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Perustiedot Kohteen nimi: Kuhmon kirkko

Osoite: Kirkkotie 11, 88900 Kuhmo

Omistaja: Kuhmon seurakunta

Kiinteistötunnus: 290-405-140-285

Pinta-ala: Kerrosala: 1210 m2 + parvet 
344 m2 + kellari 19 m2 (Ark-
kitehtitoimisto Matti Lieber 
1984, piirustusluettelo).

Kaavatilanne: Voimassa oleva asemakaa-
va on vahvistettu 4.6.1971. 
Osayleiskaava on kuulutet-
tu voimaan 5.8.2014.

Suojelutilanne: Rakennus on suojeltu sekä 
kirkkolailla että osayleis-
kaavan sr-1 merkinnällä.

Keskeisimmät suunnittelijat: 
 - Jacob Rijf, ensimmäinen 

suunnitelma 1805.
 Tukholman yli-intenden-

tinvirasto, vahvistettu 
suunnitelma 1807

 - Carl Ludvig Engel / Inten-
dentinkonttori, kellotapulin 
suunnitelma 1831

 - Johan Oldenburg, muutos-
suunnitelma 1854

Rakennusaika: 1815–1816

Merkittävät muutosvaiheet: 
 - 1859–1860 kirkon muut-

taminen empiretyyliseksi, 
kupolin rakentaminen, 
sisätila kolmilaivaiseksi, 
julkisivujen lautavuoraus

 - 1862 kellotapulin rakenta-
minen

 - 1950–1951 talvisodan 
pommitustuhojen kor-
jaaminen, tilamuutoksia 
sisätiloissa, uudet ikkunat 
ja ovet

 - 1985 lehterien avaami-
nen, lattian uusiminen
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JOHDANTO 

Kuhmon kirkko kuuluu 
valtakunnallisesti 

arvokkaisiin 
kulttuurihistoriallisiin 

kohteisiin.
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Kuhmon kirkko on taajaman vanhin ra-
kennus. Kirkkolailla ja sr-1 -merkinnällä 
suojeltu rakennus on erittäin tärkeä 
sekä kulttuuri- että rakennushistoriansa 
puolesta. 

Kirkko tapuleineen sijaitsee Kuhmon 
Markkulanmäellä, Pajakkakosken ympä-
ristössä. Sillä on pitkä ja tapahtumarikas 
historia. Sisäkulmistaan viistetty risti-
kirkko valmistui värikkäiden vaiheiden 
jälkeen vuonna 1816. Rakentamista edel-
sivät vanhan kirkon tuhopoltto, kiista 
uuden kirkon rakennuspaikasta eli niin 
kutsuttu Kuhmon kirkkokapina sekä 
näitä tapahtumia käsittelevät lukuisat 
käräjät ja langetetut ankarat tuomiot.

Ensimmäiset suunnitelmat Kuhmon 
kirkosta laati maineikas kirkonrakentaja 
Jacob Rijf vuonna 1805. Kuhmon kirkon 
nykyinen empiretyylinen ulkohahmo 
on kuitenkin pitkälti peräisin vuosina 
1859–1860 toteutetuista muutoksista, 
joiden suunnittelijana toimi Oulun sil-
loinen lääninarkkitehti Johan Oldenburg. 
Tällöin alkujaan melko vaatimaton uus-
klassistinen kirkko sai tunnusomaisen 
suuren kupolin ja sen sisätilat muutet-
tiin kolmilaivaiseen muotoon. Vuonna 
1862 valmistunut kellotapuli puolestaan 
on rakennettu Carl Ludvig Engelin 
intendentinkonttorissa signeeraamien 
piirustusten mukaan.

Kuhmon kirkko vaurioitui pahoin 
talvisodan pommituksissa vuonna 1940. 
Sen seurauksena seurakunnassa virisi 
ajatus kirkon purkamisesta ja uuden 
rakentamisesta. Aloite herätti voimak-

kaita mielipiteitä puolesta ja vastaan. 
Lopulta kirkko korjattiin vuosina 
1950–1951. Samalla tilajakoa muutettiin 
vastaamaan paremmin seurakuntatyön 
tarpeita ja aiemmin talviaikaan hyiseen 
kirkkosaliin asennettiin sähkölämmitys.

Viimeisin merkittävä muutosvaihe on 
vuodelta 1985, jolloin avattiin esimer-
kiksi pohjois- ja eteläsakaran lehterit.

Kuhmon seurakunta tilasi joulukuus-
sa 2018 Arkkitehtitoimisto Livadylta 
kirkkoaan käsittelevän rakennushisto-
riaselvityksen ja rakennekatsauksen. 
Rakennushistoriaselvityksen keskeisiä 
tavoitteita ovat Kuhmon kirkkoa kos-
kevan rakennushistoriallisen tiedon 
kokoaminen, nykytilan dokumentointi 
sekä rakennuksen keskei simpien piir-
teiden ja arvokkaimpien osien tunnista-
minen. Rakennekatselmus puolestaan 
on tehty kaavaillun energiatehokkuus-
remontin ja mahdollisten tulevien maa-
lämpöasennusten suunnittelun tarpei-
siin. Työssä seurattiin eurooppalaisen 
standardiluonnoksen Historic Timber 
Structures – Guidelines for the On-Site 
Assessment of Load Bearing Timber Struc-
tures (2018, 6) alustavalle katselmukselle 
(preliminary assessment) asettuja vaati-
muksia. Standardin mukaisesti tutkimus 
tehtiin pääosin aistinvaraisesti havain-
noimalla ja rakenteita avaamatta.

Seurakunnan edustajien lisäksi 
selvitystyön ohjaukseen on osallistunut 
Museoviraston puolesta intendentti 
Teiju Autio.
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Käytetyistä lähteistä Kirkon varhaisvaiheita ja taustaa käsit-
televässä osiossa on tukeuduttu lähinnä 
Kuhmon yleistä historiaa käsitteleviin 
teoksiin. Näistä keskeisimmät ovat pro-
fessori Antero Heikkisen Kirveskansan 
elämää (1988) ja dosentti Jorma Wilmin 
Kuhmon historia (2003).

Kirkon ensimmäisen suunnitelman 
laatijan Jacob Rijfin elämää ja tuotantoa 
on käsitellyt kattavasti Paula Mäkelä 
väitöskirjassaan Kirkonrakentajasuku 
Rijf – Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun 
rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toi-
minta kustavilaisen aikakauden Suomessa 
(2015). Kirkon 1800-luvun suunnitelmia 
on julkaistu monissa eri yhteyksissä. 
Tässä selvityksessä käytetyt piirustukset 
on kuvattu kirkon seinälle ripustetuista 
tauluista.

Museoviraston arkistokokoelmissa 
on runsaasti asiakirjoja ja lehtileikkei-
tä, jotka käsittelevät Kuhmon kirkon 
talvisodan pommitusten vaurioista 
kummunnutta keskustelua siitä, tulisiko 
kirkko purkaa vai korjata. Kirkon tilaa 
tuohon aikaan käsittelevistä lähteistä 
tärkeimmät ovat Lars Petterssonin ja 
konservaattori Thorvald Lindqvistin 
muistiinpanot, raportit, inventaario-
luettelot ja mittauspiirustukset vuodelta 
1947. Museoviraston arkistosta peräisin 
oleva materiaali on merkitty selvityk-
seen lyhenteellä MVA.

Vuosina 1950–1951 ja 1985 tehtyjen 
korjausten ja muutosten työselostukset 
on saatu käyttöön Kuhmon seurakun-
nalta. Arkkitehtitoimisto Matti Lieberin 

vuonna 1984 laatimien suunnitelmien 
pääpiirustukset ovat peräisin Kuhmon 
kaupungilta. Seurakunnan entinen 
talouspäällikkö Paavo Mäntymäki laati 
tämän selvityksen tarpeisiin listan niistä 
kirkon pienemmistä korjauksista, joista 
ei löytynyt mainintaa muista lähteistä.

Kirkon viimeisimpiä vaiheita esittävä 
piirustussarja on vajaa. Esimerkiksi jul-
kisivupiirustuksia ei ole ollut saatavilla.

Historialliset valokuvat ovat pääasi-
assa peräisin Museoviraston kuvako-
koelmista (MVA) ja Kuhmon museosta. 
Nykytilaa esittävät kuvat on otettu 
huhtikuussa 2019 tehdyn inventointi- ja 
rakennetutkimuskäynnin yhteydessä. 

Tilojen nimistä ja numeroinnista
Tässä selvityksessä kirkon erillisistä 
tiloista puhuttaessa käytetään niiden 
yhteydessä sulkuihin merkittyä tilanu-
meroa, esimerkiksi sakasti (5). Tämä on 
tehty sen takia, että yksittäinen tila on 
voinut eri aikoina palvella eri tarkoituk-
sia, ja siitä on saatettu käyttää useita eri 
nimityksiä. Numeroinnin avulla pyri-
tään selkeyteen.
Selvityksessä on käytetty pääosin Ark-
kitehtitoimisto Matti Lieberin vuonna 
1985 laatimissa korjaussuunnitelmissa 
käytettyä numerointia, jota on päivitetty 
vastaamaan nykytilaa. Tilojen nimitykset 
ja numerot on esitetty selvityksen taka-
liepeessä olevissa pohjapiirustuksissa.

Museoviraston arkistokansioita- ja laatikoita.
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Nykyinen kaava-  
ja suojelutilanne

Kuhmon kirkko on suojeltu sekä 

kirkkolailla että osayleiskaavalla.

Voimassa olevassa, 4.6.1971 vahviste-
tussa asemakaavassa kirkon tontilla 
on merkintä YK eli se on määritelty 
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten 
rakennusten korttelialueeksi. (Kuhmon 
karttapalvelu; Hakkarainen, sähköposti 
31.1.2019. )

Osayleiskaavassa tontilla on sana-
muodoltaan laveampi merkintä PY eli 
julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Sen 
lisäksi kirkko on suojeltu osayleiskaa-
vassa sr-1 -merkinnällä. Selitystekstissä 
kirkolla nähdään olevan sekä historial-
lista, rakennushistoriallista että maise-
mallista merkitystä. Kohdetta kuvail-
laan näin: ”Kirkko on Kuhmon taajaman 
vanhin rakennus. Kirkko tapuleineen on 
kulttuurihistoriallisesti erittäin tärkeä. Se 
liittyy Pajakkakosken ympäristöön ja lähei-
syydessä sijaitsevat mm. Ikolan pappila ja 
pääkirjasto. Kirkko kuuluu valtakunnal-
lisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin yhdessä Pajakkakosken kanssa.” 
Nykyinen osayleiskaava on kuulutettu 
voimaan 5.8.2014. (Kuhmon karttapalve-
lu; Kuhmon kaupunki, Muinaismuistot, 
arvokkaat rakennukset kulttuuriympäristöt 
ja perinnemaisemat – liite 10.)

Suomessa ennen vuotta 1917 rakenne-
tut evankelis‐luterilaisten seurakuntien 
hallinnassa olevat kirkolliset rakennuk-
set on suojeltu kirkkolailla. Myös vuon-
na 1816 valmistunut Kuhmon kirkko 
kuuluu tähän noin 550 kirkon ryhmään. 
(Sakasti.)

Otteita kirkkolaista

Kirkkolailla suojelun tavoitteena 
on ”turvata kirkollinen rakennettu 
kulttuuriympäristö osana kulttuuripe-
rintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja 
erityispiirteitä sekä edistää sen kult-
tuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. 
[…] Rakennuksen suojelu käsittää myös 
sen kiinteän sisustuksen, siihen liitty-
vät maalaukset ja taideteokset sekä 
rakennuksen pihapiirin.” (Kirkkolaki. 14 
luku 5 §.)
Kirkkolailla suojeluun ei sisälly erityisiä 
suojelumääräyksiä. Kuitenkin korjaus- 
ja muutoshankkeissa ”seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän on ennen päätök-
sen tekemistä varattava Museoviras-
tolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, 
jos päätös koskee suojellun […] raken-
nuksen olennaista […] muuttamista tai 
purkamista taikka käyttötarkoituksen 
muuttamista. Lausunto on pyydettävä 
jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.” 
Muutoksen olennaisuuden määrittely 
perustuu seurakunnan arvion lisäk-
si Museoviraston ja viime kädessä 
kirkkohallituksen kantaan. Olennai-
seksi arvioitu muutos on vahvistettava 
kirkkohallituksessa. (Kirkkolain nojalla 
suojellut ja lausuttavat kohteet; Kirk-
kolaki. 14 luku 5 §.)
Suojellun rakennuksen korjaus- ja 
muutoshankkeissa tulee luonnollisesti 
noudattaa kirkkolakia kokonaisuudes-
saan.

Yleiskaavayhdistelmä. Kuva: Kuhmon kaupun-
ki.
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TAUSTAA

Rakentamista edelsivät 
vanhan kirkon tuhopoltto ja 
kirveskansan kirkkokapina.
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Kuhmon kaupungin historian-

kirjoituksessa nousevat usein 

esiin 1800-luvun alkuvuosien ta-

pahtumat, jotka edelsivät kirkon 

rakentamista nykyiselle paikal-

leen. Vanhan kirkon tuhopoltto 

ja niin kutsuttu kirkkokapina 

olivat kumpikin tilanteita, jois-

sa Kuhmon väki eli kirveskan-

sa ajautui vastakkain esivallan 

kanssa. Tässä luvussa luodaan 

lyhyt katsaus näihin tapauksiin. 

Pääasiallisina lähteinä on käytet-

ty professori Antero Heikkisen 

Kirveskansan elämää (1988) -kirjaa 

ja dosentti Jorma Wilmin Kuhmon 

historia (2003) -teosta.

Kappeli   -
seurakunnan synty

Kuhmonniemi julistettiin kuninkaalli-
sella päätöksellä Kainuun ensimmäisek-
si kappeliseurakunnaksi vuonna 1753. 
Uusien kappeliseurakuntien perustami-
nen ja uusien kirkkojen rakentaminen 
johtui pitkälti käytännön syistä. Seura-
kunnan uuden kappelikirkon rakenta-
misen syynä olivat yleensä liian pitkät 
ja vaikeakulkuiset kirkkomatkat pitäjän 
emäkirkolle. Suurten etäisyyksien vuok-
si kirkolliset toimitukset kuten kaste ja 
hautaus saattoivat viivästyä kuukausia. 
Lisäksi rajaseutujen asukkaat olivat 
usein kyllästyneitä osallistumaan pitä-
jänkirkon korjauksiin ja papin ylläpi-
toon. Näistä syistä ajatus oman, lähellä 
sijaitsevan kirkon rakentamisesta tuntui 
usein houkuttavalta. (Mäkelä 2015, 30; 
Wilmi 2003, 104.)

Kappeliseurakunnaksi julistus 
tarkoitti Kuhmonniemellä kirkollisten 

olosuhteiden parantumista esimerkik-
si siten, että Sotkamon pitäjän toinen 
kappalainen Josef Ahllund (nuorempi) 
muutti paikkakunnalle. Samalla Kuh-
molaiset saivat enemmän valtaa omien 
asioidensa hoitamiseen, sillä Kirkko 
hoiti myös monia julkishallinnollisia 
tehtäviä. Kuhmonniemen kappeliseura-
kunnan synty loi esimerkiksi perustan 
myös myöhemmälle pitäjäjaolle sekä 
Kuhmon ja Sotkamon kuntarajalle

Kuhmonniemellä oli vuonna 1720-lu-
vulla rakennettu pieni rukoushuone, 
joka oli myöhemmin päässyt huonoon 
kuntoon. Vuosina 1754–1755 sen lähei-
syyteen pystytettiin rakennusmestari 
Matti Hongan johdolla valtakunnallisen 
kolehdin tuoton avulla pieni ristikirkko 
ja vuonna 1771 Jaakko Suoperän pystyt-
tämä kellotapuli. (Wilmi 2003, 104–106; 
Mäkelä 2015, 322.)

Tervanpoltosta tuli kuhmolaisille tärkeä tulonlähde viimeistään 1800-luvun puolessavälissä. 
Kuvassa Ouluun matkalla olevia tervaveneitä Kuhmon pappilan rannassa arviolta vuonna 1920. 
Kuva: Finna / MV.
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Tuhopoltto Kuhmonniemellä ollut kirkko ja kellota-
puli paloivat poroksi tyynenä kevätyönä 
toukokuun 22. vuonna 1804. Irti päässyt 
tuli havaittiin läheisissä taloissa, mutta 
siinä vaiheessa kun apu ehti paikalle, oli 
kirkko jo ilmiliekeissä. Edes kirkonkello-
ja ei kyetty yrityksistä huolimatta pelas-
tamaan. Yhdessä yössä Kuhmon kappeli-
seurakunnan väki oli menettänyt ainoat 
yhteiset rakennuksensa. Tämä johti 
tapahtumasarjaan, jossa Antero Heikki-
sen mukaan ”yhteisön elämä näytti ikään 
kuin suistuneen raiteiltaan”. (Heikkinen 
1997, 10, 19–20; Wilmi 2003, 106.)

Myöhemmin palo varmistui tuho-
poltoksi ja paljastui myös, että palon 
yhteydessä myös kirkon rahakirstuun oli 
murtauduttu. Epäilyt kohdistuivat enti-
seen lautamieheen ja talolliseen Antti 
Kähköseen, jonka raha-asiat olivat huo-
nolla tolalla epäonnisten talokauppojen 
vuoksi. Anttia vastaan oli jo kirkon palon 
aikaan vireillä yksi syyte varastamisesta. 
(Heikkinen 1997, 21; Wilmi 2003, 106.)

Antti Kähkönen haastettiin kirkon-
poltosta käräjille, mutta hän ei saapunut 
paikalle vaan lähti pakosalle. Antti saa-
tiin kuitenkin kiinni ja passitettiin Kajaa-
nin kruununvankilaan. Asian käsittelyä 
käräjillä jatkettiin vuonna 1805 ja Käh-
köstä vastaan näytti kertyvän runsaasti 
todistusaineistoa. Muun muassa emäntä 
Riitta Komulatar muisti nähneensä Antin 
soutamassa kirkkoa kohti paloiltana. 
Syytetty itse väitti kuitenkin olleensa 
vain kalassa. Käräjien kestäessä Antti 
Kähkönen ehti myös kertaalleen karata 

vankilasta vain jäädäkseen taas kiinni 
rautakahle vasemman jalkansa ympä-
rillä. Tämä ei luonnollisesti vahvistanut 
hänen uskottavuuttaan. (Heikkinen 1997, 
22–24.)

Runsaista todisteista huolimatta Antti 
Kähköstä ei kuitenkaan voitu todeta 
aukottomasti syylliseksi kirkon poltta-
miseen. Hänet tuomittiin kuitenkin sak-
koihin ja raipparangaistukseen muista 
rötöksistä. (Heikkinen 1997, 22–24.)

Raskauttavien oikeuden pöytäkirjojen 
vastapainoksi kuhmolainen perimätieto 
maalaa Kähkösestä varsin toisenlaisen 
kuvan. Talokas Paavo Pulkkinen merkit-
si 1800-luvun puolessa välissä muistiin 
vuosisadan alussa tapahtuneita asioi-
ta kertomatiedon perusteella. Niissä 
Antti Kähkönen näyttäytyy eräänlaisena 

kansansankarina ja virkavallan edustajat 
puolestaan lahjottavina konnina ja juop-
poina. Todellisuudessa Kähkönen tuskin 
oli mikään romanttinen kapinasankari. 
Pulkkisen muistelmat kuitenkin ku-
vaavat sitä epäluottamusta, joka vallitsi 
kuhmolaisen kirveskansan ja pääasiassa 
yhteisön ulkopuolelta tulevan virkavallan 
välillä. (Heikkinen 1997, 28, 33; Wilmi 
2003, 108.)

Antti Kähkönen joutui vuoden 1809 
lopulla huonosti hoidettujen raha-asioi-
densa vuoksi luopumaan omistamastaan 
tilan puolikkaasta ja loppuelämänsä hän 
asusteli perheineen Lentualla löysäläise-
nä eli Eino Leinon sanoin ”kirjattomana, 
karjattomana miehenä”. (Heikkinen 
1997, 33; Wilmi 2003, 106.)

Lentiiraan rakennettu ”kirveskansan kirkko” vuonna 1894. Kuva: Finna / MV / Yrjö Blomstedt.
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Kirkkokapina Kuhmonniemen kirkon palo nosti esiin 
uuden ongelman. Tulisiko poltetun 
kirkon korvaaja rakentaa entiselle sijal-
leen, vai pitäisikö pyhätön paikkaa har-
kita uudelleen? Ei ollut tavatonta, että 
uuden kirkon rakennuspaikka aiheutti 
erimielisyyksiä ja hankkeet saattoivat 
lykkääntyä useilla vuosilla. Esimerkiksi 
Laihialla riitely oli viety äärimmäisyyk-
siin ja kiista oli tuottanut satojen sivujen 
asiakirja-aineiston ja turhauttanut 
maaherran lisäksi lopulta itse kunin-
kaankin. (Mäkelä 2015, 30–31.)

Kuhmossa uuden kirkon paikkaa 
käsiteltiin vuonna 1804 kappelikoko-
uksissa, joissa Kuhmon viidestä kyläs-
tä lentualaiset, lammasperäläiset ja 
osa korpisalmelaisista olivat tiukasti 
vanhan rakennuspaikan kannalla, 
sillä he eivät halunneet jo aiemminkin 
pitkien kirkkomatkojensa kasvavan. 
Kuhmonniemen Pulkkilan uusi isäntä 
Jaakko Huotari sen sijaan perusteli 
vanhan rakennuspaikan olevan alun 
perinkin liian ahdas ja sen lisäksi tilan 
asuinrakennukset olivat niin lähellä 
kirkkoa, että ne aiheuttivat palovaaran. 
Hän ehdotti uudeksi rakennuspaikaksi 
Pajakkakosken niskassa olevaa Markku-
lannurmea1 ja sai ajatukselleen kanna-
tusta muun muassa Katerman ja Vieksin 
asukkailta. 

Erimielisyyksien välttämiseksi oli 
tapana järjestää virallinen kirkonpaikan 

1 Kirjallisuudessa paikasta käytetään nimityksiä 
Markkulannurmi, Markkulannummi, 
Markkulanmäki ja Markkalan mäki.

katselmustilaisuus, jossa paikalle kut-
suttu rakennusmestari tarkasti seura-
kuntalaisten esittämät paikkavaihtoeh-
dot. Kuhmossa edes rakennuspaikoille 

tehty tarkistuskierros ei saanut jyrkkiä 
mielipiteitä lähenemään toisiaan ja asia 
jäi esivallan ratkaistavaksi. Kihlakun-
nantuomari Samuel Casselin syynipää-
tös kääntyi Markkulannurmen kannalle 
ja oikeuspäätös saatiin syyskuussa 1805. 
(Mäkelä 2015, 31; Heikkinen 1997, 44–49; 
Wilmi 2003, 106–107.)

Kirkon piirustukset ja kustannusar-
vio oli tilattu uuskaarlepyyläiseltä Jakob 
Rijfiltä jo ennen virallisen päätöksen 
saamista. Piirustukset tarkistettiin ja 
hyväksyttiin yli-intendentinkonttorissa 
seuraavan vuoden aikana ja lopulta 
kuningas vahvisti päätöksen uuden 
kappelikirkon rakentamisesta lokakuus-
sa 1807 (ks. s. 19). (Heikkinen 1997, 51; 
Wilmi 2003, 107.)

Ennen kuin rakentaminen pääsi 
käyntiin, syttyi sota ja Ruotsin valta 
vaihtui Venäjän valtaan. Joulukuussa 
1810 maaherra antoi päätöksen, jonka 
mukaan rakennustyöt Markkulanmäellä 
oli aloitettava välittömästi. Talolliset 
Erkki Komulainen ja Heikki Huotari 
tekivät kuitenkin asukkaiden puolesta 
päätöksestä valituksen uudelle hal-
litsijalle, jota edusti nyt keisarillinen 
senaatti. Valitus hylättiin tammikuussa 
1812. Tässä vaiheessa lentualaiset olivat 
jo kyllästyneet koko kiistaan ja rakenta-
neet lupia pyytelemättä omalle kylän-
kulmalleen koruttoman kirveskansan 
kirkon eli Lentiiran kirkon, jolle saatiin 
vastentahtoisesti myönnetty virallinen 
hyväksyntä vuonna 1812. (Wilmi 2003, 
107–108; Heikkinen 1997, 217–219.)

Rakennuspiirustukset ja kustannus-
arvio

Ruotsin kuningas Kustaa III:nnen vuon-
na 1777 hyväksymän rakennushallinto-
uudistuksen myötä kaikista julkisista 
rakennuksista täytyi laatia rakennuspii-
rustukset ja kustannusarvio, jotka tuli 
lähettää maaherran lausunnolla varus-
tetun rakennuslupa-anomuksen kanssa 
Tukholmassa toimineen yli-intendentin 
viraston tarkastettaviksi ja kuninkaan 
hyväksyttäviksi. Säädös koski kirkkojen 
ja kellotapuleiden ohella myös esimer-
kiksi virastotaloja ja siltarakennuksia. 

