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rakennuskonservaattori olli Cavén ja yli-arkkitehti Martti Jokinen Museovirastosta 
toimivat työn virallisina valvojina. sipoon seurakuntayhtymän edustajina olivat 
kiinteistöpäällikkö Jarmo sivén ja talouspäällikkö sirkka toukomies. Dosentti Markus 
hiekkanen helsingin yliopistosta kertoi, mistä löytyvät jäljellä olevat keskiaikaiset 
puurakenteet Manner-suomessa, ja professori Åsa ringbom Åbo akademista kertoi 
ahvenanmaan tilanteesta. tutkija nina heiska tkk:n Fotogrammetrian laboratoriosta 
ja hannu heinonen nordic Geocenter oy:stä vastasivat 3D-laserskannauksesta ja 
avustivat siitä saadun digitaalisen materiaalin käytössä. Maastomalli oy:n petri Juumajärvi 
määritti muurien mittapisteiden koordinaatit.  arkkitehtuurin historian professori aino 
niskanen kertoi tieteellisen tekstin tuottamisen käytännöistä. Lihateknologian professori 
eero puolanne helsingin yliopistosta toimi asiantuntijana suolen käyttökelpoisuudesta 
vaaituksessa. kirkkohallituksen yli-arkkitehdin eero raatikaisen ja Museoviraston 
yli-intendentin sakari Mentun kanssa keskusteltiin kirkoissa käytetyistä kivimateriaaleista. 
restaurointimestari erkki hiipakka tarkisti valitut korjaustoimenpiteet.tekniikan tohtori 
antti pihkalan kanssa keskusteltiin nauloista.

1. osan toimitus: Marko huttunen,  Laura Mattila.  kieliasun tarkistivat netta Böök ja 
Juulia Mikkola.

2. osan toimitus: Lauri saarinen,  Laura Mattila,  Juulia Mikkola, Marko huttunen. 

taitto: Laura Mattila.

kuvat ellei toisin mainittu: Livady.

paino: Jäljentämö Jokela oy, helsinki, 2011. (2. korjattu painos.)

1. osa perustuu teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin julkaisuja -sarjassa vuonna 2008 
julkaistuun teokseen ”sipoon vanhan kirkon kattorakenne, keskiaikaisen kattorakenteen 
historiallinen ja tekninen selvitys”. keväällä 2010 tämän kirjan 1. painokseen alkuperäisen 
julkaisun lukua ”keskiaikaiset kattorakenteet suomessa” muutettiin vastaamaan sen 
hetkista tietoamme aiheesta. tähän painokseen lukua on edelleen päivitetty. Lisäksi 
alkuperäisessä julkaisussa ja tämän kirjan 1. painoksen 1. osassa käytetty sana jalasorsi 
on tässä painoksessa korvattu sanalla jalasparru, koska sen on katsottu kuvaavan 
rakennusosaa paremmin (ks. luku ”kattotuolin osat” s. 11).

1. osan lyhennelmän käänsi englanniksi Gareth Griffiths, Gekko Design.

vasemmalta: Jarmo sivén, Martti 
Jokinen, Marko huttunen, Lauri 

saarinen, tuukka päivärinne, 
Laura Mattila, Maria Lindqvist, 

hannu hirsi.



sipoon seurakuntayhtymä tilasi 
syksyllä 2007 arkkitehtitoimisto 
Livadyltä sipoon vanhan kirkon 
kattorakenteiden inventoinnin ja 
korjaussuunnitelman. Livadyssä 
teht i in  het i  hankkeen a lussa 
päätös laajentaa saadun tehtävän 
tutkimusosuutta Livadyn omalla 
rahoituksella. 

hankkeen vastaavat suunnittelijat 
Livadyssä olivat Marko huttunen ja 
Lauri saarinen. arkkitehtiylioppilas 
Laura Mattila osallistui työn kaikkiin 
vaiheisiin ja toimi julkaisun toimit-
tajana ja taittajana. arkkitehtiyli-
oppilas tuukka päivärinne keskittyi 
kattorakenteen indeksointiin ja 
dokumentointiin. 

työhön tuli mukaan teknillisen 
korkeakoulun rakennustekniikan 
laitoksen diplomi-insinööri hannu 
hirsi ja tekniikan ylioppilas Maria 
Lindqvist, joka hoiti hankkeen 
r a kenne suunn i t t e l u n  o s an a 
diplomityötään. 

1. osan luvut ”sipoon vanhan 
kirkon rakennushistorian selvitys” 
ja artikkeli ”sipoon vanhan kirkon 
kattorakenteen vaiheet” ovat Laura 
Mattilan kirjoittamia. Laura Mattila 
ja Lauri saarinen kirjoittivat luvun 

”kulkusillat”. tuukka päivärinne 
osallistui luvun ”runkohuoneen 
kattotuolien inventointi” kirjoi-
tustyöhön. Juulia Mikkola ja Lauri 
saarinen kirjoittivat luvun ”näkö-
kohtia keskiaikaisen kattoraken-
teen palosuojeluun”. Luku ”raken-
neanalyysi” on toimitettu Maria 
Lindqvistin tekstistä.  Julkaisun 
muut tekstit ovat Marko huttusen 
ja Lauri saarisen käsialaa.

inventointi- ja suunnitteluvaiheen 
päätyttyä tilasi sipoon seurakun-
tayhtymä kattorakenteen restau-
roinnin pieksämäen kunnonpuu 
oy:ltä ja Livady oy:ltä. pieksämäen 
kunnonpuun simo Jauhijärvi, erkka 
pajula ja tuomas klaus sekä Livadyn 
Lauri saarinen tekivät korjaustyön 
yhdessä. Lauri saarinen hoiti lisäksi 
työmaan valvonnan ja suunnittelun.

vasemmalta: tuomas klaus, 
Lauri saarinen, simo Jauhijärvi, 
erkka pajula.







edellisen sivun kuva: sipoon vanhan 
kirkon holveja ja kattorakennetta 

ylhäältä päin kuvattuna.  
(tuomas klaus 2009)
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e s i p u h e

Sipoon vanhan kirkon kattorakenteen kaltaisia keskiai-
kaisia puurakennekokonaisuuksia on maassamme jäljellä alle 
kymmenen. Rakenne on siis korvaamattoman arvokas. 

Ensimmäisenä tavoitteena hankkeessa oli oppia ymmärtämään 
kokonaisvaltaisesti keskiaikaisen konttikattotuolin toiminta ja 
tehdä siitä helposti omaksuttava esitys. Maria Lindqvistin suorit-
tama digitaalisen 3D-mallin kuormitustapausten tarkastelu oli 
keskeinen apuväline rakenteen toiminnan ymmärtämiseksi. 
Tietokonesimulointi yhdessä kattavan inventointiaineiston ja 
suunnitteluryhmän kokemuksen kanssa tuotti selkeän mallin 
kattorakenteen ominaisuuksista.

