudellisesti siihen ei tuolloin
ollut varaa ja syystä tai toisesta ideaan ei ole sittemmin palattu - Hansson ei myöskään näy tehneen luonnoksia aiheesta. Taustalla korkeammalle ulottuva seinä voisi korostaa keskiosan volyymia ja tasapainoittaa massiivista urkulehteriä, mikäli
alttarikoroke päädytään poistamaan.
Mikäli toimituskappeli haluttaisiin yhtäaikaiseen käyttöön kirkkosalin kanssa, kattoon asti ulottuva seinä olisi välttämättömyys. Tässäkin ideassa on haasteensa. Miten esimerkiksi toteutettaisiin kulku sakaristosta kirkon alttarille - täysin avoimiksi
reunoja ei olisi mielekästä jättää, mikäli kyse ei ole vain visuaalisesta tilan jakamisesta. Asiaa ja seinän luonnetta voisi tutkia esim. suunnittelukilpailun avulla. On
toivottavaa ja historiallisesti perusteltua säilyttää itäristivarren eli vanhan kuorin
sakraalikäyttö, joka on lähtöisin kirkon perustamisvaiheista.
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TILOJEN PILKKOMINEN SEKÄ
ALTTARIKOROKKEEN POISTO
POHJAPIIRROS, 1. KRS
Viitaten varhaisimpaan Hanssonin näkemykseen alttarin
taustamuurista:
muuria jatketaan ylöspäin taidetaontaseinällä, josta erikseen
suunnittelu(kilpailu)
Voisiko seinä ulottua molempiin
seinämuureihin?
Mitä tapahtuisi kulkuaukkojen
kohdalla?

lasten alttari

TAIDETAONTA-/LASISEINÄ

KULKU KIRKKOON KATKEAA

uusi kaapisto säilyttämiseen?
lasiseinämällä kirkkosalista jaettu
kerhojen jne. kokoontumistila
urkuparven alla
Siirrettäviä kalusteita, kuten
tuoliryhmiä

0

10m

1:250
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7.3 Yhteenvetona
Historiallisella, monissa vaiheissa rakennetulla kirkolla on haasteensa sen kunnon
ylläpidossa. Yleisesti historiallisista rakennuksista voi sanoa, että olemassa olevien
osien kuntoa on suositeltavaa seurata ja korjata mieluiten aikaisemmin pienesti,
kuin myöhemmin suuresti ja kalliisti. Suurissa korjauksissa on vaarana, että joudutaan purkamaan vanhaa ja rakentamaan kokonaan uutta tilalle, ja tällöin menetetään paloja historiasta pysyvästi.
Kun korjaamiseen ryhdytään, niin sanottua ylikorjaamista tulisi myös välttää, eli
olisi hillittävä into uudistaa kerralla kaikki, mukaan lukien se, mikä vielä toimii.
Tästäkin lähestymistavasta on esimerkkinsä kirkon rakennushistoriassa, viimeksi 1950-luvun arkeologinen arteenetsintä, joka tuhosi myöhemmät kerrostumat
seinissä ja lattiassa, ja toisaalta sisätilojen täydellinen muodonmuutos restauroinnissa. Menetettyä ei kuitenkaan saa enää takaisin, ja on otettava lähtökohdaksi
jäljelle jäänyt, eli pääasiassa 1950-luvun ratkaisut.
Vaikka Hanssonin 1950-luvun kokonaisvaltainen suunnitelma typistyi viime vuosikymmeninä kiistaan alttarikorokkeesta, on tässä työssä tuotu esiin tuon aikakauden muita olennaisia piirteitä, jotka ovat säilytettävissä ja jotka muodostavat eheän
kokonaisuuden. Näitä ovat esimerkiksi ikkunoiden puitejako, ovet, urkulehteri ja
sen portaikko, tiilinen lattia, sekä yleisesti ottaen länsi-itä-suuntainen tilasommitelma. Kirkon kalustuksessa on jäljellä runsaasti jälkiä Hanssonin suunnittelusta,
kuten penkit, saarnastuoli ja alttaripöytä. Mahdollisien muutossuunnitelmien yhteydessä näiden elementtien säilyttäminen olisi tavoiteltavaa ja kenties riittävää
historiallisen kerrostuman vaalimisen kannalta. Harkinnan mukaan jopa toteutumattomien suunnitelmien hyödyntäminen uudelleen ideatasolla on mahdollista
– joskin on vaarallista varsinaisesti rekonstruoida jotain mitä ei koskaan ole ollut.
Ennen kaikkea on hyvä huomioida, että vaikka kirkkorakennuksella on useita historiallisia kerroksia, alkuperäisimmästä ei ole kuin fragmentteja jäljellä ja myöhemmistäkin vaiheista pääasiassa seinämuurit ja ikkuna-aukotus. Arkeologiset jäänteet
vanhoista rakennusosista piilottelevat mahdollisesti lattian alla. Aikakaudet yhdistää lähinnä se, että käyttötarkoitus on säilynyt samana – Porkkalan parenteesin
lyhyttä, mutta käänteentekevää jaksoa lukuunottamatta. Näistä lähtökohdista on
suunniteltava tulevaa, tähdäten siihen, että käyttö jatkuu – arkeologiset, historiaa
vaalivat arvot mielessä pitäen.
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LUETTELO JA SELITYKSET
KÄYTETYISTÄ KÄSITTEISTÄ
alttaripöytä