Puun käyttöön rakennusmateriaalina 
tarvittiin tulipalovaaran takia erikois-
lupa. Taustalla oli myös kruunun huoli 
yleisten metsävarojen hupenemisesta. 
Mikäli katsottiin, että seurakunnalla oli 
varaa kivikirkkoon, tuli sellainen myös 
rakentaa. Keskushallinnossa kuiten-
kin otettiin huomioon vähävaraisten 
seurakuntien toivomukset halvemman 
puukirkon rakentamisesta.

Piirustuksen ja kustannusarvion 
laatijana toimivat yleensä luotettavaksi 
tiedetyt ja kokeneet rakennusmesta-
rit. Suunnitelmat saattoi tehdä myös 
maanmittari tai joku muu piirustus- ja 
kirjoitustaitoinen henkilö. Mikäli sopivaa 
tekijää ei ollut saatavilla, voitiin piirus-
tusta pyytää myös suoraan yli-intenden-
tin virastolta. (Mäkelä 2015, 31.)



Kuhmon kirkko
Markkulanmäellä

Vanhan kirkon paikka 
Kuhmonniemellä 

Ortoilmakuva vuodelta 2018: Maanmittauslaitos.
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Viranomaisten näkökulmasta 
Kuhmon varsinaisen uuden kirkon 
rakentamisessa ei ollut enää mitään 
epäselvää. Kuhmolaisten erimielisyydet 
rakennuksen paikasta eivät kuitenkaan 
olleet lientyneet. Kuhmolaiset talokkaat 
oli velvoitettu toimittamaan puutavaraa 
kirkon rakentamista varten Markkulan-
nurmeen, mutta osa hirsistä oli viety 
Kuhmonniemeen. Kaiken lisäksi kevääl-
lä 1812 miesjoukko uitti hirsiä Markku-
lannurmesta vanhan kirkon paikalle, 
jossa myös aloitettiin rakennustyöt 
ilman piirustuksia ja rakennusmestaria. 
Ajatuksena lienee ollut, että valmiin 
kirkon nähdessään esivalta taipuisi sen 
hyväksymään, kuten oli tapahtunut Len-
tiiran kirkonkin kanssa. Syksyyn 1813 
mennessä Kuhmonniemeen nousevassa 
kirkossa oli valmiina jo 15 hirsikertaa 
ja lattia. (Heikkinen 1997, 227–228, 230; 
Wilmi 2003, 108.)

Viranomaiset eivät kuitenkaan 
antaneet periksi. Toistuvista kiellois-
ta huolimatta rakentaminen jatkui ja 
maaherra päätyi pyytämään Kajaanin 
tuomiokunnan tuomaria haastamaan 
kuhmolaiset niskoittelusta käräjille 
kesäkuussa 1814. Haastetuista paris-
tasadasta kuhmolaisesta vain kolme 
saapui paikalle. Poissaolijoita uhattiin 
ankarilla rangaistuksilla ja seuraavassa 
kuussa järjestetyille uusille käräjille 
saatiinkin paikalle jo 174 haastettua. Oi-
keudenistunnossa kirkkoriita tulkittiin 
selväsanaisesti kapinaksi ja rangaistuk-
set olivat ankaria. Johtajiksi nimetyille 
Korpisalmen Pulkkilan isännälle Jaakko 
Huotarille ja Lentiiran Sutelan isän-
nälle Erkki Komulaiselle langetettiin 
kuolemantuomiot, jotka myöhemmin 
muutettiin raipparangaistuksiksi. Myös 
muut äänekkäimmät kapinoitsijat 
saivat raippoja ja sakkoja ja esimerkiksi 
aktiivisesti esillä ollut kersantti Pfaler 
tuomittiin kovennettuun vankeuteen 
vedellä ja leivällä. (Heikkinen 1997, 248, 
262–265; Wilmi 2003, 108.)

Vanhan kirkon palosta oikeuden tuo-
mioon oli kulunut yli kymmenen vuotta 
eikä Markkulannurmessa ollut vielä 
merkkiäkään uudesta pyhätöstä. Kärä-
jien jälkeen Kuhmonniemeen noussut 
keskeneräinen kirkko purettiin ja puut 
kuljetettiin Markkulannurmeen, jossa 
rakennustöiden aloittaminen siirtyi 
syksyyn 1814. Työt kuitenkin jouduttiin 
lopettamaan alkuunsa, kun huomattiin, 
etteivät olemassa olevat hirret riittäisi. 

”Sotkamon herrojen” kiusaksi vitkas-
tellen käynnistetyt työt saatiin päällisin 
puolin valmiiksi vuonna 1816, jolloin 
kirkko vihittiin käyttöön. (Heikkinen 
1997, 265–267; Wilmi 2003, 109.)

Mikä sitten sai kuhmolaiset reagoi-
maan näin voimakkaasti asiaan, joka 
ajoi heidät törmäyskurssille virkavallan 
kanssa? Ilmeisesti kyseessä oli kuh-
molaisten pitkään patoutunut kauna 
esivaltaa vastaan, mutta kirkkokapinal-
la on nähty olleen myös taloudellisia 
vaikuttimia. Yksi selitys on se, että 
uuden paikan myötä pelättiin, että 
pian vaadittaisiin myös rakentamaan 
silta virran yli läheiseen pappilaan ja 
se aiheuttaisi lisäkustannuksia. Näin 
tuli myöhemmin käymäänkin. Antero 
Heikkinen esittää myös, että erityisesti 
Kuhmonniemen talokkailla olisi ollut 
myös henkilökohtaisia intressejä saada 
kirkko rakennettua vanhalle paikal-
leen. Kuhmonniemestä oli tullut entistä 
vilkkaampi keskus paikkakunnalle ja 
kirkkomatkalaisten majoittaminen sekä 
virallisesti kielletty kotipolttoisen pa-
loviinan myynti takasivat mukavan toi-
meentulon. (Heikkinen 1997, 285–286; 
Wilmi 2003, 109.)

Sotkamon kirkkoherra Gabriel Lagus 
vetoaa keväällä 1814 kuhmolaisiin 
kirkkokapinan lopettamisen puolesta: 

”Rackat Kuhmon seurakunnan jäsenet. 
Minä olen jo ennengin monta kertaa 
rackahasta sydämestä teitä varoitta-
nut, ja nytkin murhella varotan teitä: 
älkät tutkanda vastan påtkiko! Älkät 
pahanilkisten neuvojen jälken teille 
vahingollisia rijtoja raketko! Kunnioitta-
kat Esivaltaa! Jokainen olkon Esival-
lalle, jolla valda on, alamainen. Sillä ei 
esivalda ole muutoin kuin Jumalalda.” 
(Heikkinen 1997, 9.)
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RAKENNUSHISTORIA

Kuhmon kirkkoa on 
suunniteltu, rakennettu 

ja muutettu monessa 
vaiheessa.
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Kuhmon kirkon varhaisimmat 

piirustukset ja kustannusarvion 

on laatinut maineikas suomalai-

nen kirkonrakentaja Jacob Rijf. 

Itse kirkko kuitenkin valmistui 

vasta kahdeksan vuotta hänen 

kuolemansa jälkeen ja se raken-

nettiin lähinnä Tukholmassa 

toimineen yli-intendentin viras-

ton toimittamien piirustusten 

mukaan. Rakennushistorian 

kannalta yhteys tunnettuun 

rakennusmestariin on kuitenkin 

merkittävä. Tässä luvussa luo-

daan lyhyt katsaus Jacob Rijfin 

uraan. Kattavin esitys aiheesta 

on epäilemättä Paula Mäkelän 

väitöskirja Kirkonrakentajasuku Rijf 

– Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun 

rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä 

toiminta kustavilaisen aikakauden 

Suomessa (2015). 

Kirkonrakentaja 
Jacob Rijf

Rijfien kirkonrakentajasukuun kuuluivat 
Jacob Rijfin lisäksi isä Thomas (1726–
1803), veli Carl (1756–1801) ja Jacobin 
poika Carl (1783–1808). Kaikki olivat 
kirkonrakentajia, mutta tunnetuin heistä 
on kuitenkin Jacob Thomasson Rijf (1753 
–1808). Hän oli Suomen ensimmäinen 
rakennusmestari, joka opiskeli siviiliark-
kitehtuuria Tukholman Kuninkaallisessa 
maalaus- ja kuvanveistoakatemiassa. 
Jacob Rijf opiskeli koulussa vuosina 
1783–1784 tunnettujen ruotsalaisten 
arkkitehtien Carl Fredrik Adelcrantzin ja 
Olof Tempelmanin johdolla. Tukholmas-
sa Jacob oppi laatimaan virastokelpoisia 
ja uusimman arkkitehtuurisuuntauksen 
mukaisia piirustuksia lähinnä jäljentä-
mällä ja mallikirjallisuuteen tutustumal-
la. Puhdasveriseksi arkkitehdiksi Jacob 
Rijfiä ei kuitenkaan voi kutsua, sillä hän 
ei suorittanut koulutukseen kuuluvia 
teoriaopintoja. (Mäkelä 2015, 13, 248–249;  
Nikula 1993, 59–60; Gardberg 2006; Sin-
nemäki & Nevanlinna (toim.) 2004.)

Ensikosketuksensa kirkonrakentami-
seen Jacobin oletetaan saaneen isänsä 
johdolla, joka oli vuorostaan saanut op-
pinsa Pohjanmaalla vaikuttaneelta kan-
sanrakentaja Matti Hongalta (1713–1777). 
Jacob Rijfin suunnittelemien kirkkora-
kennusten kansanomaiset piirteet periy-
tyivätkin luultavasti juuri Hongalta. Jacob 
Rijfin toiminta osuu taitekohtaan, jossa 
koulutetut arkkitehdit ottivat haltuunsa 
ne työtehtävät, joita perinteen tunteneet 
kansanmestarit keskiajalta lähtien olivat 
Suomessa hoitaneet. (Mäkelä 2015, 13; 

Gardberg 2006; Sinnemäki &Nevanlinna 
(toim.) 2004.)

Vuonna 1794 Jacob Rijfistä tuli Pohjan-
maan johtava kirkonrakentaja ja Ruotsin 
Länsipohjan lääninrakennusmestari. 
Vain harvat muut suomalaiset raken-
nusmestarit toimivat Ruotsissa. Läänin-
rakennusmestarin virka ei kuitenkaan 
estänyt häntä ottamasta töitä vastaan 
myös Oulun ja Vaasan lääneistä. Jacob 
Rijfin arvostusta lisäsi kyky rakentaa 
Tukholman yli-intendentin virastossa 
laadittujen ja kuninkaan vahvistamien 
piirustusten mukaisesti. (Mäkelä 2015, 
13, 251; Gardberg 2006.)

Rijfien kirkonrakentajasuku nautti 
suurta mainetta jo omana aikanaan. 
Tunnettujen rakennusmestareiden Matti 
Hongan ja Antti Hakolan (1704–1778) kuo-
leman jälkeen kirkonrakentajien valtikka 
siirtyi vähitellen Rijfeille, jotka pystyivät 
hetkellisesti toimimaan jopa neljän ra-
kennusmestarin voimalla. Voidaankin sa-
noa, että Rijfit hallitsivat toimintakauten-
sa aikana pohjalaista kirkkorakentamista 
melko suvereenisti. (Mäkelä 2015, 13.)

Rijfit suunnittelivat ja pystyttivät 
sekä kivi- että puukirkkoja ja tapuleita 
pääasiassa silloisten Vaasan ja Oulun 
läänien alueilla. Lisäksi he laajensivat 
ja peruskorjasivat kirkkoja, rakensivat 
pappiloita sekä laativat suunnitelmia eri-
laisia virastotaloja varten. Rijfit tunnet-
tiin myös koristeellisten saarnatuolien, 
alttarilaitteiden ja virsitaulujen veistäji-
nä. Rijfien toimintakausi asettuu miltei 
täydellisesti Kustaa III:nnen ja Kustaa IV 

Jacob Rijf. Kuva: Kansallisgalleria / Eric Cain-
berg.
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Aadolfin hallituskausille, eli niin kutsu-
tulle kustavilaiselle kaudelle. Tyylillisesti 
he edustivat usein rokokooklassismin 
sävyttämää kustavilaista uusklassismia. 
(Mäkelä 2015, 12.)

Jacob Rijf menehtyi tuntemattomaan 
sairauteen joulupäivänä 1808, kesken 
Tukholman Kungsholmenin kirkon 
rakennustöitä. Kaksi päivää myöhemmin 
kuoli myös hänen poikansa Carl samaan 
tautiin. Heidän myötään päättyi sekä 
Rijfin rakentajasuvun toiminta että kir-
konrakentajamestarien aikakausi. Kaksi 
vuotta myöhemmin Suomi sai oman in-
tendentinkonttorinsa, jonka päällikkönä 
toimi Charles Bassi. Koulutetut arkkiteh-

dit ottivat tehtävät haltuunsa, ja kansan-
rakentajien oli sen jälkeen rakennettava 
muiden piirustusten mukaan. (Mäkelä 
2015, 13, 254; Gardberg 2006.)

Jacob Rijfin suunnittelemien 
puukirkkojen piirteitä
Rijfien pystyttämiä puukirkkoja ra-
kennettiin yhteensä 13 kappaletta, 
joista yhdeksän on säilynyt meidän 
päiviimme asti. Vuonna 1785 Jacob Rijf 
suunnitteli Luodon kirkon, joka saatiin 
rakentaa puusta vaikka voimassa olleet 
määräykset edellyttivät kivirakennetta. 
Punamullattu kirkko oli monella tapaa 
kansanomainen rakennus, mutta sen 

pohjaratkaisu ja mahtava keskustorni 
paljastivat, että esikuvana oli käytetty 
lähinnä Tukholmassa sijaitsevaa Adolf 
Fredrikin kirkkoa, joka oli tehnyt suu-
ren vaikutuksen Jacob Rijfiin opiskelu-
aikoina. (Mäkelä 2015, 252; Gardberg 
2006.)

Monet Luodon kirkossa käytetyt 
aiheet toistuivat useissa Jacob Rijfin 
veljensä Carlin kanssa rakentamissa 
puukirkoissa. Näitä olivat esimerkik-
si Hyrynsalmen (1786), Ylikiimingin 
(1788), Lehtimäen (1791–1800), Kortes-
järven (1792), Puolangan (1792–1793), 
Oravaisten (1792–1797) ja Himangan 
(1794) kirkot. (Gardberg 2006.)

”Rijfiläisen keskuskirkkotyypin” 
toistuvia piirteitä ovat esimerkiksi 
pohjakaava, joka muodostuu tasavarti-
sesta rististä ja viistotuista sisänurkista, 
jotka on vahvistettu kaksinkertaisella 
hirsiseinällä. Sakaristo sijaitsee yleensä 
itäisen ristivarren päässä ja alttari sen 
edessä. Saarnatuoli on useimmiten 
sijoitettu viistottuun kulmaan itäisen 
ja pohjoisen ristivarren väliin. Sisäsei-
niä koristavat pilasterit ja ristivarsien 
tynnyriholvit ovat melko matalia. Niissä 
ei yleensä ole poikittaisia sidepalkkeja. 
Ristineliön yläpuolella on usein taivu-
tetuista laudoista tehty kupoli, joka on 
Kuhmon kirkosta poistettu vuonna 1951 
(ks. s. 43). Rijfin suunnitelmille oli tyy-
pillistä, että kupolin laessa oli avattava 
aukko kellojen nostamista varten. Hän 
sijoitti kirkonkellot mieluummin kes-
kitorniin kuin erilliseen kellotapuliin, 

joka kuitenkin osoittautui ajan myötä 
useimmissa tapauksissa käytännölli-
semmäksi. (Mäkelä 2015, 13, 140, 250, 
252; Gardberg 2006.)

Useat näistä piirteistä löytyvät myös 
Kuhmon kirkosta. 

Jacob Rijfin suunnittelemia kirkkoja
• Hyrynsalmen kirkko (1786)
• Pietarsaaren maaseurakunnan kivi-
kirkon laajennus (1787)
• Ylikiimingin kirkko (valmistui 1788)
• Luodon kirkko (1789)
• Kortesjärven kirkko (1792) 
• Puolangan kirkko (1792, paloi 1949)
• Himangan kirkko (1794)
• Alatornion kirkko (1797)
• Oravaisten kirkkko (1797)
• Lehtimäen kirkko (1800)
• Vimpelin kirkko (1807)
• Kälviän kirkon kellotapuli (valmistui 
1807)
• Skellefteån maaseurakunnan kirkko
• Kungsholman kirkon uusimissuunni-
telmat (1808)
(Wikiwand)

Jacob Rijfin laatima julkisivu Kuhmonniemen kirkkoa varten 18.4.1805. Kuva: Arkkitehtuurimu-
seo.
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Vuoden 1805 pohjapiirustus Kuhmon kirkkoa varten. Kuva: Arkkitehtuurimuseo.

Ensimmäiset 
piirustukset 1805, 
Jacob Rijf

Vanhan kirkon tuhopolttoa seuranneena 
syksynä vuonna 1804 rovasti Frosterus 
toimitti tuomiokapituliin uuden kirkon 
rakentamista koskevan katselmuspöytä-
kirjan. Samalla hän pyysi tuomiokapitu-
lilta lausuntoa kuninkaalle lähetettävää 
kolehtianomusta varten sekä apua tarvit-
tavien piirustusten hankinnassa.

Tuomiokapitulin mukaan oli kuiten-
kin ensin päästävä yksimielisyyteen 
rakennettavan kirkon paikasta. Tuomio-
kapituli totesi lisäksi, että piirustusten ja 
kustannusarvion laatimista varten tarvit-
tiin taitava tekijä. Hankkeen eteenpäin 
viemiseksi tuli tuomiokapituliin lähettää 
rakentamispaikkaa koskeva pöytäkirja, 
piirustukset sekä kuninkaalle osoitet-
tu kolehtianomus. Rakennuspaikan 
katselmus järjestettiin seurakuntalais-
ten kustannuksella ja virallinen päätös 
saatiin aikaiseksi syyskuussa 1805. Kiista 
paikasta jatkui kuitenkin vielä kym-
menen vuotta (s. 13–15). Piirustusten 
ja kustannusarvion laatijaksi valikoitui 
Jacob Rijf.

Kuhmonniemen kirkon varhaisim-
mat piirustukset on päivätty 18.4.1805 
Uudessakaarlepyyssä. Yhdelle arkille 
laadittu piirustus käsittää tasavartisen 
sisäviisteisen ristikirkon sisäänkäynti-
julkisivun (länsi) ja pohjakaavan.

Rakennusta ei ole sijoitettu maas-
toon, eivätkä ilmansuunnat käy kuvasta 
ilmi. Sisäänkäynti tapahtuu kolmen 
muun ristivarren keskeltä ja risteävät 
käytävät halkovat penkkirivejä. Rijfin 
kirkoille tyypilliseen tapaan sisäkulmi-

en viisteet on salvottu kaksinkertaisesta 
hirrestä mikä näkyy piirustuksessa 
suurempana seinänpaksuutena.

Kussakin ristivarressa on neljä suo-
rakaiteen muotoista ikkunaa. Aikakau-
delle tyypilliseen tapaan ikkunoiden 
ruutujakoa ei ole esitetty. Julkisivussa 
esitetyn oven yläpuolella on lähes ne-
liönmuotoinen ikkuna. 

Ristivarsien katteena on aumakatto 
ja kirkon keskeltä kohoaa kahdeksan-
kulmainen kellotorni, jonka katto on  

puolipyöreä. Sen päältä nousee vielä 
pallojalalla seisova viiri. 

Näiden piirustusten ja Rijfin laatiman 
kustannusarvion perusteella lähetettiin 
Kuninkaalle kolehtianomus uuden kir-
kon rakentamiseksi. Päätös valtakunnan-
kolehdin myöntämisestä tehtiin touko-
kuussa 1807. (Mäkelä 2015, 140, 322–323.)
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Yli-intendentin viraston piirustukset vuodelta 1806. Kuva: Kuhmon seurakunta.

Yli-intendentin 
viraston 
piirustukset 1806

Jacob Rijfin vuoden 1805 piirustuksen 
pohjalta laadittiin Tukholman yli-inten-
dentin virastossa vastaehdotus, joka on 
päivätty 31.12.1806. Piirustuksen ovat 
allekirjoittaneet A. N. Edelcrantz ja F. W. 
Gerss. 

Päivitetyssä suunnitelmassa risti-
varret on katettu satulakatolla Rijfin 
ehdottaman aumakaton sijaan. Samoin 
keskustorni on muutettu nelikulmai-
seksi ja sen katetta madallettu. Ikkunat 
ovat aiempaa kapeampia ja pyörökaari-
sia. Myös oviaukon yläosa on pyöreä. 

Pohjapiirustuksesta selviää, että 
kirkon pohjapinta-alaa oli suurennettu. 
Tilajako on pysynyt muuten pääpiirteit-
täin samana. Sivusisäänkäyntien por-
taat ovat vaatimattomammat kuin Rijfin 
piirustuksessa olevat kolmeen suuntaan 
laskevat portaat. Sisäkulmien viisteosia 
ei tässä suunnitelmassa ole vahvistettu 
kaksinkertaisella hirrellä (s. 18, 19).

Yli-intendentin viraston suunnitel-
miin oli myös lisätty piirustus erillisestä 
kaksikerroksisesta kellotapulista, jonka 
pohjakerros rakennettaisiin harmaaki-
vestä. Vahvistetut piirustukset saapuivat 
tuomiokapituliin huhtikuussa vuonna 
1807. (Mäkelä 2015, 323–324, 462.)
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Valmis kirkko 1816 Kuhmon kirkon rakentaminen lyk-
kääntyi noin kymmenen vuotta niin 
kutsutun kirkkokapinan takia (s. 
13–15). Töihin päästiin viimein vuonna 
1815 Kalajoelta kotoisin olleen raken-
nusmestari Mats Forsmanin johdolla, 
sillä Jacob Rijf oli kuollut seitsemän 
vuotta aikaisemmin. Työt viivästyivät 
entisestään materiaalipulan takia. 
Esimerkiksi kirkkoa varten varatut 
pisimmät hirret olivat peräisin Kuh-
monniemeltä puretusta, luvatta aloite-
tusta kirkosta, joka oli huomattavasti 
Markkulannurmelle kaavailtua kirkkoa 
pienempi. Lisäksi paikallisen työväen 
hankkimisessa oli ongelmia. Kuhmo-
laisten piirissä näytti ilmenevän yhä 
tietoista vitkastelua ja niskoittelua 
esivaltaa vastaan. (Heikkinen 1988, 
266–267; Wilmi 2003, 109; Mäkelä 2015, 
324.)

Kuhmon kirkko otettiin käyttöön kes-
keneräisenä vuonna 1816. Tutkimuskirjal-
lisuuden perusteella ei saa selkeää kuvaa 
siitä, minkälainen kirkko oli valmistues-
saan, sillä monet tiedot ovat ristiriitaisia. 
Oletettavasti se rakennettiin aumakat-
toisena Jacob Rijfin vuoden 1805 piirus-
tusten tapaan.2 Kirkossa lienee myös 
ollut jonkinlainen ristin keskeltä nouseva 
torni, jota ei kuitenkaan olisi käytetty kel-

2 Johan Oldenburgin kirkon alkuperäistä muotoa 
esittävässä piirustuksessa vuodelta 1854 
kirkolle on esitetty satulakatto (s. 23). Piirustus 
lienee kuitenkin pikemminkin kopio yli-
intendentin viraston suunnitelmasta vuodelta 
1807 kuin 1850-luvun muutoksia edeltävää 
tilaa esittävä ajantasapiirustus.

lotornina. (Wilmi 2003, 109, 264; Haapio 
& Luostarinen (toim.) 1980, 151.)

Ristivarsien yhtymäkohdassa lienee 
ollut pieni kupoli (Wilmi 2003, 264). 
Lars Pettersonin kirjeessä Muinaistie-
teelliselle toimikunnalle vuonna 1947 
mainitaan lisäksi, että kirkon ullakolla 
on säilynyt jälkiä alkuperäisestä hol-
virakenteesta. Jälkien perusteella hän 
päättelee, että välikattona ovat olleet 
laakeat lautaholvit. Petterson mainitsee 
myös, että kirkko on valmistuessaan 
ollut vuoraamaton ja maalaamaton 
sekä sisä- että ulkopuolelta. ”Tässä 
ensimmäisessä asussaan kirkko on ollut 
mahdollisimman yksinkertainen myöhäis-
kustavilainen ristikirkko, jollaisia Tukhol-
man I. K:ssa suunniteltiin etenkin Suomen 
syrjäisiin seurakuntiin.” (MVA Petterson 
kirje 28.2.1947, 1.)