Tämä tavoite oli tärkeä Sipoon vanhan kirkon tämän hetken ja 
tulevan ylläpidon kannalta, mutta sillä on myös yleishyödyl-
linen merkitys: Mallista on apua kaikkien sellaisten kattoraken-
teiden ylläpidossa, joissa on pitkän jännevälin konttikattotuolit. 
Tällaisia ovat lähes kaikkien Suomen kirkkojen kattorakenteet 
keskiajalta 1700-luvulle asti. Malli auttaa myös pienimuotoi-
semman perinteisen rakennuskannan korjaustyössä, sillä kont-
tikattotuoli oli paljon käytetty rakenne aina 1930-luvulle asti. 

Hankkeen päätavoitteena oli luoda Sipoon vanhan kirkon katto-
rakenteille toteutettavissa oleva korjaussuunnitelma. Tehty 
suunnitelma sisältää lyhyellä aikavälillä tehtävät työt sekä pitkän 
aikavälin seurannan. Korjaussuunnitelma sovitettiin rakennus-
suojelun osin ristiriitaisiinkin vaatimuksiin. Haasteena oli 
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säilyttää rakenteen toimintatapa, selkeys ja logiikka yksittäisten 
rakennusosien antikvaarista arvoa unohtamatta sekä jatkaa 
rakenteen elinkaarta mahdollisimman pitkälle. 

Kattorakenteiden ja niissä olevien vaurioiden perusteellinen 
tutkiminen ja inventoiminen edellytti tutkimusolosuhteiden 
luomista kirkon toistakymmentä metriä korkealle, valottomalle 
vintille. Niinpä hankkeen ensimmäisenä vaiheena rakennettiin 
kulkusillasto tikkaineen ja turvakiskoineen. Liitosten valokuva-
usta varten Lauri Saarinen kehitti ja valmisti tehokkaat paristo-
käyttöiset valaisimet. 

Pitkäjänteisen korjaussuunnitelman tekemistä varten tarvit-
tiin tietoa muurien mahdollisista liikkeistä, joten muureihin 
jouduttiin jossain määrin perehtymään, vaikkei se kuulunut-
kaan alkuperäiseen tutkimusohjelmaan. Muurien tai holvien 
mahdolliseen korjaustarpeeseen ei kuitenkaan otettu kantaa - 
muurit näyttävät asettuneen paikoilleen.

Arkkitehtitoimisto Livadyn väki jatkoi oheishankkeena tutki-
muksiaan keskiaikaisen rakentamisen tavoista: millaisilla työvä-
lineillä ja nostolaitteilla katot on rakennettu, mikä on ollut 
työjärjestys ja esivalmistuksen aste, keitä rakentajat ovat olleet 
ja niin edelleen. Moni kysymys jäi vielä vaille vastausta. Tutki-
musta tulisikin jatkaa paitsi Sipoon, myös muiden säilyneiden 
keskiaikaisten kattorakenteiden parissa. 

sipoon vanhan kirkon kattotuolien 
puutappiliitosten valokuvausta keväällä 

2008.
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k o n t t i k a t t o t u o L i n  o s a t

konttikattotuoli sipoon vanhassa 
kirkossa.

alinta kitapuuta kannattelevat 
pönkät ovat sipoon vanhan kirkon 

kattorakenteen erityispiirre.

suomen keskiaikaisissa kivikirkoissa 
yleisesti käytetty konttikattotuoli.

kitapuiden määrä vaihtelee kattotuolien 
koon mukaan yhdestä viiteen.

saksipuita on tavallisesti käytetty 
runkohuoneiden kattotuoleissa; 
pienemmissä sakasteissa ja asehuoneissa 
niitä ei aina ole.
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k a t t o r a k e n t e e n  t o i M i n t a

Keskiaikaisista kattorakenteista on yli kuuden sadan vuoden 
käyttökokemus. Sipoossa katon rakentajat pystyivät 1450-
luvulla hyödyntämään Ruotsin valtakunnan kirkoista jo parin 
vuosisadan ajalta saatuja konttikattotuolikokemuksia. Sipoossa 
sovellettu konttikattotuoli eli niin sanottu ruotsalainen katto-
tuoli ei siis ole koekappale vaan pitkällisen kehittelyn tulos. 

s t a a t t i s e t  k u o r M a t

Pystykuormat kulkeutuvat kontin kautta muurin päällä oleville 
muurin suuntaisille jalasparrupareille, jotka jakavat kuorman 
muurille. Pystykuormat koostuvat pääasiassa kattorakenteen 
omasta painosta ja lumesta, ja aiheuttavat muureihin pysty- ja 
vaakasuuntaista voimaa. Muurit siis sekä kannattelevat katto-
tuoleja että estävät niitä leviämästä. Vaakasuuntaiset voimat 
välittyvät muureille käpälän ja jalasparrujen välisenä kitkana 
ja siten, että konttipuun alaosa tukeutuu sisemmän jalasparrun 
sisäpintaan. 

Kattotuolin liitoksiin pystykuormat tuottavat vain puristusta.  
Konttikattotuolit kestävät pystyvoimien aiheuttaman kuorman 
hyvin edellyttäen, että muurit ovat vakaat. Ideaalitilanteessa, 
jossa muurin yläpinta ja jalasparrut ovat vaakasuorassa, pysty-
voimat välittyvät muuriin pääasiassa selkäpuun kautta, jolloin 
ne kohdistuvat muurin ulkonurkkaan. Jos muurin yläpinta 

tuulikuorman ja omapainon 
aiheuttamat normaalivoimat 

kattorakenteessa. (Lindqvist 2008)
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vähääkään kallistuu, voimat siirtyvät kulkemaan pääasiassa 
konttipuuta pitkin. 

Jalasparruparit sidepuineen ja muurattuine täytteineen 
muodostavat vaakasuuntaisen palkin muurin päälle. Jatkues-
saan päätymuurauksen läpi ne siirtävät osan vaakakuormista 
päätymuureille.

t u u L i k u o r M a t

Voimakkaalla ja varsinkin puuskittaisella tuulella syntyy tilan-
teita, joissa tuulenpuoleiselle lappeelle kohdistuva tuulenpaine 
on pienempi kuin suojanpuoleiselle lappeelle kohdistuva imuvai-
kutus, jolloin tuuli pyrkii venyttämään kitapuita. Kitapuiden 
suoralapainen puuliitos ei kestä vetoa kovin paljon. Määrää-
väksi tekijäksi tulee tapin lujuus leikkautumista vastaan silloin, 
kun liitos pysyy tiukkana tai taivutusmurtoa vastaan silloin, kun 
liitoksen sovitustiukkuus on muuttunut puun kosteuskäyttäyty-
misen myötä tai liitos on alunperinkin ollut väljä. Kovimmalle 
joutuvat alimpien kitapuiden liitokset. 