alttarikaide

ambo
antependium
asehuone

ts. alttari, joka on pöytä tai koroke, jota käytetään
uskonnollisissa seremonioissa. Alttari on keskeisessä asemassa ja sitä pidetään pyhänä. ”Kirkkotilan sydän,” kuten jumalanpalveluksen oppaassa
todetaan.
luterilaisessa traditiossa käytetty kaluste, etenkin
ehtoollisenvietossa, jossa sen ääreen polvistutaan
ottamaan vastaan ehtoollinen. Ei kalusteena itsenäistä liturgista merkitystä eikä opillista perustetta. (Dhima, 2008)
lukupulpetti. Saarnastuolia arkisempi kaluste,
mutta tehtävä sama kuin saarnastuolilla.
alttarivaate
”keskiaikaisen kirkon eteläseinällä kirkkomaalle
avautuva eteinen, joka toimi mahdollisesti myös
pääsisäänkäyntinä ja jossa valmistauduttiin kasteja vihki- ja hautajaistoimituksiin ja jonne aiemmin
yleisen käsityksen mukaan kirkkoon tulijat jättivät
aseensa kirkonmenojen ajaksi” (Kuvitettu rakennussanakirja 2012)

kastemalja

kattoratsastaja
kellotapuli

kredenssipöytä

kuori

ruotsiksi vapenhus. Ruotsinkielinen versio voi viitata vaakunoihin, joita pidettiin keskiaikaisissa kirkoissa sisäänkäynnin yllä. (Hiekkanen 2003)

lehteri

Uno Fleege (1901) uskoi, että keskiajalla oli miehillä yleistä kantaa asetta, ja näille varusteille tarvitsi
tilan, johon ne jätetään astuttaessa rauhalle pyhitettyyn kirkkotilaan. Käännös ruotsista suomeksi
asehuoneeksi on kenties liian kirjaimellinen; tilan
funktio on pääasiallisesti toimia kirkon eteisenä.
”kirkon tai muun salin sisätilaan avautuva parvi”;
lehterillä saattaa olla istumapaikkoja tai seisomatilaa seurakuntalaisille ja usein myös urut.

laiva

kasteessa käytetty, sijainniltaan vakiintumaton esine, yleensä alttarin läheisyydessä. Suomen luterilaisen kirkon käytäntönä on tehdä kaste valemella,
eikä esim. upottamalla, ja tästä syystä maljat ovat
yleensä pienikokoisia. (Dhima, 2008)
katon harjalla kohoava pieni torni
kirkon läheisyydessä oleva torni, jossa pidetään
kirkon kelloja. Rakennelma on korkeampi kuin on
leveä.
Kirkkorakennuksen yhteydessä olevaa kirkon kelloille tarkoitettua rakennelmaa sanotaan kellotorniksi.
pöytä tai hylly tai muu taso alttarin läheisyydessä,
joka on ehtoollisvälineitä ja -aineita varten. Aineet
pidetään kredenssipöydällä kunnes ne nostetaan
alttarille pyhitettäviksi. Tämän lisäksi alttarialueella esiintyy usein ehtoollispikareille tarkoitettuja
siirrettäviä pöytiä. (Dhima, 2008)
(kuorihuone, kuorialue) tavallisesti kirkon runkohuoneen tai ristikeskuksen itäpuolinen, keskiajalla
papistolle ja kuorolle varattu kirkon arvokkain osa,
jossa pääalttari sijaitsee ja joka usein päättyy apsikseen (pohjaltaan puoliympyrän tai säännöllisen
monikulmion puolikkaan muotoinen huonetilan
pääte; pienehköä alttaria ympäröivää apsista kutsutaan myös alttarikomeroksi) (Kuvitettu rakennussanakirja 2012)
kirkossa, basilikarakennuksessa tms. kahden pylväsrivin tai pylväsrivin ja seinän rajaama pitkänomainen tila; pitkälaiva, keskilaiva, päälaiva, sivulaiva, poikkilaiva
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pyörökaari
ristivarsi