Varhaisin saatavilla oleva rakennusta 
käsittelevä kuvaus on Kuhmonniemessä 
pidetystä kappeliseurakunnan tarkistuk-
sesta 16.7.1847, eli se on kirjoitettu ennen 
kuin kirkon kupoliosa nykyisine tornei-
neen rakennettiin vuosina 1859–1860. 
Kuhmon kirkkoa kuvailtiin siinä seuraa-
vasti: ”Kirkko on rakennettu puusta vuonna 
1815. Se oli ristikirkko, pituudeltaan 15 syliä 
ja 2 ½ kyynärää (ilman sakastia). Raken-
nuksen korkeus oli 4 syliä ja 1 kyynärä. 
Lattia oli lankuista. Ikkunoita oli 14 (kukin 
2 syliä ja 1 ¼ kyynärää korkea ja 2 kyynärää 
ja 3 vaaksaa leveä). Kirkossa oli kookas saar-
natuoli ja maalattu alttaritaulu. Sakasti oli, 
kaakeliuuni pois lukien, 5 syliä ja ½ kyynä-
rää pitkä ja 2 syliä, 2 kyynärää ja 3 vaaksaa 

leveä, ja siinä oli kaksi samanlaista ikku-
naa kuin itse kirkossa. Sakastissa oli pieni 
huone, pituudeltaan 2 syliä, 2 kyynärää ja 
3 vaaksaa leveydeltään 2 syliä ja ½ kyynä-
rää. Ehtoollisviinin säilyttämistä varten oli 
kellari, joka oli heikossa kunnossa. Kirkko-
rakennus oli ulkopuoleltaan laudoittamaton 
ja tervattu. Keskellä kohosi 5 sylen mittainen 
torni, jonka päässä oli 4 sylen pituinen 
viiritanko. Kirkkoa ei ollut palovakuutettu.” 
(Wilmi 2003, 109–110.)
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Oulun 
lääninarkkitehti 
Johan Oldenburg

Kuhmon kirkon vuosina 1859–1860 
toteutettujen muutosten suunnittelija 
Johan Oldenburg oli Oulun ensim-
mäinen lääninarkkitehti. Hän syntyi 
Ruotsin Näsbyssä vuonna 1797 ja palveli 
Ruotsin kuninkaallisessa henkikre-
natöörirykmentissä vuosina 1812–1832 
ja kuninkaallisessa laivastossa insi-
nööriupseerina vuosina 1832–1842. 
Erotessaan palveluksesta Oldenburg 
oli sotilasarvoltaan insinöörimajuri. 
Suomeen hän muutti vuonna 1841 ja sai 
kansalaisuuden vuonna 1844. 

Rakennustaiteen tutkinnon Olden-
burg suoritti Tallinnassa vuonna 1848. 
Professori Esko Järventauksen mukaan 
on myös mahdollista, että Oldenburg 
olisi saanut arkkitehtuurikoulutusta 
jo Tukholman taideakatemiassa, jossa 
koulutettiin myös linnoitusupseereita. 

Vuonna 1849 Johan Oldenburg nimi-
tettiin Oulun ensimmäiseksi lääninark-
kitehdiksi. Hän toimi virkaatekevänä 

lääninarkkitehtina vuoteen 1852 asti ja 
vakinaisena vuodet 1852–1855. 

Järventauksen mukaan Johan Olden-
burgia voidaan pitää yhtenä Suomen 
uusrenessanssiarkkitehtuurin edelläkä-
vijöistä ja etenkin Oulun rakennustai-
teen merkkimiehenä. Oldenburg muutti 
Helsinkiin vuonna 1860 ja kuoli seuraa-
vana vuonna Tammisaaressa. (Järventa-
us 1967, 287, 193–195.)

Viereisellä sivulla: Johan Oldenburgin suunni-
telma Kuhmon kirkon eteläjulkisivuksi 1854. 
Kuva: Kuhmon seurakunta.

Johan Oldenburgin Kuhmon kirkon alkuperäistä muotoa esittävä piirustus vuodelta 1854 on pi-
kemminkin jäljennös yli-intendentin viraston suunnitelmasta vuodelta 1807 kuin olevaa tilannetta 
kuvaava ajantasapiirustus. Kuva: Kuhmon seurakunta.

Johan Oldenburgin töitä

• Tallinnan Pyhän Nikolaoksen kirkon 
eli Niguliste-kirkon restaurointi 1848
• Oulun Pappilan muutostyöt, Isokatu, 
Oulu 1850
• Öbergin talo, Kajaaninkatu Oulu 1850
• Siikajoen kirkon muutostyöt 1852
• Sotkamon kirkko, Sotkamo 1854
• Toppilan salmen kaavoitussuunnitel-
ma 1854
• Kuhmonniemen kirkon muutos 1856
(Järventaus 1967, 293–194; Wikipedia. 
”Johan Oldenburg”.)
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Muutostyöt  
1859–�– 1860

Kuhmon kirkon nykyinen ul-

kohahmo on pitkälti peräisin 

vuosina 1859–�– 1860 toteutetuista 

muutoksista. Alun perin uusklas-

sistyylinen kirkko muutettiin 

tässä vaiheessa lähinnä empire-

tyyliseksi.

Kupoli ja katto
Perusteellinen korjaus tehtiin Oulun 
lääninarkkitehti Johan Oldenburgin 
vuonna 1854 laatimien korjaussuunni-
telmien mukaan. Huomattavin muutos 
oli lähes 40 metrin korkeuteen kohoava 
kookas kupoli, joka lisäsi kirkon ulko-
asuun jyhkeyttä. Vanhan keskustornin 
kohdalle rakennettiin viistettyihin 
kulmiin ulottuva kahdeksankulmai-
nen torni, joka päättyi nelikulmaiseen 
lanterniiniin. Ulkoseinät vuorattiin 
vaakasuorilla laudoilla ja varustettiin 
pilastereilla. Aumatut katot muutettiin 
satulamallisiksi ja ristivarsiin tehtiin 
kolmiomaiset päädyt.

Oldenburgin suunnitelmissa pääovi-
en päällä oli puoliympyrän muotoiset 
ikkunat, jotka sijaitsevat nykyään risti-
varsien päätykolmioissa ja antavat valoa 
sisäpuolisten holvikaarien päistä.

Sisäkatto
Sisätila muutettiin kolmilaivaiseksi si-
ten, että kattorakennetta tuettiin kussa-
kin ristivarressa kahdella pylväsrivillä. 
Keskilaivan kohdalla sisäkattoon tehtiin 
lautaholvi. Sivulaivojen laipiot olivat 
vaakasuorat. Varhaisin tätä selvitystä 
varten käytettävissä ollut kirjallinen 
selostus kirkon tilasta muutostöiden 
jälkeen on K. A. Pjalerin vuonna 1889 te-
kemä inventointi. Hän kuvailee alakat-
toa seuraavasti: ”Kirkon sisuskatto juoksee 
räystäänrajasta vaakasuorana kappaleen-

matkaa kunnes se lepäytyy 26 pylväälle, 
ja nousee sitten kaarevana pylväsrivien 
välille, muodostaen ristikeskukseensa ku-
pulaen.” (MVA, K. A. Pjaler 1889, 1.)

Alttari ja saarnatuoli
Kirkon alttaria suurennettiin. Saliin 
asennettiin 152 yhdeksän kyynärän mit-
taista penkkiä ja kuoriin lisäksi kolme 
penkkiä. Tällä tavalla saatiin istuma-
paikat yhteensä 1500 sanankuulijalle. 
(Wilmi 2003, 264.)

K. A. Pjaler kuvailee saarnatuolia ja 
alttaria vuonna 1889 näin: ”Saarnatuoli, 
joka on kiinnitetty muutamaan pylvää-
seen, on sisästä siniseksi maalattu, samoin 
kuin portaatkin, jotka sinne nousevat. 
Ulkopuolelta on sen pohja valkoinen, muu-
alta sininen, valkean ja keltaisen kirjava. 
Taivoke3 saarnatuolin päällä on sisä ja 
ulkopuolelta valkoinen sinisillä ja keltai-
silla viivoilla, ja sen päällä on ”valkoinen 
ja keltainen risti” […] Alttarin kehä […] 
muodostaa […] puoliympyrän.” (MVA, K. 
A. Pjaler 1889, 1.) 

Kirkon sisustusta ei selväsitkään ole 
tehty Oldenburgin vuoden 1854 piirus-
tusten mukaan. Niissä alttari on esitetty 
neliömäisenä ja saarnatuoli loivana 
kaarena kiinni koillisviisteessä. Pjale-
rin selvityksestä saarnatuolin muoto ei 
täysin selviä, mutta esimerkiksi Lars 
Pettersonin inventointimuistiinpanoissa 

3 Tässä tarkoitetaan oletettavasti saarnatuolin 
päällä olevaa kaikukatosta eli baldakiinia.

(MVA 3.–5.8.1947) ja Thorvald Lind-
qvistin mittauspiirustuksessa (s. 38) 
se kuitenkin esiintyy toisenlaisena ja 
toisessa paikassa kuin suunnitelmapii-
rustuksessa. 

Rakentajat
Rakennustöitä johti maankuulu ”py-
tinkimestari” Mikko Karjanlahti, jonka 
apuna toimi ”snikkari” Antti Mäkäräi-
nen. Karjanlahden valvonnassa tehtiin 
samoihin aikoihin myös Pajakkakosken 
ensimmäinen silta, jonka tarpeesta ja 
kustannuksista kiisteltiin jo kirkkokapi-
nan yhteydessä (s. 15).

Sekä kirkon että tapulin maalaus-
töistä vastasi Hortling-niminen maa-
larimestari, joka joutui kinuamaan 
kuhmolaisilta lisäpalkkaa arvioituaan 
työmääränsä väärin. (Wilmi 2003, 264; 
MVA Petterson kirje 28.2.1947; Mäkelä 
2015, 324.)

Ulkoasu
Lars Petterson mainitsee vuonna 1947, 
että muutostöiden jälkeen ei kirkossa 
oltu suoritettu mitään sellaisia korjauk-
sia, jotka olisivat olennaisesti muutta-
neet kirkon arkkitehtuuria. Tuon ajan 
tilannetta hän kuvailee seuraavasti: 
”Kirkon ulkoasu on nyt empiretyylinen 
muistuttaen lähinnä muutamia Engelin 
kirkkoja, esim. Lapuaa ja Pyhäjokea. 
Seinäpinnat on maalattu keltaisiksi, listat 
ja pilasterit valkoisiksi, vesikatot punaisik-



Livady Kuhmon kirkko | Rakennushistoriaselvitys ja rakennekatselmus 25

–�– 
R

a
k

en
n

u
sh

isto
ria–�– 

si.4 Sisustus on vaatimaton mutta kaunis. 
Seinät ja holvit ovat liituvärillä valkoisiksi 
maalatut sinisin ja vihrein listoin. Penkit 
ovat vaaleanvihreät, saarnastuolissa, 
lukkarintuolissa ja alttarilaitteessa esiintyy 
myös keltaista ja kirkkaansinistä väriä. 
Interiööri on sävyltään myöhäisempireä ja 
yksinkertaisuudestaan huolimatta arkki-
tehtoonisestikin arvokas.” (MVA Petterso-
nin kirje Muinaistieteelliselle toimikun-
nalle 28.2.1947. )

4 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevien 
mustavalkoisten valokuvien perusteella 
Pettersonin vuonna 1947 keltaisiksi 
mainitsemat seinät lienevät olleet aiemmin 
sävyltään tummempia (s. 28, 29, 31)

Johan Oldenburgin muutossuunniteman pohjapiirustus vuodelta 1854. Kuva: Kuhmon seurakunta.
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Kellotapuli 1862 Jacob Rijf esitti varhaisimmissa Kuh-
mon kirkkoa esittävissä suunnitelmissa 
vuodelta 1805, että kellot sijoitettaisiin 
ristivarsien yhtymäkohtaan rakennet-
tavaan keskustorniin (s. 18). Tapa oli 
tyypillinen Rijfin kirkkosuunnitelmille. 
Yli-intendentinviraston piirustuksissa 
vuodelta 1806 kellot oli siirretty erilli-
seen kellotorniin. Suunnitelmiin oli lii-
tetty erillinen piirustus nelikulmaisesta 
ja kaksikerroksisesta tapulista, jossa oli 
harmaakivestä rakennettu pohjakerros.

Tutkimuskirjallisuuden perusteella 
ei selviä aukottomasti pystytettiinkö 
yli-intendentinviraston suunnittele-
maa tornia jossain muodossa Kuhmon 
kirkon valmistuessa vuonna 1816. Jorma 
Wilmin mukaan kellotapulia ei toteu-
tettu, vaan Pietarista hankittua kelloa 
soitettiin aluksi ulkona hirsikehikossa 
tai ”pylväskorvakkeessa” (Wilmi 2003, 
109, 264). Lars Petterson puolestaan ar-
velee vuonna 1947 Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle osoitetussa kirjeessään, 
että nykyisen kellotapulin runko-osa 
olisi peräisin mahdollisesti samoilta 
ajoilta kuin itse kirkko. Tällä perusteella 
jonkinlainen kellotapuli olisi mahdolli-
sesti ollut olemassa kirkon valmistues-
sa. (MVA Petterson kirje 28.2.1947, 2.)

Nykyinen kellotapuli valmistui vuon-
na 1862, kaksi vuotta Johan Oldenburgin 
suunnittelemien kirkon muutosten 
jälkeen. Tornin piirustukset on laadittu 
Helsingissä toimineessa intendentin-
konttorissa ja ne on allekirjoittanut Hel-
singin empirekeskustan suunnittelijana 

tunnettu Carl Ludvig Engel 27.7.1831. 
Tuohon aikaan Engel oli intendentin-
konttorin esimies ja kiistatta suurruhti-
naskunnan johtava arkkitehti. Kuhmon 
kellotornin valmistuessa C. L. Engel oli 
ollut kuolleena jo 12 vuotta (s. 1778– k. 
1840). (Sinisalo 1990, 246–247.)

Kellotapuli sijaitsee Kuhmon kirkon 
länsipuolella, idän- ja lännensuuntais-
ten ristivarsien muodostamalla keskiak-
selilla. Torni on varsin siro verrattuna 
visuaalisesti jykevähköön kirkkoon. 
Kolminivelinen kellotapuli on lähes 30 
metriä korkea ja sen pohjamitat ovat 
7,72 m x 7,25 m. Rakennustöitä johti 
Mikko Karjanlahti, joka oli samoihin 
aikoihin vastuussa myös kirkon muutos-
töistä. (Wilmi 2003, 264; MVA Petterson 
kirje 28.2.1947, 2.)

Viereisellä sivulla: Carl Ludvig Engelin signee-
raamat Kuhmon kirkon kellotapulin piirustuk-
set vuodelta 1831. Kuva: Kuhmon seurakunta.

Yli-intendentin viraston suunnitelmiin kuului 
myös kaksikerroksinen kellotorni, jota ei 
rakennettu. Kuva: Mäkelä 2015, 462.
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Muutoksia ja 
korjauksia  
1860–�– 1950

• 1887 kirkko ja tapuli palovakuutettiin
• 1888 kajaanilainen maalarimestari 
käsitteli tapulin ulkomaalauksen uudel-
leen
• ennen vuotta 1900 tapulin kivijalka 
korjattiin

• 1907 kattojen korjaus.
• 1909 kirkon laudoittaminen ja maalaus
• 1938 ulkopuolisia korjauksia
(Wilmi 2003, 264; MVA Petterson kirje 
28.2.1947, 3.)

Oikealla: Kuhmon kirkko ja tapuli etelästä 
1900-luvun alkupuolella. Kuva: Kuhmon 
museo.

Viereinen sivu: Kirkko ja tapuli postikortissa ar-
violta 1910-luvulla. Oikeassa alalaidassa näkyy 
Pappilansillan valkoiseksi maalattua kaidetta. 
Kuva on otettu pohjoisesta päin. Kuva: Kuh-
mon museo / Leo Pulkkisen kuvakokoelma. 
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Oikealla: Kuhmon kirkko postikortissa arviolta 
1910-luvulta. Kuva on otettu Kirkkotieltä 
pohjoisesta päin. Kuva: Kuhmon museo / Leo 
Pulkkisen kuvakokoelma. 

Viereinen sivu: Sisäkuva alttarille päin 1930-lu-
vun lopulta. Kuvassa näkyvät verhoamattomat 
sisäseinät, ristikeskuksen sisäkupoli, kyntte-
liköt ja Johan Hedmanin vuonna 1831 maalaa-
ma alttaritaulu Kristus ristillä. Kuva: Kuhmon 
museo / Eelis ja Helpi Hyttisen kuvakokoelma. 
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Talvisodan 
pommitusvauriot 
ja kysymys kirkon 
kohtalosta

Kirkko vaurioitui talvisodan pommituk-
sissa tammikuussa 1940. Eteläiseen sii-
peen osui räjähdyspommi ja pohjoiseen 
ristivarteen palopommi. Liekit saatiin 
sammumaan lentokoneiden konekivää-
ritulituksesta huolimatta. (Wilmi 2003, 
497–498.)

Muinaistieteellinen toimikunta5 antoi 
suostumuksen kirkon purkamiseksi 
31.3.1942. Taidehistorioitsija Lars Pet-
tersson nosti kuitenkin vuonna 1947 kir-
jeessään esiin, kuinka purkusuostumus 
oli annettu seurakunnalle väärin perus-
tein ja ilman toimikunnan edustajan 
käyntiä vaurioituneessa kirkossa. Tässä 
vaiheessa kirkko oli tarkoitus purkaa ja 
tilalle rakentaa uusi. Suunnittelijaksi oli 
jo valittu arkkitehti Bertel Liljeqvist.

Elokuussa 1947 Lars Pettersson ja 
konservaattori Thorvald Lindqvist mat-
kustivat Kuhmoon ja tarkastivat kirkon, 
laativat pohja- ja leikkausmittaukset 
sekä muistiinpanot ja inventaarioluette-
lon. Pettersson vetosi Muinaistieteelli-
seen toimikuntaan kirkon säilyttämisen 
puolesta viitaten paikan päällä teke-
miinsä tutkimuksiin.

28.2.1947 päivätyssä kirjeessään 
Pettersson kuvailee vaurioiden vaka-
vuutta luultua vähäisemmäksi: ”Pom-
mitusvauriot eivät ole erikoisen suuret. 
Ikkunaruudut ovat kaikki rikki, eteläisen 
ristisakaran vesikatossa on muutamia 
pommin aiheuttamia repeämiä, ja saman 

5  Muinaistieteellinen toimikunta lakkautettiin 
vuonna 1972 ja sen tilalle perustettiin nykyinen 
Museovirasto.

sakaran välikattoholvin laudat ovat miltei 
kaikki irtaantuneet. Allaolevat penkit ovat 
kauttaaltaan käyttökelvottomat, samoin 
on lattia kokonaan säpäleinä. Seinät ovat 
tässä sakarassa vain venähtäneet mutta 
eivät varsinaisesti rikki. Muuten on kirkko 
käytännöllisesti katsoen vahingoittuma-
ton. Esim. isossa keskustornissa ei ole 
tapahtunut mitään vauriota.”

Petterson myös perkaa kirkon purka-
mista kannattavien motiiveja: ”Ajatus, 
että nykyinen kirkko purettaisiin ja kor-
vattaisiin uudella kivikirkolla, on, mikäli 
olen saanut selville, syntynyt seurakunnan 
papiston taholla, eikä sillä ole seurakun-
nassa mitään laajempaa kannatusta.

Kirkon purkamisen välttämättömyyttä 
on uuden kirkon suunnittelija, arkkitehti 
Liljeqvist perustellut mm. sillä, että kirkon 
sisusta on taiteellisesti arvoton, ja että 
perustus ei ole tarpeeksi vahva, ja ettei sitä 
voida korjata. […] Tulin yleensä siihen 
käsitykseen, että seurakunta ei lainkaan 
olisi ajatellutkaan uuden kirkon teettä-
mistä, ellei vanha kirkko olisi vaurioitu-
nut. Vanhan kirkon perustuksen huonous 
vuorostaan ei voi olla todellinen syy uuden 
kirkon rakennuttamiseen vaan ainoastaan 
sopivaksi katsottu tekosyy. Onhan luon-
nollista, että arkkitehti, jolle tarjoutuu 
tilaisuus rakentaa uusi kirkko, tuomitsee 
vanhan kelvottomaksi.” 

Kirjeessään Pettersson vetoaa myös 
Kuhmon kirkon rakennushistorialliseen 
arvoon ja pitää sen kohtaloa tärkeänä 
ennakkotapauksena muita vastaavia 
tapauksia käsiteltäessä tulevaisuudes-

sa: ”Kuhmon kirkon säilyttämistä tai 
purkamista pohdittaessa on käsittääkseni 
lähdettävä siltä pohjalta, että vanha, 
kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkko on 
pommituksessa jonkin verran vaurioitu-
nut. Asiaa tästä näkökulmasta katsottaes-
sa olisi ilman muuta selvää, että rakennus 
on korjattava eikä purettava. […]

Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, 
merkitsisi Kuhmon kirkon purkaminen 
tavatonta tappiota Suomen erikoislaatui-
selle puukirkkoarkkitehtuurille, ja samalla 
se saattaisi olla prejudikaattina toisissa sa-
mankaltaisissa tapauksissa, jolloin jonkun 
vanhan kirkon kivijalka on alkanut osoit-
taa liikkumisen merkkejä. Ehdotan näin 
ollen, että Toimikunta tarkastaisi kantansa 
k. o. kirkon purkamiskysymykseen.” (MVA 
Pettersonin kirje Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle 28.2.1947.)

Lopulta Muinaistieteellinen toimi-
kunta perui aiemman päätöksensä ja 
kääntyi kirkon korjaamisen kannalle. 
Sen suosituksen mukaan opetusmi-
nisteriö velvoitti kirjelmällään 7.9.1949 
Kuhmon seurakunnan ryhtymään kii-
reellisiin toimenpiteisiin vaurioituneen 
kirkkonsa korjaamiseksi (MVA Kuhmon 
kirkkoherranvirasto Muinaistieteel-
liselle toimikunnalle 9.2.1950). Tässä 
vaiheessa kirkko oli ollut käyttämättä 
kymmenen vuotta.

Kuva kirkon sakastin (5) seinällä. Liitteenä 
teksti: ”Tämän valokuvan on ottanut majuri V. 
Volanen Kuhmon kirkonkylän ilmapommituk-
sen aikana 28.1.40 klo 16.30 ja tämä valokuva 
lahjoitetaan Kuhmon seurakunnalle.” Kuva: 
Kuhmon seurakunta.

Viereisellä sivulla: Pommituksen tuhoja etelä-
sakarassa kesällä 1940. Kuva Kuhmon museo / 
Pekkan Kyytinen.
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Vasemmalla ylhäällä: Pommitusten jälkiä altta-
rilla. Alttaritaulu poistettiin talvisodan aikana 
ja se kulkeutui Jämäksen kasarmille. Vuonna 
1985 taulu sijoitettiin entisöitynä Lentiiran 
kirkkoon ja se tuhoutui tulipalossa vuonna 
18.3.1989. Kuva: Kuhmon museo.

Viereisellä sivulla: Eteläpääty kevättalvella 
1940. Päätykolmio on vaurioitunut ja julkisivun 
keskellä ollut ovi puuttuu.

Oikealla ylhäällä: Pommituksen tuhoja eteläsa-
karassa. Sisäkatto on romahtanut. Osa kattoa 
kannattavista pilareista on kaatunut. Valo 
paistaa päätykolmion läpi. Myös sisäkupoli on 
kärsinyt vaurioita. Kuva: Kuhmon museo / Leo 
Pulkkisen kuvakokoelma.

Oikealla alhaalla: Kuhmon kirkko 15.8.1941. 
Ikkunat ja ovet ovat hajonneet, myös katto 
irvistää pommitusten jäljiltä. Kuvalähde: SA-
kuva. 
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Tällä sivulla: Otteita Lars Pettersonin inventointimuistiinpanoista vuodelta 1947. Kuvat: MVA. 



Livady Kuhmon kirkko | Rakennushistoriaselvitys ja rakennekatselmus 37

–�– 
R

a
k

en
n

u
sh

isto
ria–�– 

Rakentaako uusi vai korjatako vanha?

Talvisodan pommitusten jälkeen Kuhmossa 
virisi ajatus vaurioituneen kirkon purkami-
sesta ja uuden rakentamisesta. Aloite herätti 
voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan. 
Tähän lukuun on koottu otteita kirkon koh-
taloa käsittelevistä uutisista ja lehdistössä 
aiheesta käydystä keskustelusta. Kiistaa 
aiheesta kävivät lehtien sivuilla erityisesti 
Kuhmon kirkkoherra, rovasti Emil Rechardt ja 
kuuluisa kuoronjohtaja, säveltäjä, professori 
ja kaksi kirkkorakennusten historiaa käsitel-
lyttä teosta kirjoittanut Heikki Klemetti.

Lehtileikkeet ovat peräisin Museoviraston 
Historian topografisista aineistoista (HTA).

”Kuhmoon uusi kirkko”
”Opetusministeriö on oikeuttanut Kuhmon 
seurakunnan purkamaan entisen, talvisodas-
sa tuhoutuneen kirkkonsa ja rakentamaan 
sen tilalle uuden kirkon. Uuden kirkon piirus-
tukset on aikanaan säädetyssä järjestykses-
sä alistettava opetusministeriön vahvistetta-
vaksi.” (Aamulehti 9.4.1942.)