Länsipäädyn yläosa.

kattotuolisto on 
reunimmaisten kattotuolien ja 
aluslaudoituksen välityksellä 
kiinni päätymuurauksessa, mikä 
osaltaan vakauttaa rakennetta.
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valtaosa suomen keskiaikaisista 
kattorakenteista on hävinnyt 
muutostöiden, tulipalojen tai laho-
vaurioiden vuoksi.

tähän luetteloon on koottu ne 
kymmenen kirkkoa, joiden runko-
huoneen päällä olevan kattora-
kenteen alkuperäisyyden olemme 
kenttätutkimuksella varmentaneet. 

kivikirkkojen lisäksi alkuperäisiä 
rakenteita on myös yksinään seiso-
vissa someron (1500) ja akaan 
(1510) keskiaikaisissa sakasteissa. 
Molempien kattorakenteet on 
tehty  puu lus totutk imukseen 
soveltumattomasta, kituliaasti 
kasvaneesta korpikuusesta, mutta 
rakenteellisin perustein ne on osoi-
tettavissa alkuperäisiksi.

professori Åsa ringbomin mukaan 
ahvenanmaalla on säilynyt länsi-
tornien alkuperäiset puurakenteet 
eckerön (1380-1420, torni 1469) 
ja Finströmin  (1445-1460, torni 
1465) kirkoissa.

tässä esitetyt kattorakenteet ovat 
suomen vanhimpia ja ilmeisesti 
ainoita keskiaikaisia, säilyneitä 
puurakennekokonaisuuksia. 

p er n a Ja n  k ir k ko, 
1435–1445 , sakast i 
1 410 - L uk u

runkohuoneen kattotuoleissa on 
laakeat sakset ja kolmet kitapuut. 
päätyjulkisivujen pinnassa ei ole 
kattotuoleja lainkaan. Jalasparrut 
on asetettu muurin päälle. Joka 
kolmannessa kattotuolissa on ollut 
alapaarre, joka on katkaistu holvien 
muuraamisen tieltä. Lännen puolei-
simmassa kattotuolissa alapaarre on 
vielä jäljellä, tosin katkaistuna länsi-
ikkunan kohdalta. osa konttipuiden 
liitoksista on vetolovellisia. Länsi-
päässä keskimmäiseen kitapuuhun 
on lovettu kolme ankkurihirttä. 

sakastin kattotuoleissa on sakset, 
muttei kitapuita eikä kontteja. 

s i po o n  va n h a  k ir k ko, 
1450–1455

sipoon vanhan kirkon kattotuo-
leissa ei ole saksipuita. runkohuo-
neen kattotuolien alinta kitapuuta 
kannattelevat konttiin tukeutuvat 
pönkät.

pernajan kirkon sakastin 
kattorakennetta.

pernajan kirkon sakastin 
sisemmissä kattotuoleissa ei 

ole alapaarretta eikä kitapuita. 
sakset on lovettu selkäpuihin, 

jotka nojaavat kynnellä 
ulompaan v.

k e s k i a i k a i s i a  k a t t o r a k e n t e i t a  s u o M e s s a

pyhtään kirkon kattorakennetta.
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pyhtään k irkko, noin 
1460

pyhtään kirkon runkohuoneen 
kattotuoleissa on selkäpuiden 
kanssa lähes yhdensuuntaiset 
sakset. alin kitapuu on raken-
teessa poikkeuksellisen ylhäällä. 
ylimmän kitapuun päällä on vanha 
nostolaite. 

Myös sakastissa on alkuperäinen 
kattorakenne. asehuoneen katto-
rakenne on 1600-luvulta.

kar Jaan k irkko,  
1 460 - 1470

kattotuolien käpälät, konttipuut 
ja alimmat kitapuut on liitetty 
toisiinsa tapitettujen ja lovettujen 
hirsien välityksellä. sakset alkavat 
käpälän puolestavälistä ja päättyvät 
selkäpuuhun juuri ylimmän kita-
puun liitoksen alapuolelle.

sakastin kattorakenne on lähes 
kokonaan uusittu vuonna 1723. 
runkohuoneen muurissa näkyy 
sakastin alkuperäisen katon profiili. 

poh Jan k irkko, 
1475–1480

kattotuoleissa on kolmet tapitetut 
ja joitakin naulattuja kitapuita sekä 
sakset. runkohuoneen muurissa 
on ennen runkohuonetta raken-
netun sakastin kattotuolin jälki. 
kat torakenteen nurk i ssa  on 
sisemmän jalasparrun päällä toinen 
”jalasparru”. 

saksiin on tapitettu vaakasuuntaiset, 
kuoritut rungot, jotka sitovat katto-
tuoleja toisiinsa. ankkurihirret on 
länsipäässä lovettu mutta itäpäässä 
tapitettu kitapuihin.

päätyjen muurauksissa on viitteitä 
käytetyistä työmenetelmistä.

pohjan kirkon kattorakennetta.karjaan kirkossa päätymuurien 
sisään jäänet kattotuolien osat ovat 
poikkeuksellisen hyväkuntoisia.
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uLv i L a n  k ir k ko, 
1495–1510

runkohuoneen uloimmat katto-
tuol i t  ovat  päätymuurauksen 
ulkopuolella ja niissä on nähtävissä 
keskiaikaiselle rakenteelle tunnus-
omainen notkahdus. paanut ja alus-
kate on kokonaisuudessaan uusittu 
vuonna 1956. 

Mo lemmissa  pää tymuure i s sa 
keskiosa on muurattu paksum-
maks i  j a  l ännessä ikään ku in 
porraspilariksi. 

s aka s t i s s a  on  a l kuperä i nen , 
ennen runkohuonetta rakennettu 
kattorakenne.

hau h o n  k ir k ko, 
1500–1520

runkohuoneen katto on kaunis 
yhdistelmä, jossa on taitavasti 
hyödynnetty keskiaikaiset katto-
tuolit yhtenä osana ja näiden 
lomaan on tuotu puutappiliitoksiin 
perustuva kolmiulotteinen tukira-
kenne vuonna 1856. 

keskiaikaisissa kattotuoleissa sakset 
nousevat selkäpuusta, osuvat kont-
tipuun puoleenväliin ja päättyvät 
vastakkaiseen selkäpuuhun hieman 
puolenvälin yläpuolelle. kitapuita on 
kaiken kaikkiaan viisi kappaletta. 

keskiaikaisessa asehuoneessa on 
alkuperäinen kattorakenne. sakasti 
on rakennettu vuonna 1784.

pert t eL in  k ir k ko, 
1500–1520

runkohuoneen kattotuoleissa on 
kolme lovettua ja yksi tai kaksi 
pelkästään naulattua kitapuuta. 
kattorakenteen liitoksissa ei ole 
käytetty tappeja vaan nauloja.

suuri osa rakennepuista on tehty 
lohkomalla. saksien päällä on pitkät 
diagonaalit. 

ulvilan kirkon kattorakennetta.