runkohuone

saarnastuoli

sakaristo, sakasti

saumaliitos
segmenttikaari

romaaniselle arkkitehtuurille tunnusomainen,
puoliympyrän muotoinen kaari
poikkilaivan osa, joka katkaisee pääakselin suuntaisen ulkoseinän ja ulottuu pitkittäislaivojen ulkopuolelle
pitkittäislaivojen muodostama kirkon osa, joka
lännessä päättyy pääsisäänkäyntiin ja idässä kuoriin
toimii puhujan korokkeena ja pulpettina tekstille.
Sanan ja saarnan asema korostuivat luterilaisessa
reformaatiossa; jumalanpalveluksessa saarnatuoli
määrittyy evankeliumitekstin ja saarnan paikaksi,
ambo Vanhan ja Uuden Testamentin lukukappaleiden paikaksi. (Dhima, 2008)
”kuorin vieressä ja siihen yhteydessä oleva huone,
jossa papisto oleskelee ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen ja jossa säilytetään palveluksessa
tarvittavia välineitä” (Kuvitettu rakennussanakirja
2012)
kahden toisiinsa limittymättömän rakennustarvikkeen välinen suora sauma
kaari, joka on osa ympyrän kehää, mutta puoliympyrää pienempi
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näyttää olevan ”en sednare byggnad af tegel” [myö-
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hemmin tiilestä rakennettu]. Lisäksi kerrotaan, että kir-

ti ja muoto ovat tuntemattomia, samoin kuin muut sei-

kon pituus laskettuna 21 kyynärää pitkästä länsiosasta
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ja sieltä katonharjaan 17 kyynärää. Kuoriholvi on tiilestä, holvi kirkossa on myöhemmin tehty laudoista.
Kuori-ikkuna on 6,5 kyynärää korkea ja 3,75 kyynärää
leveä, uudelleenrakennettu myöhemmin. Sakaristo on
tiilestä, 6,5 kyynärää pitkä neliönsivu seinien sisällä, ja
7,5 kyynärää korkea, varustettu tiiliholvilla, kahdella

mot sakristian, har vidare byggts en pelare i samma
gråstensmurverk, vilken genom en avlastningsbåge
på sakristievinden har förenats med långhusets NOhörn.”
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Drake, 1960 s. 47. ”Här får vi bl.a. veta att

ena av fönstren I långhusets sydvägg svarar mot det

kyrkan är avskjild från koret genom en särkild valvbåge

kända nordfönstret. Då inga rester finns bevarade av

och att den synes vara en ‘sednare byggnad af tegel’.

dess valvbåge, måste det märkligt nog ha varit mind-

Kyrkans längd, frånräknat den 21 alnar långa delen i

re än nordfönstret. Det andra långhusfönstret är fritt

väster som tillkommit år 1761, uppges till 24 alnar och

rekonstruerat. Västportalens ursprungliga läge och

dess bredd till 21,5 alnar. Höjden till takbandet är 13

utformning är okända, likaså andra eventuella muröb-

och därifrån till takkammen är det 17 alnar. Korvalvet

bningar i väster och norr, utom det redan nämnda nor-

är av tegel, valvet i kyrkan är ett senare tiders arbete

dfönstret.”

av bräder. Korfönstret är 6,5 alnar högt och 3,75 alnar
brett, i nyare tid ombyggt. Sakristian är av tegel, 6,5
alnar I fyrkant inom murarna, 7,5 alnar hög, försedd
med tegelvalv, två fönstergluggar och en dörr mot kyrkan.”

”Eteläsisäänkäynti on sijoitettu asehuoneen olemassa
olevien jäännösten opastamana. Toinen runkohuoneen
ikkunoista eteläseinällä vastaa tunnettua pohjoisikkunaa. Koska jäännöksiä ei ole jäänyt sen holvikaaresta,
on sen täytynyt olla kummallisesti pienempi kuin poh-

”Kuorin pohjoispuolella, kulmikkain sakariston kanssa,
-- rakennettu pilari samasta harmaakivimuurauksesta
[kuin eteläseinä], ja joka on sakaristonvintille tehdyn
kevennyskaaren kautta yhdistynyt runkohuoneen koillisnurkkaan”. LR
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