Heikki Klemetti, ”Kuhmon kirkko vaarassa” 
”Toinen hätähuuto Kuhmon kirkon puolesta. 
’Se lienee jo tuomittu purettavaksi.’ Jokin 
aika sitten puoleeni kääntyivät sivistyneet 
ihmiset. Nyt juuri tulee taas toisilta sivisty-
neiltä henkilöiltä hätähuuto: Eikö kukaan voisi 
auttaa? […] Syynä purkauspäätökseen lienee 
se, että joku osa seurakuntalaisista haluaisi 
uudenaikaisemman kirkon, ja on tekosyyksi 
saatu se, että kirkko talvisodassa hieman 
vaurioitui. Tosiasia on kuitenkin se, että 
vauriot ovat aivan vähäpätöisiä, ja ainakin ul-
kopuolisesta kirkko näyttää erittäin komeal-
ta. […] Kenestä nyt sitten uloskäy tämä koko 
puuha ja mikä on se ’osa seurakuntalaisista’ 
joka tahtoo ’uudenaikaisemman’ kirkon? Ha-
luttaisi tietää. Ja niin että maksaisivat uudes-
ta kirkosta 15.000.000, vaikka vaurioituneen 
komean kirkon korjaus tulisi maksamaan siitä 

vain pienen osan. Rahaa on! Mutta onkohan 
nyt sitten arvoisat kuhmolaiset, hallan, nälän 
tuhoa valitettava? Saatte jokatapauksessa, 
jos kirkkonne hävitätte, tuomion kaikilta asi-
anymmärtäjiltä.” (Uusi Suomi 19.12.1948.)

Emil Rechardt, ”Kuhmon kirkko vaarassa”
”Tuntuu kovin vastenmieliseltä ryhtyä pole-
miikkiin kaltaisenne tunnetun ja arvovaltaisen 
kirkkoasiain tuntijan kanssa Kuhmon seura-
kunnan kirkkoasiassa. Mutta kun kerran olette 
katsoneet aiheelliseksi vetää asian sanoma-
lehden välityksellä kaiken kansan kuuluville ja 
olette sen nähtävästi tarkistamatta lähteitä, 
joihin kirjoituksenne perustuu, ja siten asia on 
tullut esitellyksi tavalla, josta totuus on täysin 
eliminoitu, niin kuultakoon toistakin puolta. […] 
Mainitsette, herra professori, tuovanne julki 
’sivistyneitten’ hädän. Sallittakoon tässä tuoda 
julki ’sivistymättömien’ hätä ja se mitä nuo 
’sivistymättömät’ ovat hätänsä lievittämiseksi 
Kuhmon kirkkoasiassa toimineet.

Kun Kuhmon seurakunta vuoden 1940 pala-
si evakkomatkaltaan vaurioituneen kirkkonsa 
ympärille, oli ensimmäisenä kysymys, mitä olisi 
tehtävä. Ja tehtiinkin jotain. Hankittiin päteviä 
rakennusalan ammattimiehiä tutkimaan vau-
rioita ja laatimaan korjaussuunnitelmaa. Mutta 
kaiken varalta pyydettiin vertailun vuoksi jon-
kinlaiset luonnokset ja kustannusarvio koko-
naan uuttakin kirkkoa varten. […] Ja lopputulos 
oli seuraava yksimielinen päätös: ’Kuhmon 
kirkko muotoineen on käynyt kuhmolaisille 
hyvin rakkaaksi, mutta kylmien tosiasioiden 
edessä on tunnesyyt empimättä hyljättävä ja 
lähdettävä uuden kirkon rakentamisen tielle.’ 
Oltiin sitä mieltä, että Kuhmon seurakunnalla 
ei ole varaa ylläpitää ja vain päältäpäin ihailla 
monumenttia, mutta tarkoitustaan vastaava 
kirkko on seurakunnalle välttämättömyys, 
suorastaan elinehto. […] Ja kun näin on, olisi 
ehkä oikeampaa tästä alkaen puhua ja kirjoit-
taa, ei siitä, että ’Kuhmon kirkko on vaarassa’, 
vaan siitä, että ’Kuhmon seurakunta’ on vaa-
rassa.” (Uusi Suomi 30.12.1948.)

Heikki Klemetti, ”Kuhmon kirkon alkuperä”
”[…] Minua ei liikuta sitten, minkälaiseksi 
kirkko laitetaan sisältä, ja mitä se maksaa nyt, 
kun kirkon on jokin voima antanut 10 vuotta 
rappeutua ja hinnat ovat nousseet, mutta 
ulkoasultaan tämä monumentti, todella 
kansallinen, vielä ainoa lajiaan oleva kirkko-
muistomerkki on säilytettävä, ja säilytetään 
varmaan, puuhasipa rovasti Rechardt mitä 
puuhasi. Niin hyvä usko minulla vielä on Suo-
men viranomaisten kulttuurivelvollisuuteen.” 
(Uusi Suomi 3.1.1949.)

”Kuhmon vaurioitunut kirkko vaakalaudalla”
”Talvisodassa Kuhmon kirkko kärsi huomat-
tavia pommitusvaurioita, ja nyt kuhmolaiset 
kirkonviranomaiset ovat tehneet päätöksen, 
jonka mukaan kirkko puretaan ja tilalle raken-
netaan uusi ja ajanmukaisempi. Tätä päätöstä 
on kuitenkin lähinnä prof. Heikki Klemetti 
asettunut vastustamaan ollen hän sitä mieltä, 
että vaurioitunut kirkko on arvokkaana 
historiallisena luomuksena kunnostettava ja 
entisöitävä. Professori Klemetti onkin saanut 
jo itselleen kannattajia ja hän uskoo, että 
asianomaiset tulevat peruuttamaan kirkon 
purkamispäätöksen.” (Helsingin Sanomat 
10.1.1949.)

”Kuhmon vanha kirkko korjataan sittenkin 
– Suunnitelman toteutuminen avustusten 
varassa” 
”[…] Kuhmon kirkkovaltuusto on nyttemmin 
hyväksynyt vanhan kirkon korjaussuunni-
telman, joka nousee 30,9 milj. markkaan, ja 
näin on saatu päätökseen muuan kirkonra-
kennustaistelu. Olemme soittaneet Kuh-
mon kirkkoherralle, rov. Emil Rechardtille ja 
tällöin olemme kuulleet asian viimeaikaisista 
vaiheista seuraavaa; ’Muinaistieteellinen toi-
mikunta kiinnitti aikoinaan opetusministeriön 
huomiota asiaan, ja tämä velvoitti seurakun-
nan korjaamaan vanhan kirkon. Olen tosin 
edelleen sitä mieltä, että kirkko on kelvoton 
korjattavaksi eikä se tule halvemmaksikaan 

kuin uuden rakentaminen. […] Olemme äsken 
kääntyneet kirkkohallituksen puoleen anoen 
avustusta. Samoin olemme lähettäneet 
kirjeen muinaistieteelliselle toimikunnalle 
pyytäen, että se omalla tahollaan arvovallalla 
vaikuttaisi lisämäärärahojen saamiseen. […]’
Soitimme asiasta myös kirkkohallituksen 
kirkkoneuvos Kalle Kaarnalle, joka ilmoitti, 
että avustusanomus on jo tullut perille ja että 
Kuhmon kirkon korjausta varten on varattu 
16 milj. markkaa.” (Kotimaa 21.2.1950.)

Emil Rechardt, ”Kuhmon kirkon korjaustyöt”
”[…] Olen aina ollut ja olen edelleen sitä miel-
tä, että kirkkoa ei voida ’korjata’ siinä mieles-
sä mitä tuolla sanalla tavallisesti ymmärre-
tään. Mutta nythän onkin kyseessä tavallaan 
uudelleen rakentaminen entiseen muotoon. 
Tähän viittaa jo kustannusarvion suuruuskin. 
Jos arkkitehti Kauno Kallion suunnitelma 
saadaan läpiviedyksi, niin Kuhmo saa hyvän 
puukirkon.” (Kotimaa 28.2.1950.)



LivadyKuhmon kirkko | Rakennushistoriaselvitys ja rakennekatselmus38

–�– 
R

a
k

en
n

u
sh

is
to

ri
a–�– 

 

Elokuussa 1947 Lars Pettersson ja Thorvald 
Lindqvist matkustivat Kuhmoon tarkista-
maan kirkon kuntoa pommitusten jäljiltä. Tällä 
aukeamalla on esitetty Lindqvistin matkan 
tuloksena laatimat mittauspiirustukset. Kuvat: 
MVA. 
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Arkkitehti  
Kauno S. Kallio

Kauno S. Kallio. Kuva: Arkki-
tehtuurimuseo.

Vasta korjatun kirkon kuparikatto kiiltelee vuonna 1951 otetussa kuvassa. Kuva: Kuhmon 
museo / Eelis Hyttinen..

Kuhmon kirkon sotavaurioiden korjauksen 
ja 1950-luvun muutosten suunnittelija Kau-
no S. Kallio syntyi vuonna 1877 Ruovedellä. 
Hän valmistui arkkitehdiksi Polyteknillises-
tä opistosta vuonna 1900. Uransa alkuvai-
heessa Kallio työskenteli Gustaf Nyströmin 
toimistossa ja arkkitehtitoimisto Nyström-
Petrelius-Penttilän palveluksessa ennen 
kuin perusti toimiston vuonna 1903 yhdessä 
arkkitehti W. von Essenin ja rakennusmes-
tari E. Ikäläisen kanssa. Toimisto suunnitte-
li useita asuinrakennuksia Helsinkiin.

Vuodesta 1913 lähtien Kalliolla oli oma 
toimisto, jonka ensimmäinen suuri itse-
näinen työ oli Tampereen teatteri. Samaan 
aikaan hän osallistui arkkitehtuurikil-
pailuihin veljensä Oiva Kallion kanssa. 
Kilpailuehdotusten pohjalta hän sai suun-
niteltavakseen muun muassa Imatran voi-
malaitosrakennusten julkisivut sekä SOK:n 
hallintorakennuksen Helsingin rautatie-
ntorin laidalle. 1920–1930 luvuilla Kauno 
S. Kallio suunnitteli myös useita Kansallis-
Osake-Pankin haarakonttoreita.

Kirkkorakennukset olivat vuosikymme-
niä Kauno S. Kallion pääsuunnittelukoh-
teita. Hänen suunnittelemiaan ovat muun 
muassa Alavuden, Jämsän, Pohjaslahden, 
Taivalkosken ja Kitinojan kirkot. Lisäksi 
hän suunnitteli monia korjauksia ja enti-
söintejä etenkin 1800-luvun puukirkkoihin. 
Esimerkkeinä mainittakoon Hirvensalmen, 
Sysmän, Lapinlahden ja tietenkin Kuhmon 
kirkkojen muutostyöt. 

Kauno S. Kallio kuoli Helsingissä vuonna 
1966. (Arkkitehtuurimuseo, arkkitehtiesitte-
ly. ”Kauno S. Kallio”.)
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Muutos- ja 
korjaustyöt   
1950–�– 1951

Vuosina 1950–�– 1951 korjattiin 

talvisodan pommituksissa syn-

tyneet vauriot. Samalla tehtiin 

etenkin sisätiloissa useita muu-

toksia.

Muutokset ja korjaukset suunnitteli 
arkkitehti Kauno S. Kallio. Tammikuus-
sa 1950 päivätyissä piirustuksissa ja ra-
kennusselostuksessa hän esittää kuinka 
koko rakennus korjataan perusteelli-
sesti. Suunnitelmat tarkistettiin Mui-
naistieteellisessä toimikunnassa, joka 
puolestaan esitti niihin useita täsmen-
nyksiä: ”Muinaistieteellinen toimikunta 
toteaa ilolla, että Kuhmon kirkon ulko-
arkkitehtuuri korjausehdotuksen mukaan 
pääasiallisesti pysytetään siinä muodossa, 
jonka kirkko sai piiriarkkitehti Johan 
Oldenburgin vv. 1859–1860 suorittamassa 
korjauksessa. Kirkon sisäarkkitehtuuriin 
on sitä vastoin ehdotettu melko pitkälle 
meneviä muutoksia. Varsin huomattavan 
muutoksen aiheuttavat etelä- ja pohjoisris-
tisakaroihin rakennettavat kerhohuoneet. 
Toimikunta ei kuitenkaan halua vastustaa 
näitten kerhohuoneiden rakentamista, 
koska ne ovat seurakunnalliselle työlle 
välttämättömiä. Sen sijaan Toimikunta 
haluaisi kirkkohuoneen jäljellä olevassa 
osassa säilyttää niin paljon kuin mahdol-
lista Oldenburgin aikanaan kirkkohuo-
neelle antamasta yleissävystä ja niin ollen 
välttää eräitä tätä yleissävyä rikkovia ja 
muutenkin melko tarpeettomia muutoksia 
tai lisiä. Samalla voitaisiin huomattavasti 
supistaa kirkon korjauskustannuksia.” 
(MVA Muinaistieteellinen toimikunta 
kirkkohallitukselle 21.2.1950.

Tähän lukuun on kerätty otteita Kau-
no S. Kallion suunnitelmista, Muinais-
tieteellisen toimikunnan kommenteista 
niihin sekä muiden lähteiden maininto-

ja toteutuneista korjauksista ja muutok-
sista.

Kunnostus- ja muutostöitä johtivat 
rakennusmestarit Oiva ja Eero Kolsi. 

Kivijalka ja alapohja
Muinaistieteellisen toimikunnan mu-
kaan näkyvässä sokkelissa olisi pitänyt 
käyttää vanhasta kivijalasta peräisin 
olevia luonnonkiviä, mutta perustukset 
uusittiin Kallion suunnitelmien mukai-
sesti ja sokkelit muutettiin kokonaan 
betonisiksi ja umpinaisiksi. Rakennus 
myös salaojitettiin tiiliputkilla.

Vanha lattia alusparruineen puret-
tiin. Rakenteen vahingoittumattomat 
osat käytettiin uudestaan. Lattia tehtiin 
rossipohjaisena. Muinaistieteellisen 
toimikunnan mukaan uusien pintalau-
tojen käyttö ei sopinut ”kirkkohuoneen 
yleissävyyn”, vaan kaikki näkyvät lattian 
osat olisi tehtävä vanhoista maalaamat-
tomista lattialankuista. Uutta puuta 
voitaisiin käyttää esimerkiksi penkkien 
alla. Lattia on uusittu uudemmassa 
remontissa, joten ei ole varmuutta siitä 
kuinka 1950-luvulla toimittiin. (MVA 
Muinaistieteellinen toimikunta kirkko-
hallitukselle 21.2.1950; Wilmi 2003, 498; 
Kallio 1950, Korjaustyön selitys, 1, 4–5.)

Ulkoportaat
Kirkon uudenmalliset ulkoportaat 
tehtiin Kallion suunnitelman mukaan 
hakatuista graniittiharkoista vaikka 
Muinaistieteellisen toimikunnan mu-
kaan ne olisi pitänyt, etenkin pääsisään-

käynnin kohdalla, tehdä mukaillen van-
han mallin mukaan kolmeen suuntaan 
laskeviksi. (Kallio 1950, Korjaustyön 
selitys, 3; MVA Muinaistieteellinen toi-
mikunta kirkkohallitukselle 21.2.1950.)

Hirsiseinät
Vanhat hirsiseinät oikaistiin ja ne nos-
tettiin uudelle vaakasuoralle kivijalalle 
kohdissa, joissa oli painumia. Seinä-
pilarit ruuvipultteineen kunnostettiin 
ja varustettiin tarpeen mukaan uusilla 
lisäpulteilla.
Lahot ja vioittuneet hirret korvattiin 
uusilla. Alushirsien alapinnat käsiteltiin 
kuumalla puutervalla. Hirsien välit tii-
vistettiin sisäpuolelta puhtaalla pella-
vatilkkeellä. Ulkovuoraus tarkistettiin 
ja vioittuneet tai lahot kohdat uusittiin. 
Sisäseinät verhoiltiin pystylaudoituksella 
jonka alle asennettiin tervahuopakerros 
ja vaakasuorat kiinnitysrimat. Kaikki 
seinäpilarit peitettiin laudoituksella.
Kauno S. Kallion tekemässä Korjaustyön 
selityksessä  esitetään, että seiniä tuettai-
siin myös viistonurkkien seinäpilareiden 
yläosista ristikeskukseen ulottuvilla veto-
tangoilla, jotka jäisivät näkyviin näkyvis-
sä ullakolla. Kohdekäynnillä huhtikuussa 
2019 niitä ei kuitenkaan havaittu. (Kallio 
1950, Korjaustyön selitys, 3–4.)

Pylväät, kattorakenne ja 
vesikatto
Kattorakennetta kannattavat pylväät 
suoristettiin ja kunnostettiin. Ne kiin-
nitettiin rautatapeilla uusiin betonisiin 
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peruspilareihin. Samalla myös kupolin 
asentoa tarkistettiin. Jokaisesta ristisa-
karasta poistettiin viimeinen pylväspari 
ja vastaavissa kattorakenteen ansaissa 
tehtiin toimenpiteestä seuraavat vahvis-
tustyöt. 

Vaurioituneet kattotuolit kunnostet-
tiin. Vioittuneet tai lahot osat korvattiin 
uusilla. Vanha pärekatto ruodelaudoi-
tuksineen purettiin. Uusi ruodelaudoi-
tus tehtiin 1” x 4” sahalaudoista. Uusi 
kate tehtiin 0,79 mm kuparilevystä. 
Myös rännit ja syöksytorvet tehtiin 
kuparista.

Kirkon sisäkulmaan asennettiin 
seinään pultatut palotikkaat, joita pitkin 
pääsi kupolin katolle asti. (Kallio 1950, 
Korjaustyön selitys, 4, 7–8.)

Kirkkosalin sisäkatto
Korjaustyön selityksessä esitettiin, että 
slsäkaton vanha laudoitus lujittaisiin 
naulaamalla ja sitä käytettäisiin uuden 
laipiopinnan aluslaudoituksena. Uusi 
laudoitus tehtäisiin 19 mm x 146 mm 
höylätyistä ponttilaudoista ja laudoitus-
kerrosten väliin asennettaisiin terva-
huopa.

Muinaistieteellinen toimikunta puo-
lestaan ehdotti, että olemassa oleva kat-
tolaudoitus korjattaisiin sen sijaan, että 
tehtäisiin kaksinkertainen laudoitus, 
jonka pinnassa kaiken lisäksi käytettäi-
siin aiempaa kapeampaa lautaa.

Huhtikuussa 2019 tehdyn rakenne-
avauksen perusteella nykyinen katto-
rakenne ei vastaa kumpaakaan ehdote-

tuista tekotavoista vaan ainakin kuorin 
kohdalla holvissa on kahden lautaker-
roksen välissä on noin 80 mm ilmarako.
Vuosen 1950–1951 muutosten yhteydessä 
ristikeskuksen sisäpuolinen kupolikat-
to poistettiin. Ullakon puolelle tuotiin 
eristeeksi noin 30 cm eristekerros 
sahajauhon, kutterilastun, kalkin ja hie-
kan sekoitusta. Huoltokäyntejä varten 
ullakolle järjestettiin tikkaat ja kulku-
sillat. (Kallio 1950, Korjaustyön selitys, 
6–7; MVA Muinaistieteellinen toimikun-
ta kirkkohallitukselle 21.2.1950; Wilmi 
2003, 498.)

Tilamuutokset
Pohjoisen ja eteläisen ristivarren päihin 
tehtiin väliseinät, joiden taakse sijoitettiin 
ensimmäisessä kerroksessa kerhohuo-
neita ja toiseen kerrokseen kokoustiloja. 
Myös sakastista (5) tehtiin kaksikerroksi-
nen lisäämällä välipohja ja portaat. Länsi-
sakaraan rakennettiin urkuparvi (21).
Aiemmin 1 500-paikkainen kirkkosali 
pieneni 250 istumapaikalla. Urkuparven 
lehterille mahtui lisäksi 40 henkeä.

Uudet väliseinät tehtiin laudasta 
rankarakenteisina ja sahajauhopoh-
jaista eristettä käyttäen. Korjaustyon 
selityksen perusteella kokoushuoneiden 
puolella pintamateriaalina käytettiin 
Kipsonit-levyä ja kerhotiloissa ruudutet-
tua lastulevyä. 

Ristivarsien päätyihin toteutettujen 
kerrosten välipohjat tehtiin lautapin-
taisina vuoliaisten varaan. Urkuparven 
lattia nousi portaittain kuoron istuimien 

kohdalla. Urkuparvea kannattavat pyl-
väät tehtiin pyöreinä ja ne varustettiin 
kapiteeleilla.

Itäsakaran alla olevan viinikellarin 
(0) betoniseinät vuorattiin ¼ kiven vah-
vuisella tiiliseinällä. Eristeenä käytet-
tiin 25 mm korkkilevyä. Seinät ja katto 
rapattiin. (Wilmi 2003, 498; Kallio 1950, 
Korjaustyön selitys, 5–7; Arkkitehtitoi-
misto Matti Lieber 1984, 1, 5.)

Ikkunat ja ovet
Kaikki ikkunat uusittiin kahdeksan-
ruutuisiksi vaikka Muinaistieteellisen 
toimikunnan lausunnon mukaan tyyppi 
oli tyylillisesti aivan väärä. Ikkunat 
tehtiin männystä sisään–ulosaukeavina. 
Uusien välipermantojen kohdalla ikku-
nat jaettiin ylä- ja alaosaan. Ulkoapäin 
suurten ikkunoiden lasit vaihdettiin 
näillä kohdilla umpiosiksi.

Kaikki kolme pääovea uusittiin 
mäntyrakenteisina. Toimikunta arvos-
teli myös suunnitelmaa varustaa kaikki 
pääulko-ovien peilit lasiruuduilla. 
Kompromissihenkisesti pääovissa on 
lasipeilit ainoastaan ylimmissä peilissä.

Sakariston ulko-ovi säilyi, mutta se 
vuorattiin profiililaudoituksella. Samal-
la kuoriseinän sivuilla olevaa kahta ovi-
aukkoa siirrettiin keskemmälle seinä-
pintaa. (Kallio 1950, Korjaustyön selitys, 
8–10; MVA Muinaistieteellinen toimi-
kunta kirkkohallitukselle 21.2.1950.)

Viereisellä sivulla: Kirkon sisätila vuonna 1951. 
Kuva: MVA.
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Kiintokalusteet ja taideteokset
Kirkonpenkit uusittiin mäntyrakenteisi-
na. Muinaistieteellinen toimikunta arvos-
teli Kallion suunnitelman istuinryhmitys-
tä ”ristikirkolle täysin vieraaksi” ja vaati, 
että etelä- ja pohjoissakaran käytävät 
liittyisivät pääkäytävään kirkon keskipis-
teessä. Näin penkit myös sijoitettiin.
Urkuparvelle (21) tehtiin nousevat istui-
met valikoidusta männystä.

Kallion suunnitelman mukaan 
vasemmanpuoleiseen keskipylvää-
seen sijoitettu saarnatuoli purettaisiin 
ja uusi rakennettaisiin koillisreunan 
viistonurkkaukseen. Muinaistieteellisen 
toimikunnan mukaan alkuperäinen 

Keski-pohjanmaalle ominainen saar-
natuoli olisi ehdottomasti säilytettävä, 
mutta sen siirtäminen uuteen paikkaan 
olisi suotavaa. Vuoden 1985 inventointi-
selvityksen mukaan vanha saarnatuoli 
siirrettiin pappilan talousrakennukseen 
ja uusi tehtiin vanerirakenteisena van-
han mallin mukaan. 

Kuori (4) säilytettiin entisen kokoise-
na, mutta sen lattiaa nostettiin kirkon 
muuta lattiaa korkeammalle.

Talvisodan pommituksissa vioittunut 
Johan Hedmanin vuonna 1831 maalaa-
ma alttaritaulu jätettiin kunnostamatta 
ja uusi, ”Jeesuksen ylösnousemus”, tilat-
tiin taiteilija Toivo Tuhkaselta. Lehteri-

en erikoiset reliefit veisti taiteilija Pauli 
Koskinen. 

Kirkkoon hankittiin vuonna 1951 Kan-
gasalan urkutehtaalta pitkään kaivatut 
urut, joiden suunnittelija oli taiteilija 
Juhani Pohjanmies. Urkuja varten teh-
tiin myös parvi (21) läntisen ristivarren 
päätyyn.

1830-luvulla hankittu kirkonkello oli 
haljennut. Se kuitenkin jätettiin kello-
torniin ja sen seuraksi saatiin Harlun 
seurakunnan kello, joka oli tuotu sodas-
sa luovutetun Karjalan alueelta. (Kallio 
1950, Korjaustyön selitys, 10–11; MVA 
Muinaistieteellinen toimikunta kirkko-
hallitukselle 21.2.1950; Arkkitehtitoimis-
to Matti Lieber 1984, 7, 20; Wilmi 2003, 
498–499; Mäntymäki, Muistio 31.1.2019.)

Talotekniikka
Kirkkokansan viihtyvyyden kannalta 
huomattavin muutos oli varmaankin 
sähkölämmityksen asentaminen talvisin 
erittäin kalseaan suureen tilaan. Hiek-
kavastuspattereita asennettiin jokaisen 
penkin alaosaan, kuorotilan porrastuk-
seen ja muihin valikoituihin kohtiin. Sa-
malla suunniteltiin kirkkosalin sähköva-
laistus, merkinanto- ja huonokuuloisten 
laitteet. (Wilmi 2003, 498; Kallio 1950, 
Korjaustyön selitys, 11–12, Tampio 2019, 
suullinen tiedonanto.)