Muurin vieressä näkyy päädyn  
muurauksen yhteydessä poistettu 

kattotuolin kitapuu.

hauhon kirkon kattorakennetta.
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isonkyrön vanha 
k irkko, 1513–1533

runkohuoneen kattorakennetta on 
laajalti korjattu ja muutettu, mutta 
joukossa on myös alkuperäisiä 
kattotuoleja.

sakastin kattotuoleissa on kaksi 
kitapuuta, muttei saksia. kattotuo-
leissa on niihin kuulumattomia osia, 
jotka ovat ehkä toimineet telinera-
kenteina runkohuonetta raken-
nettaessa. harjalla, pohjoispäässä 
on erikoinen kolmionmuotoinen 
kourupuu, joka ehkä liittyy jotenkin 
uloimman kattotuolin kannatuk-
seen. ylempien kitapuiden päällä 
lepää ankkurihirsi, joka on etelä-
päästään kytketty runkohuoneen 
kattorakenteeseen.

asehuoneen nykyisen kattoraken-
teen alla on vanha loivempi katto-
rakenne, jonka selkäpuista suuri osa 
on ehkä tehty alkuperäisen kattora-
kenteen selkäpuista.

keM inMaan vanha 
k irkko, 1551–1553

runkohuoneen kattotuoleissa on 
sakset ja kolme kitapuuta. raken-
teesta puuttuu pitkittäissidonta. 
Länsipäädyssä on runsaasti muurista 
törröttäviä telinepuita (myös sisällä 
salissa). runkohuoneen katon alku-
peräisiä keskiaikaisia paanuja on 
säilynyt etelälappeella asehuoneen 
katon alle jäävällä osuudella.

sakastin neljän tuuman piiruista 
valmistetuissa kattotuoleissa on 
kaksi kitapuuta. eteläisimmässä 
kattotuolissa on käpälien sijaan 
alapaarre . osa kattotuoleihin 
käytetystä puutavarasta on kierrä-
tettyä. tapeissa on käytetty oksia 
tai nuoria runkoja. uloin kattotuoli 
on päätymuurin ulkopuolella tapi-
tettuna ulompiin jalasparruihin ja 
ripustettuna vasikoista.

asehuoneen kattorakenne ei ole 
alkuperäinen.

perttelin kirkon runkohuoneen 
kattorakennetta.

kattotuolien asennuksessa on 
saumakohta kattotuolien n:o 16 ja 
17 välissä. saumakohdan länsipuolella 
loveukset ovat idän puolella.

keskiaikaisia paanuja 
keminmaan vanhan 
kirkon runkohuoneen 
etelälappeella 
asehuoneen katon 
suojassa.

Lintujen jätöksiä isonkyrön 
kirkon kattorakenteessa.
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r a k e n n u s v a i h e e t

Sipoon vanha kirkko rakennettiin 1450-luvun alkupuoliskolla. 
Se muodostaa yhdessä Pernajan, Porvoon, Pyhtään, Helsingin 
pitäjän ja Vehkalahden kirkkojen kanssa itäuusmaalaisen keski-
aikaisten kivikirkkojen ryhmän. Näitä yhdistäviä tekijöitä ovat 
esimerkiksi ullakolle johtavan kierreportaan sijoittaminen 
runkohuoneen lounaisnurkkaan ja tiilipäätyjen koristelutapa. 
Onkin arveltu, että kirkkojen rakentamista on johtanut sama 
rakennusmestari.1

Sipoon vanhassa kirkossa on muutettu holvisuunnitelmaa kesken 
rakentamisen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kirkosta olisi 
tullut kauttaaltaan kolmilaivainen ja holvivälejä olisi ollut viisi. 
Merkkejä suunnitelman muutoksesta ovat esimerkiksi seinille 
maalatut vihkiristit, jotka sijaitsevat alkuperäisen suunnitelman 
mukaisten konsolien alapuolella, ja pohjoisseinän alkuperäinen 
ikkuna-aukko, joka on jouduttu muuraamaan umpeen ennen 
holvien muuraamista. Lisäksi suurta osaa jo valmiiksi raken-
netuista kattotuoleista on muutettu. Alinta kitapuuta kannat-
televia ja konttiin tukeutuvia pönkkiä on jouduttu paikoitellen 
siirtämään ylemmäs, koska ne ovat olleet suunniteltua korke-
ampien holvien muuraamisen tiellä. 

1 hiekkanen 1994.

s i p o o n  v a n h a n  k i r k o n  r a k e n n u s h i s t o r i a n  s e L v i t y s

sipoon vanhan kirkon toteutettu 
holvijako.

sipoon vanhan kirkon aiottu holvijako.
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Suunnitelman muutoksen syynä oli todennäköisesti Sipoon 
kirkon pieni koko verrattuna muihin itäuusmaalaisiin kirk-
koihin. Mikäli holvaus olisi toteutettu kolmilaivaisena kuten 
muissa ryhmän kirkoissa, olisi pieneen kirkkosaliin tullut liikaa 
pilareita. 

Sipoon vanhan kirkon runkohuoneen toteutunut holvaus on 
omaperäinen. Itäisin kirkon neljästä holvivälistä on kolmilai-
vainen. Holvivälin keskimmäinen eli kuoriholvi on 28-jakoinen 
tähtiholvi ja sivuholvit ristiholveja. Seuraavassa holvivälissä 
holvisto muuttuu kolmilaivaisesta kaksilaivaiseksi siten, että 
keskimmäinen holvi on kolmion ja sivuholvit puolisuunnik-
kaan muotoisia. Kolmas holviväli idästä päin on kaksilaivainen 
koostuen kahdesta 12-jakoisesta tähtiholvista. Neljäs eli läntisin 
holviväli on miltei toisen peilikuva; ainoa ero on keskimmäisen 
holvin ruodejako, joka on yksinkertaisempi kuin toisessa 
holvivälissä.

k o r J a u k s e t  J a  M u u t o k s e t

Ensimmäinen maininta Sipoon vanhan kirkon korjauksesta on 
vuodelta 1681, kun sipoolaisia kehotettiin toimittamaan tätä 
varten tarvittava puutavara ja muut tarvikkeet.2 1700-luvun 
alkupuoliskolla, mahdollisesti vuonna 1720 kirkkoon raken-

2 rantanen & kuvaja 1994: 191.

sipoon vanha kirkko ja porvoon 
tuomiokirkko mittakaavassa 1:500.
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nettiin sivulehterit.3 Lattia korjattiin tai uusittiin vuonna 1732, 
mitä varten hankittiin 40 kolmen sylin eli noin viiden ja puolen 
metrin mittaista lattiavasaa.4

1730-luvun lopulla havaittiin kirkon kaakkoiskulmassa ja 
pohjoisholvissa halkeamia. Vuoden 1742 jälkeen kaakkois-
nurkka varustettiin tukipilarilla ja rauta-ankkurilla, ja kirkko 
rapattiin sisältä. Kesällä 1748 uusittiin kirkon paanukate, joka 
tervattiin vuonna 1752. Kirkon lattia uusittiin ja penkit korjat-
tiin vuonna 1757.5

Vuosisadan loppupuolella keskusteltiin useaan otteeseen kirk-
koon hautaamisen lopettamisesta siitä aiheutuvan hajun vuoksi. 
Tässä yhteydessä suunniteltiin puulattian muuttamista mukula-
kivilattiaksi.6 Kivilattia toteutettiin vuonna 1771 tai pian kirk-
koon hautaamisen lopettamisen jälkeen.7 Myöhemmin kivilattia 
peitettiin lautalattialla.