Maalaustyöt
Kirkko maalattiin sekä sisä- että ul-
kopuolelta. Sisäväritystä muutettiin 
aiemmasta sinertävästä valkoisem-

maksi. Muinaistieteellinen toimikunta 
varoitti liian kiiltävien maalien käytöstä 
ja kehotti pitäytymään vain vähäisissä 
koristemaalauksissa. (Kallio 1950, Kor-
jaustyön selitys, 13–14; MVA Muinaistie-
teellinen toimikunta kirkkohallitukselle 
21.2.1950; Wilmi 2003, 499.)

Käyttöönotto
Uudistettu kirkko vihittiin käyttöön 
3.8.1951. Tällöin täpötäyden kirkon ulko-
puolelle arvioidaan kerääntyneen noin 
3000 hengen väkijoukko. (Wilmi 2003, 
498–499.)

Kirkko kesällä 1963. Kuva: Kuhmon museo / Ilmari Taipale.
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Tihutöitä 1954
Kesäkuussa 1954 kaksi vieraspaikkakun-
talaista miestä oli murtautunut Kuhmon 
kirkkoon. He aiheuttivat irtaimistolle 
mittavia vahinkoja esimerkiksi hajot-
tamalla Paavo Tynellin suunnittelemat 
kattokruunut, lyömällä reikiä urkupil-
leihin ja vahingoittamalla urkupöytää. 
He olivat myös varastaneet kolehtikas-
san ja viisi pulloa ehtoollisviiniä. Lisäksi 
vandaalit olivat rikkoneet ehtoolliska-
lustoa, kirkonkynttilöitä ja kaapinovia.

Tapaus uutisoitiin muun muassa Uu-
dessa Suomessa otsikolla ”2 miljoonan 
vahingot mellastelusta kirkossa – 20 pi-
dätettiin, asiaa tutkitaan” sekä Helsingin 
Sanomissa otsikolla ”Hävityksen jälkiä 
kirkossa”. (MVA Uusi Suomi 19.6.1954; 
MVA Helsingin Sanomat 21.6.1954.)

Muutoksia ja 
korjauksia  
1960–�– 1981
• 1960 maakaapeliyhteys kirkon ja kun-
nansairaalan välille
• 1960-luku sokkeliin aukot puuttuvaa 
alapohjan tuuletusta varten
• 1962 yleisö wc-tilat (11, 12), keittiö (13) 
ja naulakkotilat (10)
• 1965 suunteltu ilmastointi- ja lämmi-
tyslaitteiden uusimista
• 1981 ulkomaalaus
• 1985 kuivasprinkleriputkisto ja paloil-
maisinjärjestelmä
(Mäntymäki, muistio 31.1.2019; Arkki-
tehtitoimisto Matti Lieber 1984, 2, 4: 
Museovirasto – Salama asiakaspääte; 
Wilmi 200, 500.)

Hävityksen jälkiä kirkossa. Kuva: Helsingin Sanomat 21.6.1954.
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Pohjapiirustus 1. kerros. Vuoden 1984 muutossuunnitelmat ovat tuoreimmat kirkkoa 
esittävät piirustukset. Piirustus: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber.
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Muutos- ja 
korjaustyöt 1985

Vuonna 1985 tehtyjen muutosten ja 
korjausten suunnittelijana toimi Ark-
kitehtitoimisto Matti Lieber Olhavalta. 
Työ aloitettiin olemassa olevan tilanteen 
kartoituksella. Inventoinnissa keskityt-
tiin rakenteellisiin puutteisiin ja kirkon 
käyttäjien esille tuomiin ongelmiin. 
Vuonna 1984 laaditut suunnitelmat 
perustuivat näihin huomioihin.

Lattiat ja sokkeli
Työt alkoivat varsin mittavilla purkutöil-
lä, jotka johtuivat suurimmaksi osaksi 
lahonneen lattian uusimisesta. Lattia-
rakenteet olivat lahonneet alapohjan 
puutteellisen tuuletuksen vuoksi. Salista 
poistettiin penkit, alttaripiiri ja saar-
natuoli, minkä jälkeen purettiin koko 
ensimmäisen kerroksen lattiat kaikkine 
puisine tukirakennelmineen. Lattian 
eristeet ja muut orgaaniset jätteet vietiin 
kaatopaikalle. 1960-luvulla sokkeliin 
tehtyjen tuuletusaukkojen lisäksi perus-
tuksiin tehtiin 12 uutta aukkoa.

Alapohjat rakennettiin rossipohjina. 
Käytetty rakenne on alhaalta lukien 
seuraava:

• tuuletettu alaontelo
• pääpalkisto
• tuulensuojalevy
• 300 mm mineraalivilla
• höyrynsulku (muovikelmu)
• lattialauta vähäoksaista mäntyä.

(Arkkitehtitoimisto Matti Lieber 1984, 
12–15.)

Uudet lehterit
Pohjois- ja eteläsakaroiden ylemmän 
kerroksen kokoustilat muutettiin kirk-
kosaliin avautuviksi lehtereiksi (26a ja 
26b). Salinpuoleiset väliseinät purettiin. 
Samalla purettiin myös näiden tilojen 
yläpohjat siinä laajuudessa, kuin se oli 
tarpeellista kirkkosalin holvikaton ulot-
tamiseksi myös lehtereiden yläpuolelle. 
Alakatot tehtiin laudasta vanhan mallin 
mukaan. 

Lehtereille tehtiin nousevat koroke-
lattiat. Lehtereiden alle jäävien tilojen 
alakatot tehtiin urkuparven alle jäävän 
tilan alakaton mallin mukaan laudasta.

Uusien lehtereiden myötä kirkkoon 
saatiin mahtumaan lähes alkuperäinen 
määrä kirkkoväkeä, eli noin 1 450 hen-
keä. (Arkkitehtitoimisto Matti Lieber 
1984, 12–13, 17; Wilmi 200, 499.)

Ullakko
Olemassa olevat vanhat purueristeet 
tasoitettiin. Ristivarsien muutettavien 
osien puru siirrettiin lisäeristeeksi tasat-
tavalle alueelle. Purueristeen päälle 
tehtiin tuulensuojaeristys kahdesta 30 
mm mineraalivillakerroksesta siten, 
että saumat osuivat eri kohdille. 

Salin uusittujen sisäkattojen kohdal-
la, eli uusien lehtereiden päällä tehtiin 
lämpöeristykset kokonaan 250 mm mi-
neraalivillasta, jonka päälle levitettiin 
50 mm tuulensuojamineraalivilla.

Holvien keskialueelle rakennettiin 
kulkusillat.

Arkkitehtitoimisto Matti Lieberin 

suunnitelmiin kuului myös vuosien 
1950–1951 muutostöiden yhteydessä 
poistetun sisäkattokupolin palauttami-
nen. Sitä ei kuitenkaan toteutettu. (Ark-
kitehtitoimisto Matti Lieber 1984, 15–16.)

Muita tilamuutoksia
Eteläsakaran ensimmäisen kerroksen 
kerhotilojen väliseinät purettiin. Uudet 
väliseinät tehtiin rankarakenteisina ja 
mäntylautapintaisina. Levypintaiset 
väliseinät päällystettiin samalla män-
tylaudalla. Myös muut ristisakaroiden 
tilojen  levytetyt seinäpinnat verhot-
tiin samanlaisella lautapinnalla kuin 
kirkkosalin seinätkin. Tila (22a) toimii 
nykyään museokäytössä.

Kellarissa olevan wc- ja pesutilan (0) 
väliseinät purettiin ja uusi lattia valet-
tiin betonista. Uudet väliseinät tehtiin 
¼ kiven tiilestä ja rapattiin käytävän 
puolelta. wc- ja pesutilat laatoitettiin 
150 mm x 150 mm valkoisilla kaakeleil-
la lattiasta kattoon. Pesutilaan tehtiin 
erikoispiirustusten mukaan vesikalus-
teet ehtoollisvälineiden pesua varten. 
(Arkkitehtitoimisto Matti Lieber 1984, 
12–13, 17–19.)

Ikkunat ja ovet
Aiemmin 2-kertaisiin sisään–ulosaukea-
viin ikkunoiden sisäpuitteeseen asen-
nettiin kaksilasinen umpioelementti.
Kovakuitulevyovet vaihdettiin mas-
siivimäntyisiin. Sakastista (5) kuoriin 
(4) vievä ovi ja sakastin tuulikaapin 
ovi muutettiin määräysten mukaisiksi 



Pohjapiirustus 2. kerros. 
Piirustus 1984: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber.



Leikkaukset A, B, C ja D. Sisäkattokupolia ei toteutettu. 
Piirustus 1984: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber.
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Ylhäällä vasemmalla: Kuhmon kirkko vuonna 
1985 ennen korjauksia.  
Ylhäällä keskellä: Vanha saarnatuoli, joka oli 
tehty vanerista.
Ylhäällä oikealla: Vanhat urut, jotka uusittiin 
vuonna 1999. 
Alhaalla vasemmalla: Penkkien väritys on 
nykyistä vaaleampi.
Sivun kuvat: Finna / Marja-Terttu Knapas.
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poistumistieoviksi. Ovien heloitukset 
kunnostettiin ja niitä käsiteltiin peitto-
värein taustan sävyisiksi. 

Alun perin museotilaksi suunnitellun, 
ja nykyisin kokoustilana toimivan salin 
(23) ikkunoihin asennettiin rullapimen-
nysverhot. (Arkkitehtitoimisto Matti 
Lieber 1984, 19, 21.)

Kiintokalusteet
Uusi saarnatuoli tehtiin männystä van-
han mallin mukaan.
Kuoripäädystä poistettiin penkkejä. Nii-
den tilalle hankittiin pinottavia, liikutel-
tavia tuoleja.

Sakastiin (5) tehtiin uudet naula-
kot, kaapit ja komerot. Sakastiullakko 
muutettiin kokoustilaksi (23). Tilasta 
purettiin vanhat kiintokomerot ja niiden 
tilalle hankittiin uudet kalusteet. Seinäl-
le asennettiin liitutaulu ja valkokangas.

Pohjoisristisakaran keittiön (13), nau-
lakon (10) ja siivouskomeron (17) kalus-
teet tehtiin erikoispiirustusten mukaan.

Alttaripiiri uusittiin noudattaen 
vanhoja muotoja. Polvistumistason 
ja kaiteen mittasuhteita säädettiin ja 
vaneriosia korvattiin massiivimäntyisil-
lä rakenteilla. (Arkkitehtitoimisto Matti 
Lieber 1984, 13, 19–20.)

Talotekniikka
Kirkkosalin (3) valaistusta parannettiin. 
Olemassa oleviin kattokruunuihin ei ka-
jottu. Sähkö-, LVI- ja kuivaputkisprinkle-
rijärjestelmän vaatimat työt tehtiin 
erillisen suunnitelman mukaan.

Kellot sähköistettiin ja kirkkoon asen-
nettiin murtohälytysjärjestelmä. (Arkki-
tehtitoimisto Matti Lieber 1984, 22–24.)

Maalaustyöt
Kaikki sisäpuoliset pinnat maalattiin. 
Kultaukset teetettiin erillisenä lasku-
tustyönä varsinaisen maalausurakan 
ulkopuolella. (Arkkitehtitoimisto Matti 
Lieber 1984, 23.)

Ulkotyöt
Sisäänkäyntien yläpuolisiin vesikatto-
rakenteisiin asennettiin lumiesteet ja 
kupariset vedenohjaimet. 
(Arkkitehtitoimisto Matti Lieber 1984, 
14, 18.)

Kellotapuli
Kellotapulin katossa ja seinissä olevat 
vuotokohdat korjattiin paikkaamalla ja 
tiivistämällä. Tapulin luukut kunnos-
tettiin ja ne varustettiin sisäpuolisilla 
metallijäykistimillä ja koneellisilla avaa-
jamekanismeilla. Kellotapulin kuivaput-
kisprinklausjärjestelmää parannettiin. 
(Arkkitehtitoimisto Matti Lieber 1984, 
14–15.)

Kellotapuli. Piirustus 1984 (osa): Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber.
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Muutoksia ja 
korjauksia  
1989–�– 2017

• 1987 sokkelissa olleet aukot suljettiin 
tiiviisti sillä absorptiokuivainten toimin-
ta edellyttää, että tila on suljettu.
• 1989 länsisisäänkäynnin pyörätuoli-
luiskat ja käsijohteet
• 1994 vaurioita kupolin kattopellissä
• 1998 tapulin ulkomaalaus
• 1999 kirkon ulkomaalaus
• 1999 uudet urut, Sotkamon urkuraken-
tajat, urkuparven lattian korjaus
• 2000 uusi äänentoistojärjestelmä
• 2001 alttarirakenteiden, saarnatuolin 
ja himmelin sekä lukupulpetin maali-
pintojen kunnostus sekä kultaprons-
sattujen pintojen kultaus 23 karaatin 
lehtikullalla
• 2006 asfaltoitujen alueiden massan-
vaihto kirkon ympärillä olevilla kulku-
alueilla rajoittuen pääoven edessä noin 
10 metrin etäisyydelle
• 2009 kirkkosalin pilarien kunnostus ja 
uudelleenmaalaus
2012 lisäilmankuivain sakastin (5) alai-
seen ryömintätilaan
• 2016 alapohjan puhdistus orgaanisesta 
materiaalista, tasoitus
• 2017 uusi äänentoistojärjestelmä
• 2018 sprinklerijärjestelmän testaus
• 2018 katon huonokuntoisten lapetik-
kaiden poistaminen
(Mäntymäki, muistio 31.1.2019. Tampio 
& Mäntymäki, suullinen tiedonanto 
2019; Museovirasto - Salama asiakaspää-
te.)

Urkujen ja urkuparven muutossuunnitelma vuodelta 1996.
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Kirkko luoteesta huhtikuussa 2019. 
Alalaidassa näkyy nosturi, jonka avulla 
tehtiin rakennetutkimuksia.
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AJOITUSKAAVIOT

Ajoituskaavioissa on  
esitetty arvio Kuhmon 

kirkon eri rakennusosien 
iästä.
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Seuraavilla sivuilla olevissa ajoi-

tuskaavioissa on esitetty arvio 

Kuhmon kirkon eri rakennusosi-

en iästä. Ajoitus perustuu käy-

tettävissä olleisiin asiakirjoihin, 

tutkimuskirjallisuuteen, arkis-

tovalokuviin ja paikan päällä 

tehtyihin havaintoihin. 

Julkisivukuvat on koostettu 

useista valokuvista, jotka on otet-

tu kuvauskopterilla huhtikuussa 

2019. Kuvat eivät ole mittakaa-

vassa ja niiden mittasuhteet 

saattavat olla väärät, sillä käytet-

tävissä ei ole ollut ajantasaisia 

julkisivupiirustuksia, joista asian 

olisi voinut tarkistaa. Lisäksi va-

lokuvien muokkaaminen taso-

kuvien kaltaisiksi johtaa vääjää-

mättä tietynlaisiin vääristymiin.  

Tässä tapauksessa mittatarkkuus 

on uhrattu havainnollisuuden 

vuoksi.

Pohjakaaviot on muokattu Ark-

kitehtitoimisto Matti Lieberin 

vuonna 1984 laatimista suunni-

telmapiirustuksista, jotka ovat 

vastaavat lähinnä kirkon nykyti-

laa. Kirkko lounaasta lokakuussa 2018.
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Julkisivu länteen

Ulkoseinät
1859–1860 hir-
siseinien korjaus, 
lautavuoraus
1856–1860 pääty-
kolmiot, joissa puo-
lipyöreät ikkunat
1999 viimeisin 
ulkomaalaus

Kupoli ja katot
1859–1860 kupoli ja torni rakennettiin, aumakatot muu-
tettiin satulakatoiksi
1950–1951 pärekatto muutettiin kuparikatoksi, kupolin 
asentoa korjattiin
1985 kupariset vedenohjaimet ja syöksytorvet, lumies-
teet sisäänkäyntien päälle
1994 myrskyvaurioita yläkupolin kattopellissä

Sokkelit
1950–1951 betonisokkelit
1960-luku tuuletusaukkoja sokkeliin
1985 lisää tuuletusaukkoja sokkeliin
1987 aukot suljettiin, alapohjan kuivaimet

Sisäänkäynti
1950–1951 graniittiportaat, mäntyovet

Ikkunat
1950–1951 8-ruu-
tuiset ikkunat, 
umpiosat väliper-
mantojen kohdalla
1985 umpiolasiele-
mentit sisäpuittee-
seen
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Julkisivu etelään

Ulkoseinät
1859–1860 hir-
siseinien korjaus, 
lautavuoraus
1856–1860 pääty-
kolmiot, joissa puo-
lipyöreät ikkunat
1999 viimeisin 
ulkomaalaus

Kupoli ja katot
1859–1860 kupoli ja torni rakennettiin, aumakatot muu-
tettiin satulakatoiksi
1950–1951 pärekatto muutettiin kuparikatoksi, kupolin 
asentoa korjattiin, palotikkaat
1985 kupariset vedenohjaimet ja syöksytorvet, lumies-
teet sisäänkäyntien päälle
1994 myrskyvaurioita yläkupolin kattopellissä

Sokkelit
1950–1951 betonisokkelit
1960-luku tuuletusaukkoja sokkeliin
1985 lisää tuuletusaukkoja sokkeliin
1987 aukot suljettiin, alapohjan kuivaimet

Sisäänkäynti
1950–1951 graniittiportaat, mäntyovet
1989 pyörätuoliluiska ja käsijohteet, jotka on 
siirretty eteläsivun portaisiin vuonna 2018

Kuivasprinklerijärjestelmä
(putket näkyvissä koilliskulmassa)
1985 järjestelmän asentaminen
2018 järjestelmän testaaminen

Ikkunat
1950–1951 8-ruu-
tuiset ikkunat, 
umpiosat väliper-
mantojen kohdalla
1985 umpiolasiele-
mentit sisäpuittee-
seen
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Julkisivu itään

Kupoli ja katot
1859–1860 kupoli ja torni rakennettiin, aumakatot muutettiin 
satulakatoiksi
1950–1951 pärekatto muutettiin kuparikatoksi, kupolin asentoa 
korjattiin, palotikkaat
1985 kupariset vedenohjaimet ja syöksytorvet, lumiesteet 
sisäänkäyntien päälle
1994 myrskyvaurioita yläkupolin kattopellissä
2018 luoteiskulman lapetikkaat poistettu, vaurioita kattopellissä

Sokkelit
1950–1951 betonisokkelit
1960-luku tuuletusaukkoja sokkeliin
1985 lisää tuuletusaukkoja sokkeliin
1987 aukot suljettiin, alapohjan kuivaimet
2012 lisäilmankuivain sakastin (5) alaiseen ryömintätilaan

Sakastin tuulikaappi
1985 kulkusuuntaa muutettu

Ikkunat
1950–1951 8-ruu-
tuiset ikkunat, 
umpiosat väliper-
mantojen kohdalla
1985 umpiolasiele-
mentit sisäpuittee-
seen

Ulkoseinät
1859–1860 hir-
siseinien korjaus, 
lautavuoraus
1856–1860 pääty-
kolmiot, joissa puo-
lipyöreät ikkunat
1999 viimeisin 
ulkomaalaus
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Julkisivu pohjoiseen

Sakastin tuulikaappi
1985 kulkusuuntaa muutettu

Kupoli ja katot
1859–1860 kupoli ja torni rakennettiin, aumakatot muu-
tettiin satulakatoiksi
1950–1951 pärekatto muutettiin kuparikatoksi, kupolin 
asentoa korjattiin
1985 kupariset vedenohjaimet ja syöksytorvet, lumies-
teet sisäänkäyntien päälle
1994 myrskyvaurioita yläkupolin kattopellissä

Sokkelit
1950–1951 betonisokkelit
1960-luku tuuletusaukkoja sokkeliin
1985 lisää tuuletusaukkoja sokkeliin
1987 aukot suljettiin, alapohjan kuivaimet

Sisäänkäynti
1950–1951 graniittiportaat, mäntyovet
2018 pyörätuoliluiska ja käsijohteet siirrettiin 
eteläsivun portaista pohjoisen puolelle

Ikkunat
1950–1951 8-ruu-
tuiset ikkunat, 
umpiosat väliper-
mantojen kohdalla
1985 umpiolasiele-
mentit sisäpuittee-
seen

Ulkoseinät
1859–1860 hir-
siseinien korjaus, 
lautavuoraus
1856–1860 pääty-
kolmiot, joissa puo-
lipyöreät ikkunat
1999 viimeisin 
ulkomaalaus
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Piirustus 1984: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber. 
Kuvankäsittely: Livady.

Sisätilat  
ensimmäinen kerros

Kirkkosali (3)
1950–1951 penkit, sähkö-
lämmitys, patterit uusittu 
myöhemmin
1985 uusi lattia, maalaustyöt 
sisällä
2016 alapohjan puhdistus 
orgaanisesta materiaalista
2017 äänentoistojärjestelmä

Kuori (4)
1950–1951 kuorin ovia 
siirretty
1985 alttarikaari tehty van-
han mallin mukaan
2001 alttarin kunnostus

Saarnatuoli
1985 tehty vanhan 
mallin mukaan
2001 kunnostus

Kellari (0)
1985 betonilattia, vä-
liseinät, kaakelipinnat 
ja vesikalusteet

Sakasti
1950–1951 sakastin 
päälle sakastiullakko, 
välipohja, portaat (8)
1985 tilamuutoksia, 
siivouskomero (9a) ja 
sähköpääkeskus (9b)

Pilarit
1859–1860 pilaririvit
1950–1951 uloimmat 
pilariparit poistettu, 
urkuparven pilarit 
lisätty
2009 pilarien kun-
nostus ja maalaus

Läntinen ristivarsi
1950–1951 eteinen 
(1) tuulikaappi (2) ja, 
portaat (27a, 27b)

Eteläinen ristivarsi
1950–1951 tilat ero-
tettu kirkkosalista
1985 erilliset 
huoneet yhdistetty 
museotilaksi (22a),
muutoksia tuulikaa-
pissa (22b)

Pohjoinen ristivarsi
1950–1951 tilat ero-
tettu kirkkosalista
1962 keittiö (13), 
naulakkoeteinen (10), 
wc:t (11, 12)
1985 kiintokalusteet

Hirsiseinät
1950–1951 hir-
siseinät korjattu, 
sisäverhous
1985 sisämaalaus 

Ikkunat
1950–1951 8-ruutui-
set ikkunat, umpiosat 
välipermantojen 
kohdalla
1985 umpiolasiele-
mentit sisäpuittee-
seen
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Piirustus 1984: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber. 
Kuvankäsittely: Livady.

Sisätilat  
toinen kerros

Urkuparvi (21)
1950–1951 urkuparvi 
rakennettu, portaat (27a, 
27b)
1999 uudet urut, lattian 
korjaus, irtotuolit

Kokoustila (23)
1950–1951 sakastin päälle sakas-
tiullakko, välipohja, portaat (8, 24)
1985 muutos kokoustilaksi, kiinto-
kalusteet

Eteläinen parvi (26b)
1950–1951 välipohja, 
portaat (20b)
1985 toisen kerroksen 
kokoustilat muutettiin 
parveksi, irtotuolit

Pohjoinen parvi (26a)
1950–1951 välipohja, 
portaat (20a)
1985 toisen kerroksen 
kokoustilat muutettiin 
parveksi, irtotuolit
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NYKYTILA

Kuhmon kirkon sisätilat 
sellaisina kuin ne olivat 

huhtikuussa 2019.
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Kohdekäynnin tutkimusryhmää tauolla. 
Vasemmalta oikealle: Kuhmon seurakunnan 
kiinteistönhoitaja Arto Tampio, Livadyn Seppo 
Salminen ja Lauri Saarinen.

Tässä luvussa käydään läpi 

Kuhmon kirkon sisätilat sellai-

sina kuin ne olivat 9.–�– 10.4.2019. 

Työryhmän kohdekäynnin ai-

kaan valokuvattiin kirkon kaikki 

tilat systemaattisesti ja niiden 

pintamateriaalit inventoitiin 

silmämääräisesti. Tähän lukuun 

sisätilat on ryhmitelty toiminnan 

mukaisiin ryhmiin, joista esite-

tään alaluvuissa lyhyt yleiskuva-

us. Lisäksi tilakohtaiset pintama-

teriaalit on koottu taulukoihin.

Samanaikaisesti valokuvadoku-

mentoinnin kanssa tehtiin myös 

rakennetutkimuksia, joiden 

tulokset esitetään seuraavassa 

luvussa.
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Kirkkosali ja kuori

1. krs.

Tilan nimi # Lattia Katto Seinät

Kirkkosali 3 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Kuori 4 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Kuhmon kirkon merkittävimmän ja 
näyttävimmän tilakokonaisuuden 
muodostavat kirkkosali (3) ja kuori (4) 
alttareineen. Ristikirkoille ominaiseen 
tapaan pääsali on neljään suuntaan 
symmetrinen suuri ja korkea tila. Tilan 
yleisilme ja yksityiskohdat ovat tulosta 
useista rakennus- ja korjausvaiheista.

Kirkon perusmuoto ja ulkomitat ovat 
peruja jo valmistumisvaiheesta vuonna 
1816. 