Vuonna 1787 kirkko oli rappeutunut, mutta korjauksista pääs-
tiin sopuun vasta vuonna 1792. Tuolloin rakennettiin tukipilari 
kirkon lounaiskulmaan, korjattiin ikkunoita ja laskettiin niiden 
alareunaa. Samassa yhteydessä puhkaistiin luultavasti myös 

3 nazarenko, paloheimo & paloheimo 2001: 3.
4 nyberg & Åkerblom 1950: 120.
5 rantanen & kuvaja 1994: 191, 194.
6 nyberg & Åkerblom 1950: 121.
7 hiekkanen 2007: 473.

sipoon vanha kirkko ja kellotapuli 
vuonna 1891. (Museoviraston kuva-

arkisto / Lundström)

kuvassa sakastin ja länsipäädyn 
sisäänkäyntien edessä on puiset eteiset, 

sakastin katolla uunin savupiippu sekä 
kirkon lounaisnurkalla vuonna 1792 
rakennettu ja vuonna 1965 purettu 

tukipilari. kirkon päätyräystäs on 
nykyistä lyhyempi ja muureissa on 

enemmän rappausta.
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sipoon vanhan kirkon eteläjulkisivu 
vuonna 1907.  (Museoviraston 
kuva-arkisto / rinne)

autioksi jääneen kirkon ikkunat 
laudoitettiin umpeen vuonna 1901.

sipoon vanhan kirkon 
itäpääty vuonna 1900. 
(Museoviraston kuva-
arkisto)

nykyinen ikkuna-aukko runkohuoneen pohjoisseinään.8 Myös 
lehterit uusittiin. Runkohuoneen länsimuurissa ollut papinovi 
muurattiin umpeen 1700-luvun lopulla.9 Uusi ovi puhkaistiin 
sakastin pohjoisikkunan paikalle 1800-luvulla.10 Ennen tätä 
sakastiin pääsi ainoastaan runkohuoneen kautta.

Vuonna 1798 uusittiin kirkon vesikatto11 tai ainakin sen etelä-
lape.12 Katemateriaaliksi valittiin mäntypaanu, vaikka myös 
esimerkiksi lautakatteen käyttämisestä keskusteltiin. Katto oli 
jälleen korjauksen tarpeessa vuonna 1812, kun sadevesi oli 
päässyt vaurioittamaan kattotuoleja. Kyseessä oli mahdolli-
sesti vuoto kirkon länsipäässä; talven 2007-2008 tutkimuksissa 
kattorakenteessa havaittiin lahovauriota kattotuolin numero 20 
kohdalla. Korjaus toteutettiin runkohuoneen osalta kuitenkin 
vasta vuonna 1814, ja seuraavana kesänä uusittiin paanut 
asehuoneen ja sakastin katoilla.13

1800-luvun puolivälissä kirkossa suoritettiin varsin kattava 
korjaustyö. Vesikatto ja seinät korjattiin, lattia kunnostettiin 
tai mahdollisesti uusittiin, ja penkit korjattiin ja maalattiin.14 

8 1700-luvulla suomessa suurennettiin yleisesti kirkkojen ikkunoita. syitä tähän saattoivat  
 olla lukutaidon yleistyminen ja näin suurempi luonnonvalon tarve kirkoissa, lasiruutujen  
 parempi saatavuus sekä kirkkojen puolustuksellisen merkityksen vähentyminen.
9 nazarenko, paloheimo & paloheimo 2001: 3.
10 hiekkanen 2007: 473.
11 nyberg & Åkerblom 1950: 124.
12 rantanen & kuvaja 1994: 194.
13 ibid.
14 ibid: 195; nyberg & Åkerblom 1950: 126.
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Seinien korjaus sisälsi ilmeisesti ulkoseinien maalauksen ja 
uuden kalkkilaastikerroksen lisäämisen sisäseiniin.15 Vuonna 
1871 sakastiin rakennettiin uuni.16 

Halkeamista kaakkoisnurkan tukipilarissa käytiin keskustelua 
vuonna 1872. Korjaustoimenpiteistä ei päästy sopuun, ja kun 
päätös uuden kirkon rakentamisesta Sipooseen tehtiin 1874, sai 
asia jäädä sikseen.17 Uusi kirkko valmistui vuonna 1885, jolloin 
vanha jäi autioksi.

1900-luvun alussa Muinaistieteellinen toimikunta oli huolissaan 
Sipoon vanhan kirkon huonosta kunnosta. Pälkäneellä vastaa-
vasti pois käytöstä ja huoltoa vaille jäänyt keskiaikainen kivi-
kirkko oli raunioitunut 1800-luvun aikana. Sipoon seurakunta 
ei kuitenkaan ollut valmis investointeihin niin kauan, kuin sillä 
oli uuden kirkon rakentamisesta aiheutuneita velkoja. Vuonna 
1901 huutokaupattiin vanhan kirkon irtaimet osat lehtereitä ja 
lattiaa myöten. Osa esineistä talletettiin Porvoon museoon.18 
Joitakin muinaismuiston säilymisen kannalta välttämättömiä 
toimenpiteitä kuitenkin suoritettiin 1900-luvun alussa; ilmei-
sesti ainakin kattotuoleja korjattiin hätäisesti.19

15 halla-seppälä & teckenberg 1993: 11.
16 nyberg & Åkerblom 1950: 126.
17 halla-seppälä & teckenberg 1993: 12-14.
18 ibid: 15.
19 Museovirasto: kirjeitä ja raporteja 1885–1949.

kattotuolin ja muurin 
muodonmuutokset liioitellussa 

mittakaavassa ranckenin 
mukaan. (Musovirasto 1935)

koillisnurkan halkeama 
vuonna 1935. (Museoviraston 

kuva-arkisto / nyblin)

kuvassa näkyy myös kuinka 
ulkoseinät tuettiin perustusten 

vahvistuksen ajaksi puisilla 
pönkillä.

perustuksia kirkon koillisnurkalla 
ennen vuoden 1935 vahvistustöitä. 