Tilan nykyinen kolmilaivainen yleis-
hahmo on pääasiassa tulosta vuosien 
1859–1860 muutoksista, jolloin uutta 
kattorakennetta tuettiin ristivarsia 
myötäilevillä pilaririveillä. Laipion 
keskiosassa on lautaholvi ja sivulaivojen 
sisäkatot ovat vaakasuorat. Ristikes-
kuksessa ollut sisäkupoli on poistettu 
vuosien 1950–1951 muutoksissa.  

Kirkkosali on ollut suurimmillaan 
ennen 1950-luvulla tehtyjä remontteja. 
Tällöin ainoastaan alttarin takana oleva 
sakasti (5) on haukannut osan yhtenäi-
sestä tilasta. Sotien jälkeisissä kunnos-
tus- ja muutostöissä myös pohjois- ja 
eteläristivarret otettiin seurakunnan 
käyttöön rakentamalla kerho- ja ko-
koustiloja kahteen kerrokseen.  Myös 
urkuparvi (21) on peräisin tuolta ajalta.

Nykyisin tilan ilmeeseen erityisesti 
vaikuttavia 1950-luvulta peräisin olevia 
rakennusosia ovat muun muassa seini-
en pystylaudasta tehty verhous, korkeat 
kahdeksanruutuiset ikkunat, kirkon 
penkit ja Paavo Tynellin suunnittelemat 
kattovalaisimet.

Kirkon viimeisin suuri muutos- ja 
kunnostusvaihe on vuodelta 1985. 
Remontin merkittävin työvaihe oli 
lattian rakentaminen uusiksi. Kirkko-
salin tilahahmon kannalta näkyvimmät 
muutokset olivat kuitenkin pohjois- ja 
eteläristivarsien toisen kerroksen tilojen 
avaaminen yleisöparviksi (26a, 26b). 
1980-luvun töiden yhteydessä muun mu-
assa saarnatuoli ja alttarikaari tehtiin 
uudestaan aikaisemman rakennusvai-
heen mallin mukaan.

Kirkkosalin nykyinen valtaosin 
vaalea väritys on peräisin 1980-luvulta. 
Värityssuunnitelman on tehnyt koko re-
montin suunnitellut Arkkitehtitoimisto 
Matti Lieber (1985, Kuhmon pääkirkon 
sisävärisävyt).

Viereisellä sivulla: Kirkosali urkuparven alta 
kuvattuna.
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Kirkkosali länteen.

Etelään.

Pohjoiseen.
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Vasemmalla: Toivo Tuhkasen maalaama altta-
ritaulu  Jeesuksen ylösnousemus.

Ylimpänä vasemmalla: alttaripöytä.

Ylimpänä oikealla: flyygeli.

Yllä: kynttelikkö.

Yllä oikealla: Minna Borgin suunnittelemat 
kastepöytä, kastemalja, kynttilänjalat ja kuk-
kamaljakot on hankittu vuonna 1993. 

Oikealla: puhujakoroke.

Annikki Lintukin suunnittelemat alttaritekstii-
lit on hankittu vuonna 1985.
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Saarnatuoli

Nykyinen saarnatuoli lehtikullattuine osineen 
on tehty vuonna 1985 pappilan talousraken-
nuksessa säilyneen vanhan saarnatulolin 
mallin mukaan.
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Valaisimet

Kirkkosalin kattokruunut ovat maineikkaan 
valaisinsuunnittelija Paavo Tynellin käsialaa. 
Ne ovat peräisin kirkon 1950-luvun raken-
nusvaiheesta. Myös urkuparven alla olevat 
messinkiset kattovalaisimet lasikupuineen 
ovat oletettavasti Tynellin suunnittelemat.
Kirkkosaliin on lisätty erilaisia valaisimia use-
assa eri vaiheessa. Uusimmat valonheittimet 
ja kattovalaisimet ovat pääasiassa ”varastota-
varaa”.
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Kirkon penkit on tehty 1950-luvulla. Ne on huoltomaalattu vuonna 1985.

Sähköpattereita on sijoitetty penkkien alle ja ikkunoiden alapuolelle. Etelä- ja länsisakarassa on tarjolla erilaisia esitteitä, postikortteja ja lehtiä.

Länsisakaraan on järjestetty lasten leikkipaikka.
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Kirkkosali kuvattuna kuoriin pystytetyiltä rakennustelineiltä.
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Itäinen ristivarsi

1. krs.

2. krs.

Tilan nimi # Lattia Katto Seinät

Kellari 0 keraaminen laatta betoni, maalattu keraaminen laatta / 
betoni, maalattu

Sakasti 5 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Hiljentymishuone 6 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Tuulikaappi 7 kumimatto / lankku, 
maalattu

lauta, maalattu lauta, maalattu

Porrashuone 8 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Siivouskomero 9a muovimatto, nostettu 
seinille

rakennuslevy, maa-
lattu

rakennuslevy, 
maalattu

Sähköpääkeskus 9b lauta / levy / kumi-
matto

rakennuslevy, maa-
lattu

rakennuslevy, 
maalattu

Porrashuone kellariin 19 betoni, maalattu lauta, maalattu betoni, lauta, maa-
lattu

Kokoustila 23 lankku, maalattu rakennuslevy, maa-
lattu

lauta, maalattu

Porrashuone ullakolle 24 lankku, maalaamaton lauta, maalaamaton lauta, maalaamaton

Itäisen ristivarren tilat sijoittuvat altta-
rin taakse kahteen kerrokseen ja niihin 
on oma sisäänkäynti julkisivusta erottu-
van eteistilan (7) kautta. Alakerran tilat 
ovat kirkon henkilökunnan työtiloja ja 
ylemmässä kerroksessa on kokoustila.

Varhaisimmassa muodossaan 
sakastitilat ovat koostuneet kahdesta 
huoneesta: kookkaammasta sakastista 
ja pienemmästä hiljentymishuoneesta. 
Alun perin tilat ovat luultavasti olleet 
auki laipioon asti, sillä itäsakaran toisen 
kerroksen kokoussali (23) ja sinne vievä 
porrashuone (8) rakennettiin 1950-luvun 
muutos- ja korjaustöiden yhteydessä. 
Samalla kokoussalista rakennettiin 
myös ullakolle vievät portaat (24). Hil-
jentymis- ja sielunhoitohuoneesta (6) 
erotettiin tila sähköpääkeskukselle (9b) 
ja siivouskomerolle (9b) ja viinikellariin 
(0) tehtiin wc-tilat.

Itäisen ristivarren tilojen nykyinen 
asu värityksineen on kuitenkin pääosin 
peräisin vuoden 1985 muutosvaiheesta. 
Tässä remontissa sähköpääkeskus ja 
siivouskomero saivat nykyisen muo-
tonsa. Myös sakastin eteisen (7) kulku-
suuntaa muutettiin ja se rakennettiin 
oletettavasti lähes kokonaan uudestaan. 
Kellaritilan (0) seinät kaakeloitiin ja 
vesikalusteet uusittiin. Vuoden 1984 
suunnitelmissa toisen kerroksen koko-
ustila (23) on merkitty kirkkomuseoksi, 
mutta se lienee ollut koko ajan kokous- 
ja rippikoulukäytössä. Itäsakaran tilojen 
sisäiset ovet ja kiintokalusteet ovat 
valtaosin peräisin 1980-luvulta. Sakastin sisäänkäynti (7).
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Hiljentymis- ja sielunhoitohuone (6). Ehtoollisastiastoa säilytetään kellarissa (0).

Sakasti (5). Kokoustila (23).
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Läntinen ristivarsi, 
urkuparvi

1. krs.

2. krs.

Tilan nimi # Lattia Katto Seinät

Eteinen 1 kumimatto lauta, maalattu lauta, maalattu

Tuulikaappi 2 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Varasto 18a lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Varasto 18b lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Urkuparvi 21 korkkilaatta lauta, maalattu lauta, maalattu

Porrashuone 27a korkkilaatta lauta, maalattu lauta, maalattu

Porrashuone 27b korkkilaatta lauta, maalattu lauta, maalattu

Yleisön pääsisäänkäynti kirkkoon ta-
pahtuu länsioven kautta. Pieni eteinen 
(1) avautuu kirkkosaliin (3) pariovilla. 
Eteisen vasemmalta ja oikealta puolelta 
nousevat portaat (27a, 27b) urkuparvelle 
(21). Parven lattia on nouseva ja urku-
jen soittopöydän molemmin puolin on 
kolme tuoliriviä kuoroa varten.

Urkuparvi, sinne vievät portaat, 
eteinen ja tuulikaappi on alun perin ra-
kennettu vuosien 1950–1951 muutostöi-
den yhteydessä. Silloin poistettiin kaksi 
varhaisempaa kattorakennetta kannat-
tanutta pilaria ja tehtiin neljä pyöreää 
pilaria kannattamaan parvea. Kirkon 
ensimmäiset urut tilattiin 1950-luvulla 
Kangasalan urkutehtaalta (Wilmi 2003, 
498).

Vuoden 1985 suunniteltiin urkupar-
ven korokelattioiden uusimista, mutta 
se toteutettiin vasta vuonna 1999 uusien 
urkujen hankinnan yhteydessä. Samalla 
poistettiin vuonna 1951 tehdyt penkit, 
joissa oli nouseva istuinosa, ja niiden 
tilalle hankittiin nykyiset siirreltävät 
irtotuolit. Urut tilattiin Sotkamon urku-
rakentajilta.

Viereisellä sivulla: Urkuparvi kirkkosalista 
kuvattuna.
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Pääsisäänkäynti kirkkosaliin (3) on länsipäädyn eteisen (1) ja tuulikaapin (2) kautta. Osa urkuparven kattovalaisimista on oletetta-
vasti Paavo Tynellin suunnittelemia.

Pilareihin on asennettu valaisimia ja äänentois-
tolaitteita eri aikoina.

Urkuparven portaat (27a, 27b) ovat toistensa peilikuvia.
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Urkujen soittopöytä.

Urkujen koneistoon pääsee soittimen molemmin puolin 
sijoitettujen ovien kautta.

Urkuparven lattia nousee portaittain. Kuoron irtotuolit ovat peräisinvuodelta 1999.
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Pohjoinen ristivarsi

1. krs.

2. krs.

Tilan nimi # Lattia Katto Seinät

Naulakkoeteinen 10 kumimatto / lankku, 
maalattu

lauta, maalattu lauta, maalattu

wc / m 11 muovimatto, nostettu 
seinälle

lauta, maalattu lauta, maalattu

wc / n 12 muovimatto, nostettu 
seinälle

lauta, maalattu lauta, maalattu

Keittiö ja tarjoilutila 13 lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Siivouskomero 17 muovimatto, nostettu 
seinälle

rakennuslevy, maa-
lattu

lauta, maalattu

Porrashuone 20a korkkilaatta lauta, maalattu lauta, maalattu

Pohjoinen parvi 26a korkkilaatta / lauta, 
maalattu

lauta, maalattu lauta, maalattu

Naulakkkoeteinen (10).

Pohjoisen ristivarren alakerran tilat ryh-
mittyvät eteisen (10) ympärille. Sisään-
käynnistä oikealla sijaitsevat vaatenau-
lakot, joiden yhteydessä ovat wc-tilat (11, 
12). Vasemmalla on keittiö- ja tarjoilutila 
(13), joka on pääasiassa kirkon henki-
lökunnan käytössä. Eteisestä nousevat 
myös portaat (20a) yleisöparvelle (26a).

Pohjoissakaran tilat erotettiin kirkko-
salista (3) vuosien 1950–1951 muutostöi-
den yhteydessä. Tässä vaiheessa alaker-
ran tilat oli määritelty varahuoneiksi tai 
kerhotoimintaa varten. Toisen kerrok-
sen tila oli umpinainen kokoussali.

Nykyiseen muotoonsa alakerran tilat 
muokattiin vuonna 1985. Samalla toisen 
kerroksen umpitila avattiin kirkkosaliin 
ja siitä tuli toinen pohjoisen puoleinen 
yleisöparvi. Parven kaide ja sen ulokkei-
ta tukevat pyöreät pilarit tehtiin urku-
parven mallia noudattaen. 
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Pauli Koskisen veistämä reliefikuva Kylvämi-
nen pohjoisparven (26a) takaseinällä.

Keittiö (13) on pääasiassa kirkon henkilökun-
nan käytössä.

Porrastettu yleisöparvi (26a) on auki kirkkosaliin (3).

Naulakkoeteisen (10) kautta pääsee kirkkosa-
liin (3), keittiöön (13) ja parven portaisiin (20 a).
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Eteläinen ristivarsi

1. krs.

2. krs.

Tilan nimi # Lattia Katto Seinät

Sähkökaappi 16 – – –

Porrashuone 20b korkkilaatta lauta, maalattu lauta, maalattu

Museotila 22a lankku, maalattu lauta, maalattu lauta, maalattu

Tuulikaappi 22b kumimatto lauta, maalattu lauta, maalattu

Eteläinen parvi 26b korkkilaatta / lankku, 
maalattu

lauta, maalattu lauta, maalattu

Messukasukka museotilassa (22a).

Eteläisen ristivarren tilat ovat hyvin 
samantyyppisiä kuin pohjoisenkin 
ristivarren tilat. 1950-luvun asussa 
kummankin tilaryhmittely on ollut 
sama. Alakerta on jakautunut kahteen 
kerhohuoneeseen, joiden välillä on ollut 
kirkkosaliin (3) johtava eteinen ja tuu-
likaappi. Yläkerrassa on ollut umpinai-
nen kokoushuone.

Kummankin päädyn yleisöparvet on 
avattu vuonna 1985. Ne ovat toistensa 
peilikuvia. Eteläpuolen ensimmäisen 
kerroksen kerhotilat yhdistettiin mu-
seotilaksi (22a) väliseiniä purkamalla ja 
siirtämällä tuulikaappi sisäänkäynnin 
yhteyteen. Vuoden 1984 suunnitelmis-
sa nykyinen museotila oli merkitty 
rippikoulua varten ja kirkkomuseo oli 
suunniteltu sijoitettavaksi sakastin ylä-
puolelle. Tilojen tosiasiallinen käyttö on 
kuitenkin vaihtunut päittäin jo remon-
tin valmistuttua.

Vuonna 2019 suunnitellussa läm-
mitysjärjestelmän remontissa tulevaa 
maalämmön lämmönjakohuonetta on 
kaavailtu sijoitettavaksi museotilan 
(22a) lounaiskulmaan (Tampio 2019, 
suullinen tiedonanto).
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Pauli Koskisen veistämä reliefikuva Leikkaaminen eteläparven (26b) takaseinällä.Eteläinen parvi (26b) on pohjoisen parven (26a) peilikuva.

Kuvaushetkellä museotilaan (22a) oli rakennettu pääsiäislavaste. Vanhoja urkuharmoneja museotilassa (22a).
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Ullakko

leikkaus

Kuhmon kirkon korkea ullakko on tilal-
lisesti ja rakenteellisesti erittäin vaikut-
tava kokemus.

Yleisöltä suljettuun tilaan pääsee 
sakastin (5) päällä olevan kokoushuo-
neen (23) kautta. Käsittelemättömästä 
laudasta tehty porrashuone (24) joh-
taa pieneen ullakkovarastoon, jossa 
säilytetään erilaisia käytöstä poistettuja 
tavaroita. Ullakon päätilaan kuljetaan 
matalaa käytävää pitkin. 

Korkean kupolin sisätila on merkit-
tävimmiltä osiltaan vuosien 1859–1860 
asussa. Erilaisia rakenteita on vahvis-
tettu useaan otteeseen jokaisen suuren 
muutosvaiheen yhteydessä. Silmämää-
räisesti arvioiden korjauksia ja lisäyksiä 
on tehty myös tarpeen vaatiessa ilman 
perinpohjaista suunnittelua.

Kirkkosalin yläpohjan eristystä on 
lisätty sekä 1950-luvun että 1980-luvun 
muutosvaiheiden yhteydessä. Mineraa-
livillakerrokset ja holvien kulkusillat 
ovat peräisin vuodelta 1985.

Vasemmalla: Kupolin päällä olevan tornin 
tasolta aukeavat näkymät neljään ilmansuun-
taan.

Viereisellä sivulla: Torniin kiivetään puisia 
portaita pitkin. Keskellä nousee kuivasprinkle-
rijärjestelmän teräsputki.
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Huhtikuussa 2019 luoteesta kirkkoa kohti 
otettu 180 asteen panoramakuva, jonka laidat 
kaareutuvat voimakkaasti. Todellisuudessa 
esimerkiksi Kirkkotie ei tee kirkon kohdalla 
mutkaa.

Lähiympäristö ja 
maisema

Kuhmon kirkon tontti rajautuu lounaas-
sa Kirkkotiehen, jonka toisella puolella 
on kapea puistokaistale ja Pajakkajoki. 
Vanha pappila on joen toisella puo-
lella. Kuhmon terveysasema sijaitsee 
kirkosta pohjoiseen. Muilta sivuilta 
tonttia ympäröi pääasiassa pientaloval-
tainen asuinalue. Kirkon läheisyydessä 
on myös Seurakuntakeskus, Kuhmon 
kaupunginkirjastio ja Kalevalan ja kar-
jalaisen kulttuurin informaatiokeskus 
Juminkeko.

Kellotapuli sijaitsee kirkon keski-
akselissa, länsipuolella. Tapulin lähei-
syydessä on vuonna 1918 kaatuneiden 
muistomerkki. 

Tontin lounaisosassa on parkkialue 
kirkossakävijöitä varten. Henkilökun-
nan parkkialueet ovat koillispuolella. 
Muuten tontti on pääasiassa pustomais-
ta nurmialuetta ja metsikköä.

Kirkko liittyy kiinteästi Kuhmon 
kaupunkirakenteeseen ja nousee esille 
yhtenä alueen korkeimmista rakennuk-
sista.
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 RAKENNEKATSAUS

Kuparikatteen kiinnitykset 
ja yksityiskohdat joutuvat 

paikoin kovalle rasitukselle.
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Tässä luvussa esitellään kenttä-

tutkimukseen perustuvat, raken-

nuksen toimintaan ja kuntoon 

liittyvät tärkeimmät seikat. Varsi-

naiset toimenpidesuositukset on 

koottu seuraavaan lukuun.

Luvun alussa kirkkoa käsitel-

lään osakokonaisuuksina, alkaen 

vesikaton ja julkisivujen kunnos-

ta. Sen jälkeen luodaan katsaus 

ullakkoon, välikatto- ja ulkosei-

närakenteisiin sekä alapohjaan. 

Lopuksi esitetään yhteenveto 

kirkon rakennusfysiikasta.

Kuhmossa tehtyihin tutkimuk-

siin oli varattu aikaa kaksi päivää 

huhtikuussa 2019. Työn suorit-

tamiseksi kirkon sisälle raken-

nettiin liikuteltava rakennuste-

line. Ulkopuolta havainnoitiin 

lähietäisyydeltä nostokorista. 

Lisäksi ulkopuolisissa kuvauksis-

sa käytettiin kopteria.

Työt tehtiin talvisissa olosuh-

teissa. Tutkimuspäivinä ulkona 

vallitsi voimakas puuskainen 

tuuli ja vajaa kymmenen astetta 

pakkasta.
Laipiota ja seinien yläosia päästiin tutkimaan siirreltävien rakennustelineiden päältä. 
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Työtavat ja tavoitteet Rakennetutkimus tehtiin suppeahkona. 
Kenttätyössä rakenteiden tutkimuksen 
pääkohtia olivat seuraavat selvitettävät 
asiat:
• millainen on ulkoseinien rakenne, 

kuinka tiiviit ne ovat sekä miten 
ilma ja kosteus pääse kulkeutumaan 
rakenteissa

• ulkoseinien riskit ja kunnostustarve

• laipioiden rakennekerrokset  ja  
yläpohjan rakenteen toiminta 

• ullakon ja vesikaton rakenteet ja 
niiden kunto 

• alapohjan tilanne, sen rakenteet ja 
riskit 

• pohdintaa ympäröivän maaston 
vesiolosuhteista

• ilman vaihtuminen ja talotekniikka

• yhteenveto rakennuksesta kokonai-
suutena.

Livadyn työryhmää nostokorissa.
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Vesikate ja julkisivut Kuhmon kirkon vesikatteena on rivipel-
tikate, joka on ruskeaksi patinoitunutta 
kuparia. Kuparilla on pellitetty myös 
muita säälle alttiita pintoja, esimerkiksi 
päätykolmioiden alaosan listan päälli-
nen. Myös tornin risti on pinnoitettu 
pellillä, joskaan se ei ehkä nykyään 
kaikin osin ole kuparia.

Sade- ja sulamisvedet johdetaan ka-
tolta jalkarännien kautta kirkon ristisa-
karoiden ja niiden välisten viistoseinien 
taitekohdissa oleviin syöksytorviin, 
joita on kahdeksan kappaletta. Kupari-
katteen kiinnitykset ja yksityiskohdat 
joutuvat paikoin kovalle rasitukselle, 
mikä näkyy usealla tavalla katteessa. 
Muun muassa jään ja lumen liukumi-
nen kattoa alas on runnellut jalkaränne-
jä. Syöksytorvien yläpuolelle kasautuva 
lumi ja jää estävät veden pääsyä syöksy-
torviin sekä rasittavat vedenpoistokoh-
dan pellitystä ja rakenteita.

Kattopellin taitesaumoihin kiinnitetyt 
ukkosenjohdattimet kulkevat vesikaton 
ja tornin särmissä. 

Julkisivut jakautuvat karkeasti seu-
raaviin  erilaisiin osiin:
•  päätilojen seinäpinnat suurine ikku-
noineen
•  keskustornin seinäpinnat
• yksityiskohdat kuten ristivarsien pää-
tykolmiot ja erilaiset listat ja pilasterit, 
sekä sakastin eteinen.

Hirsipinnoista näkee, että ne ovat 
kirkon valmistumisen jälkeen olleet 
vailla verhousta. Sisäseinät on verhoiltu 
1950-luvulla. Mielenkiintoinen havainto Kirkkosuoraan ylhäältä kuvattuna.

on, että myös hirsiseinien sisäpinnat  
ovat olleet jossain vaiheessa säälle 
alttiina.  

Nykyinen lautaverhous on korkea-
luokkaista puuta ja lauta riittävän pak-

sua säilyäkseen vielä käyttökelpoisena 
pitkään.
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Yllä: Tornin länsipuoli kopterista kuvattuna. Kuvassa näkyvä tanko on tarkoitettu turvaköysien 
kiinnittämiseen. Sen kuten muidenkin kattoturvatuotteiden kunto tulisi selvittää.

Vasemmalla: Kirkon torni kaakon suunnasta. Teknisesti pellin pitäisi nousta korkeammalle seinää 
vasten, mutta  kyseinen muutos ei ulkonäön puolesta ole mahdollinen. Laudoitukset kestävät 
toistaiseksi, mutta jossain vaiheessa ne kaipaavat maalausta, ja ehkä myös huolellista paikkailua 
rankimmalle rasitukselle joutuviin vauriokohtiin. 

Torni
Tornissa on kaksi kattotasoa: ylempi 
ja alempi kupoli. Niiden välissä on 
kuparilla katettu tornia kiertävä lista. 
Ainakin ylemmän kupolin räystäillä pel-
ti on paikoin irronnut kiinnikkeistään. 
Kupolien katoissa ei ole räystäskouruja 
tai muita veden johtamiseen tehtyjä jär-
jestelyjä. Katot ovat tältä osin teknisesti 
yksinkertaiset ja siltä osin ongelmatto-
mat.

Tornin julkisivuissa on kaksi pääl-
lekkäin olevaa osaa: alemman kupolin 
seinäpinnoissa on viistot nurkkaosiot ja  
ylemmän torniosan nurkissa on pilas-
terikoristeet ja seinien keskipinnoilla 

luukut, monenlaisia koristeita, listoja 
ja muita yksityiskohtia. Julkisivut ovat 
vaakapaneelia, lukuun ottamatta ylem-
män torniosan pellillä katetun listan 
alapuolella olevaa kapeaa osaa, joka on 
verhottu pystypaneelilla.

Tornin seinät ovat alttiina kirkon pää-
tilojen seiniä ankarammalle sääraituk-
selle. Seinäpintana on käytetty yksinker-
taista lautaa, joten verhouksen puuaines 
kuivuu hyvin sisäpuolelta. Sisäpuolisten 
runkorakenteiden ja nurkkien kohdilla 
kuivuminen on kuitenkin huonompaa 
ja vaurioiden todennäköisyys on näissä 
kohdin suurempi.
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Oikealla ylhäällä: Tornin huipun itäpuolen pellitystä. Pellin reunat eivät ole tiiviit, mikä näkyy myös 
tornin sisältä otetussa alemmassa kuvassa. Vaarana on, että tuuli tarttuu peltiin ja repii sen irti.

Yllä: Tornin sisäpuolisissa rakenteissa näkyy paikoitellen kosteusjälkiä, jotka syntyvät kun vesi 
pääsee sisään, mutta kuivuu nopeasti. Rakenne kuivuu huonoiten nurkkapalkkien takaa.
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Kapea räystäs tornin juuressa, eteläisen ja 
läntisen ristisakaran välisen viisteen kohdalla.

Viisteet
Kirkon ristisakaroiden räystäät jatku-
vat kapeina kaistaleina tornin juuressa 
seinien viisteiden kohdalla. Vesi johde-
taan kirkon ristivarsien katoilta jalkako-
urujen avulla viisteiden kulmauksissa 
oleviin syöskytorviin. 