(Museoviraston kuva-arkisto / nyblin)
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Tuolloin myös yleinen kiinnostus muinaismuistoja kohtaan oli 
herännyt. Vuonna 1899 valtionarkeologi J. R. Aspelin20  ja seuraa-
vana vuonna taidehistorioitsija Emil Nervander suorittivat tutki-
muksia Sipoon vanhan kirkon kalkkimaalausten osalta.21 Vuonna 
1914 perustettiin Föreningen för Sibbo hembygnadsforskning, 
joka alkoi ajaa Sipoon vanhan kirkon asiaa. Vielä samana vuonna 
aloitettiin kirkon kunnostustyö arkkitehti Alarik Tavaststjernan 
johdolla. Kirkon etelälappeen ja asehuoneen kattojen paanut 
uusittiin, ja pohjoislapetta ja sakastin kattoa korjattiin. Samalla 
tehtiin joitakin kaivauksia perustusten tutkimiseksi, korjattiin 
ulkopuoliset tukipilarit ja paikkailtiin kattotuoleja.22

Seuraava korjaus toteutettiin arkkitehti Carolus Lindbergin 
johdolla 1920-luvun alussa. Seiniä korjattiin, ulko-ovet uusit-
tiin, ikkunoihin tehtiin uudet pokat ja ne varustettiin uusilla 
ikkunalaseilla. Lisäksi kirkkoon rakennettiin uusi puulattia 
1920-luvun lopulla.23

Perusteellisin 1900-luvun korjauksista toteutettiin vuonna 
1935 arkkitehti A. W. Ranckenin johdolla. Kirkon perustukset 
tutkittiin, ja niitä vahvistettiin betonivaluilla. Seinien ja holvien 
halkeamat korjattiin. Kattorakennetta vahvistettiin pohjois-ete-
läsuuntaisin vetotangoin. Vetotangot kiinnitettiin konttien läpi 

20 halla-seppälä teckenberg 1993: 14.
21 Museovirasto: kirjeitä ja raporteja 1885–1949.
22 ibid.
23 ibid.

perustusten vahvistus ranckenin 
mukaa. (Museovirasto 1935)

vuonna 1935 valettua betonianturaa 
runkohuoneen pohjoispuolella. 
(viereisen kuvan kohta 6) 
(Museoviraston kuva-arkisto / rancken 
1935)

kaivausten yhteydessä voitiin todeta, 
että kirkon runkohuone ja sakasti 
on rakennettu yhtä aikaa. näiden 
rakennusosien perustukset olivat 
yhtä syvällä.  asehuoneen perustus 
oli paikoitellen heikko eivätkä sen 
kivet olleet yhteydessä runkohuoneen 
perusmuuriin. 
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kulkeviin parruihin, jotka puolestaan kiinnitettiin kattotuolien 
selkäpuihin. Kirkon seinä- ja kattomaalaukset otettiin esille 
rappauksen alta ja konservoitiin.24

Kirkon katon pohjoislappeen vesikate uusittiin vuonna 1936 
käsin veistetyin paanuin, ja samalla koko katto tervattiin.25 
Kirkon puulattiaa laskettiin vuonna 1937. Samana vuonna kirk-
koon palautettiin irtaimistoa, joka oli vuosisadan alussa sijoi-
tettu Porvoon museoon. 

Sodan aikana, vuosina 1939-1944 Sipoon vanhassa kirkossa 
säilytettiin Valtionarkiston kokoelmia. Tämän vuoksi kaikki 
ilmaraot oli tukittu, mikä johti puulattian lahoamiseen. Lattian 
korjaus toteutettiin vuonna 1949. Puulattiaa ei kuitenkaan enää 
palautettu, vaan sen alla oleva kivilattia päätettiin kunnostaa. 
Muinaistieteellinen toimikunta suoritti korjauksen yhteydessä 
joitakin koekaivauksia lattian alla olevien hautojen tutkimiseksi 
ja lattiarakenteen selvittämiseksi. Kirkon kivilattia kartoitet-
tiin ja purettiin ja tutkimusten jälkeen rakennettiin mahdol-
lisimman samanlaisena uudelleen. Saman korjaustyön aikana 
tervattiin lisäksi kirkon katto.26

Vuonna 1964 lounaiskulman tukipilarin perustusten todettiin 
painuneen. Pilarin ja kirkon seinän väliin oli päässyt muodostu-

24 Museovirasto: rancken 1935.
25 halla-seppälä & teckenberg 1991: 21.
26 Museovirasto: kirjeitä ja raporteja 1885–1949.

sipoon vanhan kirkon interiööriä 
vuonna 1900. (Museoviraston 

kuva-arkisto)

kuvassa näkyy kirkon vuonna 
1901 huutokaupattua sisustusta. 

seinämaalaukset ovat vielä peitettyinä 
kalkkikerrosten alle. 

sakastin uuni poistettiin vuoden 
1935 korjaustöiden yhteydessä.

(Museoviraston kuva-arkisto / 
nyblin 1935)

koillisnurkka. (Museoviraston 
kuva-arkisto / nyblin)

ennen vuoden 1935 korjaustöiden 
aloittamista muurien halkeamien 

yli liimattiin paperilaput talven 
ajaksi. halkeamien ei havaittu 

suurentuneen.
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maan kosteutta keräävä rako. Tukipilarin todettiin olleen alun 
perinkin tarkoitustaan vastaamaton ja siitä aiheutuvan enemmän 
haittaa kuin hyötyä. Koska rakenteen korjaaminen olisi ollut 
hankalaa, Muinaistieteellinen toimikunta esitti sen purkamista, 
mikä tehtiinkin vuonna 1965. Vuonna 1964 todettiin myös 
pohjoisseinällä halkeamia, jotka tulisi korjata injektoimalla ja 
saumojen laastituksella. Myös salaojitus todettiin tarpeelliseksi 
ainakin kirkon pohjoissivulla.27

Kesällä 1974 Sipoon vanha kirkko tarkastettiin Museoviraston 
toimesta. Kirkon katto oli tervauksen ja korjauksen tarpeessa. 
Paanut olivat päässeet halkeilemaan, ja kirkon harjalla oli noin 
senttimetrin levyinen koko kirkon mittainen rako. Lisäksi 
kirkon sisäpuolinen rappaus irtoili kosteuden vuoksi, varsinkin 
kaakkoisnurkan kohdalta, sillä nurkan tukipilari johti sadevettä 
sisälle. Ratkaisuksi ehdotettiin joko tukipilarin kattamista tai 
veden pääsyn estämistä rakenteeseen jollain muulla tavoin.28