Lumi kinostuu katolle tornin tyveen, 
mikä tekee kyseisistä kohdista vedenoh-
jauksen kannalta haastavia. Seinien 
taitteet ovat myös hirsien liitoskohdan 
vuoksi arimmat kattovuodoille.

Sitä, missä kohdin vesi johdetaan 
syöksytorviin, kannattaisi miettiä. 
Jää- ja ja lumimassat ovat rusikoineet 
nykyiset lotokat eli jalkarännin vesino-
kat ja suppilot muodottomiksi. Ohut 
kuparilevy, ilman lisätukea, saatta myös 
olla kyseisiin kohtiin liian heiveröistä 
materiaalia. 

Tornin juuren tuntumassa räystäisiin 
on jo tullut reikiä. Kohdat ovat pikaisen, 
mutta huolellisesti suunitteltun korjauk-
sen tarpeessa.

Seinärakenteiden kuntoa syöksytor-
vien kohdalla kannattaa seurata ja tuu-
lettuminen varmistaa. Seurantaa varten 
täytyy järjestää kulkureitti kyseiseen 
paikkaan. Myös sulanapitolämmityksen 
asentamista jalkakourujen pohjalle sekä 
syöksytorviin kannattaisi ehkä harkita. 
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Yllä ja oikealla: Itäisen ja eteläisen ristisakaran 
välisen katon räystäs sekä lähikuvat syöksy-
torvien yläosista. Kattopellin tippanokat ovat 
ruhjoutuneet muodottomiksi. Saman kaltaisia, 
joskaan ei aivan yhtä pahoja, vaurioita on vas-
taavissa kohdissa myös kirkon muilla puolilla.

Vasemmalla: Jalkarännin vesinokka ja syöksy-
torven suppilo kirkon luoteispuolella.
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Yllä sekä alla vasemmalla: Lumieste ja vesikou-
ru läntisen ristivarren päätykolmiossa. Pohjois- 
ja eteläpäädyissä on vastaavat rakenteet, 
joskin lumiesteet ovat lyhyemmät. Suojausten 
puuttuminen itäpäädystä selittynee sillä, ettei 
siellä ole sisäänkäyntiä.

Alla oikealla: Vedenheittäjä eteläisen päätykol-
mion länsireunassa. 

Ristivarret 
Ristivarsien katot ovat perusmuodoltaan 
yksinkertaisia satulakattoja. Kattojen 
suuren koon vuoksi niille kertyy aika-
ajoin runsaasti lunta. Lumen sulaessa 
ja veden jäätyessä voi räystäille joinakin 
talvina muodostua paksujakin jääpan-
teita. Jään muodostamien vallien sisällä 
vesi vuotaa helposti vinttiin lämpöti-
lan noustessa sen verran että ullakon 
vuotolämmön vaikutuksesta kattopeltiä 
vasten jään alle muodostuu sulavesiker-
ros.

Ristivarsien katoissa on jalkakourut, 
jotka ovat kärsineet jää- ja lumimasso-
jen painosta. Paikoin vesi virtaa niiden 
yli vaurioittaen räystäslistojen puuosien 
maalipintoja ja puuosia.  
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Ylhäällä vasemmalla: Jalkakourun vaurioitunut 
pää eteläisen ristivarren päädyssä.

Keskellä: Painunut jalkakouru länsisakaran 
pohjoisräystäällä.

Oikealla: Kuvassa näkyy, kuinka jalkakourua on 
tuettu ja kattoa paikattu kuparipellillä pohjoi-
sen ristivarren itäpuolella.

Itäsakaran eteläräystään vaurioita, tikkat sekä sprinklerin nousut. Samat räystäsvauriot alhaalta kuvattuina. Vastaavia vaurioita eteläsakaran länsiräystäällä.
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Julkisivut 
Kuhmon kirkon ulkoseinät on verhoiltu 
vaakalaudalla. Laudoitus on tehty pak-
susta ja korkealuokkaisesta sahatavaras-
ta höylätystä lautapaneelista. Näytteen-
ottokohdissa puuaines oli virheetöntä. 
Julkisivuissa on siellä täällä kuitenkin 
jatkosten tai halkeamien kohdilla yksit-
täisiä vauriokohtia. 

Erityisiä rakenteen kunnon kannalta 
tärkeitä tarkkalukohtia ovat vesikaton ja 
listojen päälliset kohdat ja esimerkiksi 
tornin luukut.

Läntisen ristivarren eteläpuoli. Lunta kinostuu katolle tornin juureen ja se kastelee seinää, mikä 
puolestaan näkyy laudoituksen maalivaurioina.

Itäisen ristivarren eteläjulkisivua. Julkisivun huonokuntoisempien osien paksu maalikerros irtoilee 
ja lohkeamakohta syöttää sadevettä puuhun. Ikkunapuitteet kaipaavat pian kunnostusta.
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Oikealla: Kirkon läntisen ristivarren pääty. 
Laudoitus kestää enintään 10–20 vuotta, 
ennen kuin se välttämättä vaatii uusintamaala-
uksen. Paikallisia korjauksia olisi hyvä tehdä jo 
ennen sitä pahimpien vaurioiden välttämiseksi. 
Yleisesti erilaiset senäpintojen osat vaativat 
huoltoa eri tahtiin riippuen  esimerkiksi siitä 
miten paljon tuuli pääsee vaikuttamaan seinien 
kastumiseen sateella ja esimerkiksi siitä miten 
hyvin rakenteen mahdollisuus kuivua joko 
rakennuksen hukkalämmön vaikutuksesta tai 
mahdollisesti sisäpuolisen huoneeen ilmaan.

Kirkon päätilan ikkunoiden yläosa yläviistosta nähtynä. Kirkon ristivarren pääty. Päädyt ovat julkisivuiltaan keskenään kutakuinkin samanalaiset. Lumies-
teissä ja vesikourujen asennuksissa on kuitenkin eroja. Lunetti-ikkuna tässä kohden varustettu on 
sisä- ja ulkopuitteeella.
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Ullakko Ullakon sisätilat ovat mittavat. Etenkin 
tornin kohdalla on valtavasti korkeaa ja 
jatkuvaa tilaa. 

Tuulen osuessa rakenteisiin sateella 
tulee vesi helposti lautojen ja listojen 
raoista sisään ullakolle. Ilman lämpöti-
lojen vaihdellessa ja auringon paisteessa 
torniin voi syntyä suuria paine-eroja ja 
ilman virtauksia. 

Siipiosien kattorakenteet ja tornin 
primääriset rakenteet on tehty pääosin 
veistetystä, poikkileikkukseltaan neliö-
mäisestä parrusta. Kattotuolit on koottu 
salvomalla, tapittamalla ja naulaamalla. 
Historiallisten lähteiden perusteella 
kattorakenteisiin näyttää tehdyn eri 
korjausvaiheissa monia muutoksia. Osa 
rakennepuutavarasta on näissä muutok-
sissa käytetty kattorakenteessa uudel-
leen.

Käytettävissä olleen ajan puitteissa 
kattorakennetta ja ullakon rakenteellis-
ta tilannetta ei ollut mahdollista tutkia 
yksityiskohtaisesti. Ullakon rakenteisiin 
liittyen olisikin tarvetta lisätutkimuksille. 

Räystäiden luona tulisi tehdä lisätut-
kimuksia ja suunnitella parannuksia 
rakenteisiin ja kulkuoloihin. Erityisen 
tärkeää olisi selvittää, missä kunnossa 
lämpöeristetty laipion ja vesikaton yhty-
miskohta räystään luona on eri puolilla 
ullakkoa. Tutkimus on melko kiireelli-
nen, sillä vesikatteessa on vuotokohtia ja 
rakenteiden kastumiselle on kohtalaisen 
suuri riski. Samalla ullakon rakenteita 
olisi syytä tutkia myös rakennushistori-
an kannalta lisää. Alemman kuopoliosan kattorakenteita sisältä nähtynä.

Räystään rakenne sakastin yläpuolella. Muual-
la räystästä ei voitu tutkia laipion päällä olevien 
eristevillojen vuoksi.

Mineraalivillatäytteen sisällä olevi-
en rakenteiden kunnon seuraaminen 
on vaikeaa. Suuri ongelma on se, että 
lasivillat ja mineraalivillat kuivuvat 
kastuttuaan erittäin huonosti. Niihin voi 
syntyä katon vuotovesistä tai kondens-
sivedestä vesitaskuja, joita ei havaita. 
Vesi saattaa pysyä villan sisässä hyvinkin 
pitkään pitäen lähellä olevia puuosia 

kosteana. Mineraalivillaeristeen alla on 
kirjallisten lähteiden perusteella vanhaa 
purueristettä.

Esimerkiksi räystäiden luona olisi 
tärkeää saada tietoa piilossa olevista ra-
kenteista. Tutkimus ullakolta käsin vaa-
tisi kuitenkin mineraali- ja lasivillojen 
poistoa, mihin ei ollut lyhyen työajan 
puitteissa mahdollisuuksia.
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Sakastin yläpuolisella ullakolla on kattorakenteissa nähtävissä naulanreikiä, jotka ovat oletetta-
vasti merkkejä alkuperäisestä lautalaipiosta. Kyseessä ovat luultavasti samat jäljet, jotka myös 
Lars Petterson havaitsi vuonna 1947. 

Itäisen ristivarren selkäpuissa havaittiin poistettujen konttipuiden jättämät lovet. Siitä voi päätel-
lä, että selkäpuut ovat luultavasti peräisin alkuperäisestä kattorakenteesta.

Kirkon sisäkaton keskiosan päällä olevia mahdollisesti vahvikkeiksi lisättyjä ripustusrakenteita, 
joita tulisi tutkia lisää, sillä niiden liittymistä keskiosan holvin rakenteisiin ei ollut mahdollista 
perehtyä tämän tutkimusjakson aikana.Alemman kuopoliosan kattorakenteita sisältä nähtynä.
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Seinä- ja 
sisäkattorakenteen 
avaukset

Sisätiloista käsin selvitettiin tilojen 
käyttöön, pintoihin ja materiaaleihin 
sekä varusteisiin liittyviä asioita. Kirkon 
seinä- ja laipiorakenteita tutkittiin 
rakenneavauksin, joita tehtiin lyhyen 
käytettävissä olevan ajan takia rajoite-
tusti. Lisätutkimustarpeet määritellään 
toimenpidesuositukset-luvussa.

Useimmat avauksista tehtiin sisäti-
loissa. Työtä varten kirkkoon pystytet-
tiin siirettävä rakennusteline. Lisäksi 
tutkimuksessa hyödynnettiin pohjoises-
sa ja läntisessä ristisakarassa ennestään 
olleita avauksia.

Työtavat ja nimeäminen
Kirkkosalissa tehtiin yhteensä 17 kap-
paletta rakenneavauksia ja ulkopuolella 
viisi. Sisäpuoliset avaukset suoritti 
Seppo Salminen ja ulkopuoliset Lauri 
Saarinen. Avauksissa käytettiin poraus-
ta reikäsahalla eli kuppiporalla. Kohdat 
suljettiin heti tutkimisen jälkeen mes-
sinkipeltisillä kansilla, joka maalattiin 
pinnan värisiksi. Samoin tehtiin myös 
rakennuksen ulkopuolisissa vastaavissa 
tutkimuskohdissa.

Yksittäisen avauksen nimeäminen 
koostuu sijaintilyhenteestä, jossa 
kirjaimet viittaavat ilmansuuntaan 
(P=pohjoinen, I=itä, E=etelä, L=länsi) 
ja rakennuksen osaan (R=ristisakara, 
V=viiste). Viimeisenä on juokseva nu-
mero.

Esim. IEV 8 tarkoittaa: itä–etelä-
viiste, avaus 8. IRE 7 tarkoittaa: itäisen 
ristisakaran eteläseinä, avaus 7. Oheisen 

taulukon tiedot tarkentavat sijaintia.
Avausten tarkoitus oli selvittää 

vanhojen ja uudempien rakenteiden 
rakennekerroksia ominaisuuksia.

Yksi selvitettävä kysymys oli, miten 
sisäkaton eri osien laudoituspinnat oli 
tehty. Toinen kiinnostuksen kohde oli 
sisäseinien laudoituksen ja hirsiseinän 
välinen etäisyys seinien alaosassa.

Seinien tutkimisen yhteydessä kävi 
ilmi, että kirkkosalin puolella seinien 
laudoitusten takana olevan raon syvyys 
vaihtelee suuresti. Myös kirkkosalin 
hirsiseinillä olevat nurkkien tukipilas-
terit on koteloitu lautaverhouksin, jotka 
on tehdessä suoristettu ja näin ollen 
niistäkin on tullut sangen väljiä. Hirsipi-
lasterin sijainti koteloiden poikkileikka-
uksessa vaihtelee niiden sisällä.

Kun seiniin tehtiin tutkimusreikiä 
alkoi niistä  yleensä virrata ilmaa.

Ulkoseinien tutkimukset
Ulkopuolen avauksilla pyrittiin selvit-
tämään miten ulkolaudoitus on tehty 
kirkon päätilojen eli kirkkosalin (3) ja 
sakastin (5) kohdalla. Lisäksi selvitettiin 
räystään rakennetta ja puuosien kuntoa.

Kirkon ullakon kohdalla avauksia ei 
ollut tarpeen tehdä sillä ullakon alu-
een seinät on verhottu yksinkertaisella 
lautavuorauksella ja rakenne on koko-
naisuudessaan nähtävillä tarkastele-
malla sitä sisältä ja ulkoa päin. Ullakon 
osuudella eniten kysymyksiä herättää 
laipion, vesikaton ja ulkoseinän yhty-
mäkohta (ks. leikkauspiirustus s. 102). 

TäTässä kohdassa ei tehty rakenneava-
usta ja se kaipaisi lisätutkimusta.  

Ulkoseinän avatut kohdat suljettiin 
samalla tavoin kuin sisätiloissa, eli 
poratut reiät suljettiin heti tutkimisen 
jälkeen messinkipeltisellä kannella, 
joka maalattiin seinän tai listapinnan 
väriseksi. 

Ulkoseiniin ja räystääseen tehtiin 
nostokorin avulla viisi avausta. Kai-
kissa avauskohdissa kirkon päätilojen 
kohdalla puuaines oli hyvää, eikä lahoa 
esiintynyt. 

Nostokorista havainnoitiin julksisi-
vujen kuntoa muutenkin. Huonokun-
toisimmat laudoituksen osat sijaitsivat 
yleensä tornin listojen ja vesikaton pelli-
tyksen reunan yläpuolella. Näillä osin 
esiintyy haristunutta ja pehmentynyttä 
puuta. 

Maalipinta on tornin osalla kaut-
taaltaan rapistunut. Myös torniosan 
ikkunat ja luukut kaipaisivat huolellista 
konservaattorin tekemää kunnostusta. 
Kirkon päätilojen kohdalla maalipinnan 
kunto vaihtelee. Paikoitellen löytyy 
jossain määrin vaurioituneita lautojen 
kohtia,joissa tyypillisesti jatkoksesta tai 
laudan halkeamasta lähtien sadevesi on 
lähtenyt imeytymään julkisivulaudan 
puuhun ja liian paksuksi muodostunut 
maalikerros on lähtenyt irtoamaan.
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IRP 16
LPV1 (ulko)

LRP 11

LRP (vanha avaus)

IRE4

IRE2-4 (ulko)

IRE5 (ulko)
seuraavan 
sivun leikkaus-
piirustusIRE5

IRE7
IRE13,
IRE14

IRE6

IEV8

LRE (luukku)

ELV3

IRE17

PIV15PRI1, PRI2 ERI9

PRL (vanha avaus)

LPV12

LPV12

Avaus Sijainti Ontelon syvyys [mm]

PRI1 Seinä, ikkunan vasemman alakulman vieressä 113

PRI2 Seinän alaosa, lattianrajassa 60

ELV3 Seinä, ikkunan oikean alakulman vieressä 45

IRE4 Seinän yläosa, katonrajassa 93

IRE5 Seinän yläosa, katonrajassa, seinäpilarin kotelon etupinta

IRE6 Laipio, vaakasuora osa, 10 cm seinästä

IRE7 Seinän yläosa, katonrajassa 32

IEV8 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 243

ERI9 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 82

ERL10 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 22

LRP11 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 24

LPV12 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 36

IRE13 Laipio, holvimainen osa, 35 cm alareunasta

IRE14 Laipion alla, palkin kotelo

PIV15 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 43

IRP16 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 46

IRE17 Seinän alaosa, korkeudella 30 cm 95

LPV 1 (ulko) Ulkoseinän alaosa ikkunan korkeudella 107

IRE2 (ulko) Räystäskotelon alapinta ristisiiven kulmassa

IRE3 (ulko) Räystäskotelon otsapinta ristisiiven kulmassa

IRE4 (ulko) Räystäslaudoituksen alapinta ristisiiven kulmassa auki ullakolle

IRE5 (ulko) Räystäskotelon alapinta jalkakourun tulvimiskohdassa auki ullakolle
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Havaitut rakennetyypit

IRE 5: SEINÄPILARIN KOTELO

-kotelon sisällä olevan hirsisen seinä-
pilarin koko syvyyssuunnassa 170 mm, 
leveyssuunnassa 240 mm. Maalattu 
valkoiseksi. Pystysuuntainen seinälau-
doitus jatkuu pilariin asti. Seinälau-
doituksen päällä olevan kotelon koko 
syvyyssuunnassa 160 mm, leveyssuun-
nassa 403 mm.   

IRE 6: LAIPIO, VAAKASUORA OSA

-sisälaudoitus 20 x 140 mm
-ontelo 78 mm
-tervapahvi
-laudoitus 25 x 135 mm, valkoiseksi 
maalattu (näyte)
-tervapahvi
-kutterilastu/purueriste

IRE 13: LAIPIO, HOLVIMAINEN OSA, 35 CM 

ALAREUNASTA

-sisälaudoitus 20 x 140 mm
-ontelo 80 mm
-tervapahvi
-laudoitus 18 mm, sahapinta, maalaa-
maton
-tervapahvi, kaksinkertainen (mahdolli-
sesti limityskohta)
-kutterilastu/purueriste, yläpuolella 
lasivilla

IRE 14: LAIPION ALLA, PALKIN KOTELO

-kotelon sisällä olevan hirsisen palkin 
alareunan ja kotelon alareunan etäisyys 
250 mm. Kotelon leveys 370 mm. Hirsi-
nen palkki maalattu valkoiseksi.

LPV 1 (ULKO): ULKOSEINÄN ALAOSA 

IKKUNAN KORKEUDELLA

-laudan paksuus 28mm, terve puuaines
-hirsien pinta harmaantunut, ollut sään 
armoilla esimerkiksi <10v 

Itäisen ristivarren eteläseinän yläosaan ja laipioon tehtyjen rakenneavausten paikat.

IRE13

IRE5

IRE4, IRE7

IRE14

IRE6

eristeiden takia laipion yläpuolta ja 
rakenteita ei voitu tutkia

IRE4 (ulko)
IRE3 (ulko)

IRE2, IRE5 (ulko)
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Rakenneavauksia sisätiloissa

PRI1 seinässä ikkunan vasemman alakulman 
vieressä.

Avaukset tehtiin akkuporalla ja reikäsahalla (ei kuvassa) eli kuppiporalla. Avauskohta IRP16 on 
kuorin (4) pohjoisseinän alaosassa.

PRI2 seinän alaosa, lattianrajassa.

ELV3 seinässä, ikkunan oikean alakulman 
vieressä.
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IRE4 seinän yläosa, katonrajassa. IRE5 seinän yläosa katonrajassa, seinäpilarin kotelon etupinta. 
IRE6 laipion vaakasuora osa, 10 cm seinästä. IRE7 seinän yläosa, katonrajassa.

IRE4–7 peitettynä messinkilevyillä, jotka on maalattu taustan sävyisiksi.

IRE5 lähikuvassa. IRE6 lähikuvassa.

IRE7 lähikuvassa.
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IRE13 laipion holvimainen osa, 35 cm alareu-
nasta.

IRE14 palkin kotelo, laipion alla.

IRE14 kotelon sisältä. Rakenneavaus LPV1 (ulko) läntisen ja pohjoi-
sen ristivarren välisessä viisteessä. Ulko-
verhouslaudan takana on hiukan tyhjää tilaa 
ennen seinähirttä. Hirren ulkopinta on selvästi 
harmaantunut, mikä kertoo sen olleen joskus 
alttiina sään vaikutuksille.

Rakenneavaukset itäisen ristisiiven eteläkul-
massa. IRE2 räystäskotelon alapinnassa, IRE3 
räystäskotelon otsapinnassa ja IRE4 räystäs-
laudoituksen alapinnassa.

Rakenneavauksia ulkona
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Alapohja Alapohjan olosuhteita päästiin tutki-
maan sakastin lattian luukusta. Ala-
pohjan kostuminen on ollut Kuhmon 
kirkossa mittava ongelma, jota on yri-
tetty korjata useaan otteeseen. Sen takia 
esimerkiksi ilmankuivaimia on asennet-
tu vuosina 1987 ja 2012 ja alapohjasta on 
poistettu orgaanista materiaalia viimek-
si vuonna 2016. Ryömintä ja huoltoti-
laksi sokkelin sisäpuolinen ilmatila on 
kuitenkin hyvin matala ja kulkeminen 
siellä on vaivalloista. Tilan ahtauden 
lisäksi kulkua hankaloittavat edelleen 
rakenteet ja ilmankuivatuslaitteiden 

putkistot. Alapohjan tuuletus on kone-
voimaista, luonnollista ilmankiertoa ei 
ole järjestetty. Alapohjan olosuhteisiin 
vaikuttaa suuresti se miten maanpin-
nalla ja maaperän sisässä kulkeutuvat 
vedet liikkuvat.

Alapohjan kosteuden hallinnan pa-
rissa kamppailulla on Kuhmon kirkolla 
pitkä historia. Kirkon lattia on uusit-
tu kokonaisuudessaan sekä vuosien 
1950–1951 että vuoden 1985 korjausten 
yhteydessä.

 Nykyinen koneisiin perustuva ilman 
kuivana pito on vikaherkkä järjestely. 

Riskinä ovat esimerkiksi mahdollisesti 
epäkuntoon menevät sähkölaitteet, 
jotka aiheuttavat Suomessa satoja palo-
vahinkoja vuodessa. Toinen riski on se, 
että koska sokkeli on umpinainen, on 
alapohjan ilmatilan kuivana pysyminen 
pelkästään koneiden varassa. Järjestel-
män toimiminen edellyttää, että jokai-
nen kuivauslaite toimii koko ajan, eikä 
sokkeliin ei johdu sen enempää koste-
utta kuin mitä nämä laitteet kykenevät 
alustan ilmasta poistamaan.

Yksi ryömintätilassa olevista ilmankuivainlait-
teista. Putkisto kierrättää ilmaa alapohjassa. 
Kosteus johdetaan ulos sokkelin sisältä erilli-
sen purkuputken kautta.
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Kirkon lattia on rakennettu useampaan kertaan uudestaan. Ryömintätilaa on syvennetty kaivamalla maata pois jälkeenpäin lattian alla työskennellen. Sokkelin alaisen tilan korkeus vaihtelee nykyisel-
läänkin paljon ja paikoitellen tilassa ei pääse etenemään. Esimerkiksi lattian betonisten pääkannatinpalkkien ali on vaikeaa kulkea.
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Rakennusfysiikasta 
lyhyesti

Ilman siirtyminen
Rakennuksissa liikkuva ilma kuljettaa 
paitsi lämpöä myös siinä olevaa kos-
teutta. Oikein toimiessaan se ylläpitää 
rakenteiden sopivaa kosteustasapainoa. 
Kuhmon kirkon tilat jakautuvat raken-
nusfysiikan kannalta ominaisuuksiltaan 
erilaisiin pääosiin: 
• Kirkon päätila on noin kymmenen 
metrin korkuinen lämmitetty kirkkosali 
(3). Sen lämpötila vaihtelee lämmityk-
sen jaksotuksen mukaan. Lämmityskau-
della tilan ilmavuodot ovat yleisimmin 
salin alaosassa sisään päin ja yläosassa 
ulos päin. Myös tuuli vaikuttaa ilmavir-
tausten suuntaan seinien läpi. Voi-
makkaalla tuulella virtaukset saattavat 
kääntyä osassa rakennusta toisin päin.
• Aputilat, kuten sakasti (5) ja sen päällä 
olevat tilat sekä portaikko (8) on erotettu 
toisistaan väliovilla eri kerroksiin ja ne 
ovat erillisiä ilmatiloja.
• Kylmemmät ja ilmanvaihdoltaan eri-
laiset eteis- ja apuhuoneet ristivarsien 
päädyissä toimivat ulkoseiniensä, ala- ja 
välipohjiensa puolesta eri tavalla kuin 
kirkkosali (3).
• Kirkon lämmittämätön vesikatto- ja 
torniosa ovat yhtenäistä jatkuvaa ilmati-
laa. Tuulen paine vaikuttaa tässä osassa 
erityisen paljon ilmavirtauksien suun-
taan ja sadeveden pääsyyn rakenteiden 
sisään. Ullakon tilojen ilman sisältämä 
kosteus nousee hukkalämmön vaikutuk-
sesta ilman mukana tornin huippuun. 
Painesuhteet eri tiloihin ja niiden välille 
muodostuvat luonnollisen ilmankierron 

ja lämpötilaerojen luoman hormivaiku-
tuksen johdosta. Nämä paine-erot kuljet-
tavat ilmaa, ja sen mukana kosteutta 
sekä lämpöä, myös rakenteiden sisällä ja 
sisä- ja ulkotilojen välillä.

Rakenteiden joko sopiva tai sopima-
ton ilman ja kosteuden läpäisykyky vai-
kuttaa erityisen paljon eri rakenteiden ja 
rakennusosien kestävyyteen ja säilymi-
seen. Vaatii aikaa ja rakenteiden toimin-
nasta saatua tapauskohtaista kokemusta 
hahmottaa kuinka nämä prosessit 
kussakin rakennuksessa toimivat.

Rakennusmateriaalien kyky imeä kos-
teutta ja kuivua rakenteiden läpi riippuu 
käytettyjen materiaalien luontaisista 
ominaisuuksista sekä siitä kuinka niitä 
on rakenteessa käytetty, esimerkiksi 
tiiviiden kerrosten välissä tai pinnalla. 
Kosteuden käyttäytyminen eri materiaa-
leissa riippuu myös lämpötila- ja ilman-
paine eroista rakenteiden eri osissa.

Yleisesti voidaan sanoa että, mitä 
yksinkertaisempi ja perinteisesti ko-
etellumpi käytetty rakennetyyppi on, 
sitä helpompi on varmistua rakenteen 
toimintatavasta.

Kuhmon kirkon erityisiä 
ominaisuuksia:
• Kirkon alla on rossipohja matalalla 
ryömintätilalla. Ongelmana on, että 
alapohjaan pyrkii ajautumaan maastos-
sa kallion päällä etenevää maapohjan 
vettä. Rakennuksessa on lisäksi pieni 
kellari (0). 

• Kirkkosalin (3) ilmanvaihtoa ei ole 
erikseen järjestetty lukuun ottamatta 
avattavia ikkunoita. Ilmanvaihtoa ei tule 
myöskään konevoimalla järjestää. Riit-
tävä ilmanvaihto on varmistettu lämmi-
tyskaudella vuotoilman ja suuren salin 
ilmatilan vaikutuksesta. Tästä järjeste-
lystä on kokemusta 1950-luvulta asti.
• Kirkon alaosa on hirsirakenteinen mo-
lemmin puolin lautaverhottu. Verhous-
ten takana on ilmatilat. Kirkon yläosas-
sa (torni ja päätykolmiot) ulkoseinien 
kerroksina on vain yksinkertainen 
lautavuoraus kannatinpalkkeineen.
• Kirkkosalin laipio eli holvit on eristetty 
päältäpäin lasivillalla tai mineraali-
villalla, jonka alla on tiettävästi vanha 
purueriste.
• Maalämmön ja suorasähkölämmi-
tyksen yhdistelmä on suunniteltu 
otettavaksi käyttöön lämpimissä osissa 
vuosien 2019 –2020 aikana
• Ullakon muodostama torni on noin 40 
metriä korkea. Kirkon paloturvallisuutta 
on parannettu kuivaputkin toteutetulla 
sprinklerijärjestelmällä.
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TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Ei ole syytä hakea 
energian säästöä hankalasti 
toteutettavilla muutoksilla, 
jotka tekevät rakennuksesta 

aiempaa vaikeammin 
hoidettavan.
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Tämän selvitystyön yhteydessä 

tehdyn kenttätutkimusten kes-

to oli Kuhmon kirkon kokoon 

nähden lyhyt. Sen aikana raken-

teita ei ollut mahdollista tarkas-

taa kauttaaltaan, vaan jouduttiin 

keskittymään ainoastaan keskei-

simpiin kohtiin. Tutkittavaa jäi 

vielä paljon. 

Tässä selvityksessä toimenpide-

suositukset jakautuvat kahteen 

osaan: korjaustoimenpidesuo-

situksiin niistä aiheista, joissa 

havaittiin korjaustarvetta sekä 

lisätutkimusaiheisiin, jotta saa-

taisiin tarkemmin selville, mikä 

on rakenteiden tilanne ja kunto 

niissä kohdissa,  joita ei nyt 

tutkittu.

Luvun lopussa on yhteenveto lä-

hitulevaisuuden ajankohtaisiksi 

tulevista kysymyksistä.

Vesikatto ja torni
Vesikatossa on korjattavaa ainakin:
• Peltien kiinnityksissä. Tornin alueel-
la havaittiin räystäiden peltien olevan 
melko laajalti irti kiinnikkeistään. 
Koska torniin kohdistuu suuri tuulira-
situs, on irtonaisilla alueilla lisättävä 
kiinnityskohtien määrää. Korjaus on 
kiireellinen. 
• Kaikki tornin kulmilla sijaitsevat 
pääkaton syöksytorvien päällä olevat 
vesinokat ovat rikki ja ne täytyy uusia. 
Näissä kohdissa myös räystäissä on rei-
kiä. Korjaus on kiireellinen ja se tulee 
toteuttaa viipymättä, mutta kuitenkin 
vasta huolellisen suunnittelun jälkeen.
• Jalkakouruissa on osittain luhistunei-
ta kouruosuuksia, joissa puutäyte on 
kenties lahonnut ja kouru on sortunut 
lumen ja jään painosta. Jalkaränni on 
yleensäkin saumatun peltikaton toden-
näköisin vuotokohta. Ne tulisi korjata ja 
katon reunakaistojen pellitykset siten 
uusia. Samalla olisi kunnostettava räys-
täslistojen puuosat ja maalipinta. 

Vesikaton räystäiden jalkakourujen 
luhistumisen vuoksi vesi on tulvinut ve-
sikatolla yli räystään ja kastellut paikoin 
räystäskoteloita. Seinän ulkopuolella 
räystäskotelot ovat ontot ja niissä kier-
tää ilma, joten ne kastuttuaan kuivuvat 
luultavasti kohtalaisen hyvin. Koteloi-
den sisällä on vaihtelevasti roskaa kuten 
puulastuja. Pahimpien hyökykohtien 
kohdalla on syytä tutkia myös onko 
seinän yläosan hirsirakenne niiltä osin 
täysin kunnossa.

• Katolle tulisi harkita lumiesteiden 
asentamista. Niiden tulisi olla ulkonä-
öltään mahdollisimman huomaamat-
tomat ja väriltään tarkasti kuparikaton 
väriin sävytetyt. Tulee ottaa huomioon, 
että ei ole itsestään selvää, että ne on 
mahdollista kiinnittää samalla tavalla 
kuparikaton pystysaumoihin kuin teräs-
peltikatolla (kuparipellin mekaaninen 
kestävyys, teräsosien korroosionkesto), 
joten asiassa olisi paljon huolellista 
selvitettävää ennen kuin asennukseen 
kannattaa ryhtyä.
• On myös muita paikkoja joista katto 
voi helposti alkaa vuotaa ja tietenkin 
kattoon voi myös yksinkertaisesti tulla 
reikä. Olisi hyvä, jos seurakunnalla olisi 
käytössä tarkkailujärjestely, jonka pe-
rusteella ullakolla käytäisiin tutkimassa 
mahdollisia vuotoja silloin kun ne ovat 
todennäköisiä. Esimerkiksi jäisellä ja 
lumisella katolla vesi tulee helposti läpi 
saumoista sään lauhtuessa. Samoin 
tuuli voi myös työntää vettä läpi kittaa-
mattomista tai huonommin kitatuista 
saumojen kohdista.

Suuri ongelma on mineraalivilla-
täytteen peitossa ja takana olevien 
rakenteiden kunnon seuraaminen. 
Tällaisia kohtia ovat nimenomaan 
räystäät kirkkosalin yläpohjassa. Näillä 
kohdilla on katossa jalkarännit. Lasi- ja 
mineraalivillat kuivuvat kastuttuaan 
erittäin huonosti ja niihin voi syntyä 
katon vuotovesistä tai kondenssivedestä 
vesitaskuja joita ei havaita ja vesi saattaa 
pysyä villan sisässä piilossa pitäen lähel-

lä olevia puuosia kosteana. Mineraali- ja 
lasivillat kannattaisi poistaa ainakin 
räystäiden alueella. Tämä tehtäisiin 
sekä rakenteiden kunnon ja ominai-
suuksien tutkimiseksi että myös jatku-
van tarkkailun helpottamiseksi. Samalla 
kun kohdat avataan tulisi tutkia myös 
ilmavuotokohtia ja selvittää mahdolli-
suudet suitsia niitä. Tulisi myös pohtia 
miten julkisivun takana olevassa raossa 
oleva ilma kulkeutuu räystäällä. Nämä 
toimet vaativat monimuotoista pohdin-
taa ja jatkotoimet huolellista yksityis-
kohtien suunnittelua ja toteutusta.

Jotta rakenteiden säännöllinen 
tarkkailu onnistuisi hyvin, olisi ullakolle 
ristivarsien räystäiden viereen tehtävä 
kaiteettomat hyvät kulkusillat. Tällai-
seksi soveltuisivat esimerkiksi kolmesta 
rinnan asennetusta mitallistetusta 48 
mm x 173 mm lankusta tehty kulkutaso. 
Sen olisi oltava sopivalla lähietäisyydellä 
räystäästä, jotta sillalla makuuasennos-
ta pystyisi tunnustelemaan räystään 
täytteitä. 

Täytteet olisi vaihdettava vedenimu-
kykyiseen materiaaliin, koska nykyiset 
eristeet eivät kastuttuaan kuivu ja nii-
den tarkistaminen on hankalaa. Suosit-
telemme esimerkiksi purueristettä (esi-
merkiksi Ehta-purueriste), jonka päälle 
voidaan laittaa räystään luo tuulen 
suojaksi palamattomia eristelevykap-
paleita (samalla palopermanto). Tähän 
sopisivat 30 mm kalsiumsilikaattilevyt, 
jotka pystyvät hyvin kuljettamaan niihin 
tai alapuolisiin täytteisiin (mahdollisten 
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kattovuotojen takia) imeytynyttä vettä 
ulos rakenteesta. Tällä tavoin korjatta-
via räystäslinjoja on katossa kahdeksan 
kappaletta. 
• Samalla kun ullakon osuudella olevia 
ulkoseinälaudoituksia tutkitaan ja kor-
jataan, tulisi myös selvittää kattavasti 
minkälaisia lahovaurioita ulkoseinää 
vasten olevissa tornin runkoraken-
teissa on. Erityisen arkoja kohtia ovat 
nurkat ja erilaisten listojen kohdat sekä 
luukkujen ja ikkunoiden pielet.

Seinärakenteet
Seinien rakenteiden tutkimisen yh-
teydessä tuli ilmi, että hirsiseinien ja 
kirkkosalin sisäseinien laudoituksen 
välissä on suuri rako. Laudoitukset on 
tehty 1950-luvulla siten, että hirsiseinä 
on ensin päällystetty saumoistaan pääl-
lekkäin limitetyllä tervapaperilla, jonka 
jälkeen lautaverhous on tehty tukirimoi-
tuksen päälle. Verhouksen ja hirsisei-
nän muodostaman raon alaosassa ilma 
kulkee sisään kirkkosaliin erilaisten 
vuotokohtien kautta. Seinän alaosan 
ilmarako on mahdollisesti jossain mää-
rin yhteydessä alapohjan ilmatilaan. 
Ilman liikkumisella on seinärakennetta 
tuulettava vaikutus. Kuitenkin se myös 
kylmentää seinän alaosan. Kirkkosalin 
puolella ei esimerkiksi jalkalistan koh-
dan kostumisesta kondenssin vaikutuk-
sesta ole ollut ongelmaa. Tämä johtunee 
siitä, että kirkon sisäilma lienee talvella 
erittäin kuivaa.

• Hirsiseinän kunto tulisi tutkia tarkem-
min myös ulkopuolelta. Mikäli tutkimuk-
sissa ei havaita lahovaurioita, voidaan 
päätellä, että ilmavuodoista ei ole haittaa 
rakenteelle. Voi itse asiassa olla, että 
ilmavuodosta on jopa merkittävää hyötyä 
seinän alaosan kuivana pysymiselle. On 
mahdollista, että seinien sisäpuolisten ko-
teloiden vähäinenkin lämpöeristäminen 
tai eristävillä aineilla tilkitseminen saattaa 
altistaa eristeen ulkopuolisen rakenteen 
kostumiselle ja lahovaurioille. Tämä 
vaurioitumisriski koskee etenkin alahirsiä 
ja seinän viereisiä lattiarakenteita sekä 
ulkovuoria.

Sisäkatot
Sisäkattojen keskeisin ongelma ovat 
vanhan purueristeen päälle vuoden 1985 
korjausten yhteydessä asennetut mine-
raalivillaeristeet, jotka voivat kastuessaan 
vaurioittaa puurakenteita.
• Laipiota voitaisiin tiivistää parhaiten 
poistamalla nykyiset ullakolle asennetut 
lämpöeristeet ja paperoimalla sen jälkeen 
huolellisesti holvin pinta ja asentamalla 
uudet lämpöeristeet. Vanha hyväkun-
toinen purueriste voitaisiin esimerkiksi 
kierrättää ja lisätä tarpeen mukaan uutta 
puupurueristettä (kuten Ehta-purueriste). 

Alapohja
Kirkon alapohjan kostuminen on ongel-
ma, joka on johtanut koko lattian uusi-
miseen pariinkin otteeseen. Nykyisin 

ryömintätilan ilmankosteutta poistetaan 
sähkötoimisilla kuivaimilla, joiden käytös-
sä on omat riskinsä.
• Korjausohjelmaan tulisi ottaa kirkon 
ympärystän maan avaaminen ja kalli-
opinnan muokkaus siten, että kallion 
päällä kulkeutuva vesi johdettaisiin 
pois kirkon alle kulkevalta reitiltään. 
Tämä toimenpide hyvin suunniteltuna 
yhdessä kirkon seinustan pintamaiden 
vaihdon ja vesikatkojen kanssa olisi 
lopulta kestävin ratkaisu alapohjan 
kostumisongelmaan. Tämän jälkeen 
voitaisiin tutkia sokkelin luonnollisen 
tuuletuksen palauttamista ja konekuiva-
uksesta luopumista.
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Lähitulevaisuuden 
kunnossapitokysy-
mykset

Olennaisimmat lähitulevaisuuden 
rakenteelliset ja kuntoa koskevat kysy-
mykset liittyivät seuraaviin aiheisiin:
• vesikaton kunto ja tiiviys
• ullakon kosteusolojen tarkkailtavuus 
yläpohjassa
• vesien hallinta kirkon ympärillä ja sok-
kelin vierustalla sekä sokkelin sisäpuoli-
set kuivausjärjestelyt
• ulkovuorauksen ja ulkoseinäraken-
teiden kunnon seuranta lämpimässä 
rakennusosassa 
• ulkovuorauksen ja ulkoseinäraken-
teiden kunnon seuranta ullakolla ja 
tornissa 
• selvitetään ovatko talon muut raken-
teet kunnossa 
• palohälytyslaitteistojen tarkistukset ja 
ennaltaehkäisevä palontorjunta, ukko-
senjohdattimien tarkistaminen
• yläpohjan mahdolliset runsaat ilma-
vuodot, ullakon tuuletus
• onko talon tekniikka kaikin osin 
turvallista ja sopivan yksinkertaista 
käyttää.

Kukin aihe edellyttää jonkin verran 
lisää tutkimusta ja suunnittelua.

Tämän hetken suunnitelmat
Rakennuksen lämmitysjärjestelmää 
ollaan muuttamassa siten, että lämpöta-
lous paranee. Peruslämpöä ylläpitäväksi 
lämmön lähteeksi on suunniteltu maa-
lämpökaivoja. Rakennuksen sisälämpö-
tilaa on myös tarkoitus laskea tilaisuuk-
sien välillä.

Energiatalouden tarkastelussa 
näkökulma on yleisesti muuttumassa 
siihen suuntaan, että kun rakennusta 
mahdollisimman vähän muuttamalla 
saavutettavat mahdollisuudet vähentää 
lämpöhukkaa on käytetty, on olennai-
sinta tarkastella mistä energia tulee ja 
mitkä ovat sen tuotannon vaikutukset. 
Kuhmon kirkon tapauksessa kyseessä 
ovat: 
• lämpökaivojen uusiutuva energianläh-
de ja
• sähkö, ja sen tuottamistavat. 

Kuhmon kirkon kaltaisissa arvokkais-
sa rakennusperinnön ja kirkkoarkkiteh-
tuurin kohteissa ei ole syytä hakea ener-
gian säästöä hankalasti toteutettavilla 
rakenteisiin kohdistuvilla muutostoi-
menpiteillä, jotka tekevät rakennukses-
ta usein aiempaa vaikeammin hoidet-
tavan. Ne myös synnyttävät rakenteille 
ennakoimattomia riskejä, joita ei kyetä 
riittävästi hallitsemaan. Rakennuksen 
käytettävyyden ohella ensisijaisia ovat-
kin museaaliset ja rakennussuojelulliset 
näkökohdat. 

Pitkän tähtäimen 
kunnossapitosuunnitelma, PTS 
Rakennuksen hoitamista varten tulisi 
aloittaa pitkän tähtäimen kunnossapito-
suunnitelman teko. Tämän tekijänä olisi 
oltava restaurointialan ammattilainen. 
Kun ensimmäinen tällainen suunnitel-
ma on tehty, on PTS:n ylläpito vuodesta 
toiseen jatkuva prosessi. Suunnitelmaa 
kannattaa tarkastella kahden tai kolmen 
vuoden välein uudestaan.

Kunnossapidossa käytettävät 
ammattilaiset
Kaikki toimenpiteet, joihin aiotaan 
rakennuksen hoidossa ryhtyä, tulee 
arvioida niin, että restaurointiin pereh-
tyneet henkilöt arvioivat toimenpiteitä 
kokonaisuuden ja kirkon rakennushisto-
rian kannalta. 
Esimerkiksi jos tehtäisiin jotakin 
ilmanvaihtoon liittyviä muutostoimen-
piteitä, ei yksin riitä, että käytetään vain 
ilmanvaihdon alan suunnittelijoita ja 
toteuttajia. Vaarana saattaa tällöin olla, 
että yksittäisen toimenpiteen ohessa 
ei tunnisteta jotakin sellaista, millä 
on rakennuksen kokonaisuuden tai 
rakennusfysiikan kannalta ratkaiseva 
merkitys.
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VTT 2004a. Lämpökuvausra-
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VTT 2004b. Kuhmon kirkon läm-
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sähköpostit

Hakkarainen, Mika (Maanmitta-
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työryhmälle kohdekäynnin aikana 
9.–10.4.2019.
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Kuvalähteet

Valokuvat ja kuvien käsittely: Arkkitehti-
toimisto Livady, ellei toisin mainittu.

Arkkitehtuurimuseo

Finna: https://finna.fi/
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galleria.fi/
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Selvityksessä käytetyt 
piirustukset

1805 ensimmäinen suunnitelma, 
Jacob Rijf

julkisivu ja pohjapiirustus, 18.4.1805

1806 vahvistetut piirustukset, 
yli-intendentinvirasto Tukholma, 
Edelcrantz ja Gerss

julkisivu ja pohjapiirustus, 
31.12.1806

kellotapuli, julkisivu ja pohjapiirus-
tus, 31.12.1806 

1831 kellotapuli, intendentinkont-
tori Helsinki, Carl Ludvig Engel
 
kellotapuli, julkisivu, pohjia ja leikka-
us, 27.7.1831

1854 muutoksia, Johan Oldenburg

julkisivuja, pohjapiirustus, rakenne-
periaate, 1854

1947 mittauspiirustukset, Thor-
vald Lindqvist

pohjapiirustus, 1947
 
leikkaus, kattorakenne, detaljipiirus-
tuksia, 1947

1951 korjaukset, Kauno S. Kallio

1 1. kerros, pohjapiirustus, 
 1:100, 16.1.1950 

1985 sisätilojen korjaus, Arkkiteh-
titoimisto Matti Lieber

01 asemapiirustus, 1:500, 1.3.1985

Inventointipiirustukset, oleva 
tilanne:

1. ensimmäinen kerros, pohjapiirus-
tus, 1:100, 11.5.1984

2. toinen kerros, pohjapiirustus, 
1:100, 11.5.1984

3. leikkaukset, 1:100, 18.4.1984

4. ensimmäinen kerros, katot, 1:100, 
1.5.1984

5. toinen kerros, katot, 1:100, 
1.5.1984

Pääpiirustukset:

6. toinen kerros, pohjapiirustus, 
1:100, 11.5.1984

7. toinen kerros, pohjapiirustus, 
1:100, 11.5.1984

8. leikkaukset, 1:100, 18.4.1984

9. ensimmäinen kerros, katot, 1:100, 
1.5.1984

10. toinen kerros, katot, 1:100, 
11.5.1984

11. kellotapuli, sivu, pohja ja  
leikkaukset, 1:100, 11.5.1984

12. ensimmäinen kerros, katot, kes-
kikupolin entisöinti, 1:100, 11.5.1984

13. kellotapuli, sivu, pohja ja leikka-
ukset, 1:100, 11.5.1984

1999 urut, Pentti Pelto

Sopimuksen liitepiirustus, 1:100, 
27.11.1996



Sisätilojen  
numerointi ja  
nimitykset

1. kerros

Ensimmäinen kerros. Tilanumerointi on tehty Arkkitehtitoi-
misto Matti Lieberin vuoden 1985 suunnitelmien mukaan. 
Piirustus 1984: Kuhmon kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti 
Lieber. Kuvankäsittely: Livady.

0. kellari

1. eteinen18a. var. 18b. var.

2. tuulikaappi

3. kirkkosali10. naulakkoet.

13. keittiö

17a. siivousk.

20a. porrash. 20b. porrash.

22a. museotila

22b. tuulik.

16. sähkökaappi

11. wc / m

12. wc / n

4. kuori

5. sakasti

8. porrash.19. porrash. 9a. siivousk.
9b. sähköpääk.

6. hiljentymis- ja 
sielunhoitohuone

7. sakastin 
eteinen



2. kerros

Toinen kerros. Piirustus 1984: Kuhmon 
kaupunki / Arkkitehtitoimisto Matti Lieber. 
Kuvankäsittely: Livady.

3. kirkkosalin yläosa

20a. porrash.

26a. parvi 26b. parvi

21. urkuparvi

27a. porrash. 27b. porrash.

20b. porrash.

24. ullakolle

23. kokoustila

Tilanumerointi mukailee pääosin 
Arkkitehtitoimisto Matti Lieberin vuoden 
1985 suunnitelmia. Nimityksiä on päivitetty 
vastaamaan huoneiden nykyisiä käyttöjä

Inventointi 11.5.1985
0. kellari, jossa sakastin wc, ehtoollisvälinei-
den pesutila, viinikellari ja ehtoollisvälineiden 
säilytys
1. eteinen
2. tuulikaappi
3. kirkkosali
4. kuori
5. sakasti
6. hiljentymis- ja sielunhoitohuone
7. sakastin eteinen / tuulikaappi
8. porrashuone
9a. siivouskomero
9b. sähköpääkeskus
10. naulakkoeteinen
11. wc-tilat / m
12. wc-tilat / n
13. keittiö ja tarjoilutila
16. sähkökaappi
17. siivouskomero
18a. varasto
18b. varasto 
19. porrashuone kellariin
20a. porrashuone pohjoiselle parvelle
20b. porrashuone eteläiselle parvelle
21. urkuparvi
22a. museotila
22b. tuulikaappi
23. kokoustila
24. porrashuone ullakolle
26a. pohjoisristivarren yleisö- / kuoroparvi
26b. eteläristivarren yleisö- / kuoroparvi
27a. porrashuone urkuparvelle
27b. porrashuone urkuparvelle



Kuhmon kirkon rakentamista edelsivät myrskyisät ajat paikkakunnan 
historiassa. Vanhan kirkon tuhopoltto ja niin kutsuttu kirkkokapina olivat 

kumpikin tilanteita, joissa Kuhmon väki ajautui vastakkain esivallan 
kanssa. Kirkko valmistui lopulta vuonna 1816, yli kymmenen vuotta 

sen jälkeen kun maineikas kirkonrakentaja Jacob Rijf oli laatinut siitä 
ensimmäiset suunnitelmat.

Kirkon nykyinen empiretyylinen ulkohahmo suurine kupoleineen on 
kuitenkin pitkälti peräisin arkkitehti Johan Oldenburgin suunnittelemista 

muutoksista vuosilta 1859–�– 1860. Kellotapuli puolestaan rakennettiin 
vuonna 1862 Carl Ludvig Engelin signeeraamien piirustusten mukaan.

Talvisodassa Kuhmon kirkko kärsi pommitusvaurioita ja jopa sen 
purkamista uudenaikaisen pyhätön tieltä kaavailtiin. Kirkko kuitenkin 
päätettiin korjata entistä ehommaksi. Nykyään vanha hirsirakenteinen 

kirkko on Kuhmon taajaman vanhin rakennus ja sen historiallinen 
merkitys on tunnustettu. Rakennus on suojeltu sekä kirkkolailla ja 

osayleiskaavan sr-1 -merkinnällä.