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tehtiin Sipoon vanhassa 
kirkossa useita korjaustöitä. Vuonna 1989 kirkkoa ympäröivää 
kasvillisuutta harvennettiin, rännejä ja syöksytorvia asennettiin 
ja kirkon pohjoislape korjattiin ja tervattiin. Tällöin kirkosta 
tehtiin myös mittauspiirustuksia. Samaan korjausohjelmaan 
kuuluivat lisäksi ullakon tyhjennys ja siellä olevien lintujen-

27 Museovirasto: kirjeitä ja raportteja 1965–1996.
28 ibid.

Lounaiskulman tukipilari juuri 
ennen purkamistaan vuonna 1965. 
(Museoviraston kuva-arkisto / Jama)

puretun lankkulattian kantavat 
rakenteet ja sen alla ollut 
mukulakivilattia vuonna 1949. 
(Museoviraston kuva-arkisto / kivistö)
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kulkuaukkojen tukkiminen (kuitenkin niin, että naakoille 
rakennettaisiin häkki pesimistä varten), kaakkoisnurkan tuki-
pilarin korjaus ja kattaminen, pilareiden vaurioituneiden 
tiilien korvaaminen uusilla, ikkunapenkkien ja sakastin portaan 
korjaus, asehuoneen laipion uusinta sekä lasin palauttaminen 
länsipäädyn ikkunaan pleksin tilalle.29

Viimeinen merkittävä korjaus tehtiin vuonna 1992, jolloin uusit-
tiin etelälappeen, sakastin ja asehuoneen kattojen paanut.30

Kaikkia viime korjausten yhteydessä suunniteltuja korjauksia ei 
ole toteutettu. Kirkon harjalla on edelleen noin senttimetrin 
levyinen rako, mistä tosin ei koitune suurempaa vahinkoa 
rakenteelle. Raolla saattaa jopa olla merkitystä katon tuulettu-
misen kannalta. Kaakkoisnurkan tukipilaria ei ole katettu eikä 
länsipäädyn ikkunassa olevaa pleksiä ole korvattu lasilla. 

p u u L u s t o t u t k i M u s

Kirkon rakennusajankohdan määrittämiseksi Museovirasto 
toteutti yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa vuosina 1989–
1990 puulustotutkimuksen, jota varten kirkon puurakenteista 

29 Museovirasto: kirjeitä ja raportteja 1965–1996.
30 sipoon seurakuntayhtymä.

sipoon vanhan kirkon eteläinen 
julkisivu helmikuussa 2008.

sipoon vanhan kirkon itäpääty 
helmikuussa 2008.
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otettiin kaikkiaan 20 näytettä: 11 runkohuoneesta, 2 sakastista 
ja 7 asehuoneesta.31 

Näytteistä kahdeksan oli rakennusosista, jotka sijaitsevat raken-
teessa siten, että niiden voitiin varmuudella sanoa olevan kirkon 
rakentamisen ajalta. Tällaisia osia ovat esimerkiksi päätyseinien 
sisään jäävät jalasparrut ja runkohuoneen länsipäädyssä jalas-
parrujen yläpuolella, osittain muurin sisällä oleva muurihirsi.32

Tutkimuksen perusteella voitiin päätellä, että runkohuone 
ja sakasti on rakennettu yhtä aikaa 1450-luvun alussa. Tutki-
muksen mukaan myös asehuoneen puuosissa käytetty puuta-
vara on kaadettu samaan aikaan kuin runkohuoneen ja sakastin 
puuosien materiaali, vaikka asehuone onkin rakennettu vasta 
runkohuoneen valmistuttua.33 

31 Zetterberg & hiekkanen 1990.
32 ibid.
33 ibid.

puulustotutkimusta varten otettujen 
näytteiden paikat.
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sipoon vanhan kirkon kattora-
kenne pystytettiin 1450-luvulla, 
ja se on edelleen lähes kokonaan  
alkuperäinen. 

ensimmäinen muutos rakenteeseen 
tehtiin kuitenkin jo pian katon 
valmistumisen jälkeen. Muuttu-
neen holvaussuunnitelman myötä 
holveista tuli aiottua korkeampia ja 
siksi osaa käpälistä ja konttipuista 
jouduttiin lyhentämään sekä osaa 
pönkkien alapäistä nostamaan. uusi 
pönkän liitos tehtiin näissä kohdissa 
konttipuuhun loveamalla.

Myös takonauloil la kiinnitetyt 
pysty- ja vaakasauvat lienee lisätty 
rakenteeseen melko pian sen 
valmistumisen jälkeen. päätymuu-
rien muuraus ja pönkkien siirtä-
minen on kuitenkin tehty ennen 
tätä.

ensimmäinen maininta vauriosta 
itse kattorakenteessa on vuodelta 
1812, jolloin sadeveden todettiin 
vahingoittaneen kattotuoleja. ilmei-
sesti tuho ei ollut laaja – korjaus-
toimenpiteeksi riitti vesikatteen 
kunnostaminen vuonna 1814. 

sipoon vanhan kirkon kattorakennetta 
vuonna 2007.

Laputettu kitapuun liitos.

s i p o o n  v a n h a n  k i r k o n  k a t t o r a k e n t e e n  v a i h e e t
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vuonna 1935 lisätyn vetotangon 
ja siihen liittyvän parrun kiinnitys 
kattorakenteeseen.

edessä oikealla näkyy myös 
holvaussuunnitelman muutoksen 
vuoksi siirretty pönkän liitos.

vuonna 1935 lisättyä 
vetotankorakennetta.

vetotangot liittyvät kattorakenteeseen 
konttien läpi kulkevien parrujen 
välityksellä. 

näyttää siltä, että kattotuoleja on 
korjattu vasta 1900-luvun alussa. 
vuonna 1914 arkkitehti alarik 
tavaststjerna kirjoittaa Muinais-
tieteellisen toimikunnan toimesta 
tehdyistä pikaisista korjauksista 
sipoon vanhan kirkon säilyttä-
miseksi. tavaststjernan mukaan 
alimpien kitapuiden ja selkäpuiden 
auenneita liitoksia oli vahvistettu 
laudanpätkillä, jotka oli naulattu 
kiinni sekä selkä- että kitapuihin 
tamminauloin.1 vastaavanlaisia 

1 tamminaula on vesivasaralla taottu 
rautanaula, joita alettiin valmistaa 1600-
luvulla. (helamaa 2004)

korjauksia tehtiin ilmeisesti myös 
tavaststjernan vuosina 1914 ja 
1915 johtaman kirkon korjaustyön 
aikana. valokuvien ja puutavaran 
laadun perusteella voidaan lisäksi 
olettaa, että kirkon päätyräystäitä 
jatkettiin samassa yhteydessä. 

vuonna 1935 kirkon kattoraken-
teeseen lisättiin a. W. ranckenin 
suunnitelman mukaisesti veto-
tangot, joita on yhteensä viisi 
kappaletta kirkon poikittaissuun-
nassa. asehuoneen kattorakenne 
sidottiin runkohuoneen kattoon 
puisella vetotangolla mahdollisesti 
samaan aikaan.
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vuonna 1992 korjattiin joitakin 
rakenteessa ilmenneitä vaurioita 
paanutöiden yhteydessä. ruodelau-
toja uusittiin ja katon notkahdusta 
oiottiin lisäämällä puuta selkä-
puiden yläpintaan. Lisäksi katto 
oli vuotanut sekä runkohuoneen 
ja sakastin että runkohuoneen ja 
asehuoneen kattojen liitoskohdista. 
vuodoista aiheutuneita lahovauri-
oita korjattiin sakastin ja asehuo-
neen kattotuolien osalta. 

katon paanut on vaihdettu kirkon 
historian aikana useaan kertaan. 
tieto katteen uusimisesta on 
ainakin vuosilta 1748, 1798 (ainakin 

etelälape), 1915 (etelälape), 1936 
(pohjoislape) ja 1992 (etelälape, 
sakastin ja asehuoneen katot). 

sakastin runkohuoneen puoleisimman 
kattotuolin kitapuu uusittiin vuonna 

1992.

runkohuoneen etelälappeen vuonna 
1992 uusittua aluslaudoitusta.
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sipoon vanha kirkko vuoden 
1918 jälkeen. (Museoviraston 
kuva-arkisto / schildt)

kuvassa näkyy uusittu paanukatto 
ja jatkettu päätyräystäs.
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k u L k u s i L L a t

Ennen tutkimus- ja inventointityöhön ryhtymistä kirkon ulla-
kolle rakennettiin työskentelyn mahdollistamiseksi kulkusillat 
syksyllä 2007. Länsipäädyssä luukun suulla ollut vanha työs-
kentelylava purettiin, koska se tukeutui suoraan holvikuoreen 
ja olisi tarpeeksi suuren kuorman myötä rikkonut holvin.

Yksi kulkusilloista kulkee kirkon poikkisuunnassa muurilta 
toiselle. Tätä poikkisiltaa ja länsipäädyssä olevaa luukkua yhdistää 
kirkon pituussuuntainen silta. Lisäksi rakennettiin kaksi kulku-
siltaa alimpien kitapuiden ja yksi toiseksi ylimpien kitapuiden 
päälle. Kulkusillat on tehty ammattikäyttöön eli kattorakenteen 
huoltoa ja tutkimusta varten. Silloilla saa liikkua ainoastaan 
turvavaljaissa, sillä ne eivät täytä rakennustelineille asetettuja 
vaatimuksia.

Poikkisilta sijoittuu lännestä katsottuna ensimmäisen ja toisen 
holvivälin välille, ja sen perustus on tehty ristikkäisin nelos-
parruin runkohuoneen holvien läntisimmän pilarin päällä 
olevalle tasopinnalle. Sivusuunnassa rakenne kiinnittyy sen 
molemmin puolin oleviin kattotuoleihin niiden käpäläpuiden 
päälle asetetulla nelosparrulla. Parrut sijoittuvat puristus-
suunnassa tukevasti käpälän ja konttipuun risteykseen, ja ne 
on sidottu moninkertaisella neljän millimetrin teräslangalla 
käpäläpuihin. Runkohuoneen pituussuunnassa rakenne nojaa 
luukulle kulkevan sillan välityksellä läntiseen muuriin. Diago-
naaliset tuet on kiinnitetty länsipäädyn muurihirteen kahdella 
T:n muotoisella kengällä ja täkkipulteilla. Rakenteen liitoksissa 

uudet kulkusillat ja niiden vaatimat 
uudet rakenteet.

pitkittäisleikkaus

poikkileikkaus
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on käytetty 12 millimetrin kuumasinkittyä kierretankoa 40 x 40 
millimetrin aluslaatoin. Tangon vetolujuus on yli 800 N/mm2.  
Poikkisillan lankkutasojen taitteessa on lisäksi liitoskappaleina 
5 x 45 millimetrin laattarautaparit pultattuna reunimmaisiin 
siltalankkuihin. Pystyrakenteet on tehty tyvipäästään noin 3-4 
tuuman vahvuisista kuorituista kuusen rangoista. Vanhoista 
sauvarakenteista ne erottaa paitsi kiinnitysruuveistaan myös 
monitoimikoneen hakkuupään tekemästä jäljestä. 

Pohjoismuurin itäpäästä kulkee turvakiskolla varustettu tikas 
toiseksi ylimpien kitapuiden päälle rakennetulle kulkusillalle. 
Sillan viereen, toiseksi ylimpien ja ylimpien kitapuiden välille 
on kiinnitetty pystypuut, joihin puolestaan on kiinnitetty 
turvakisko. 

Alimpien kitapuiden päälle on rakennettu kulkusillat etelä- 
ja pohjoislaidoille. Pohjoislaidan kulkusillalle pääsee edellä 
mainittua kirkon itäpäässä sijaitsevaa tikasta pitkin. Etelälaidan 
sillalle siirrytään tikkaan viereistä kitapuuta pitkin turvakis-
koon kiinnittyneenä. Näiden kulkusiltojen vierellä on niin ikään 
koko matkalla pystypuut, joihin on kiinnitetty vaakasuuntainen 
kaide. Sillalla työskenneltäessä turvaköysi pidetään kiinnitettynä 
kaiteeseen. 

poikkisillan eteläinen pää.

tärinänvaimennus ja jousto on saatu 
aikaan kiinnittämällä silta sisalköydellä 
käpälien päällä lepäävään parruun. 

kulkusilta toiseksi ylimpien kitapuiden 
päällä.
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kitapuiden päällä oleville kulkusilloille 
johtava tikas kirkon itäpäädyssä.

kulkusilta ja nostin kirkon 
länsipäädyssä.

kulkusilta on kiinnitettu 
muurihirteen t:n muotoisella 

kengällä. 

kuvassa näkyy myös vuonna 
1935 lisätyn vetotangon 

kiristysmekanismi.

rakenteiden huoltoa ja tarkistusta varten 
vintille asennettiin kiskojärjestelmä, johon 
turvavaljaat saa kiinni.
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tutkimustyön ajaksi järjestettiin 
väliaikainen yleisvalaistus asettamalla 
holvien päälle kuumenemattomia 
työmaavalaisimia, joissa on 
valonlähteenä loisteputket. työmaan 
ajaksi vintille tuotiin sähkö sakastista 
runkohuoneen lounaisnurkan 
muuriportaan kautta. 

vintille ei tule myöhemminkään 
vetää pysyvää sähköä muuten kuin 
palohälyttimien tarpeisiin. huoltoa 
varten tarvittava valaistus järjestetään 
aina tarpeen mukaan. 

kitapuiden päällä olevan 
kulkusillan jatkoskohta.

kitapuiden päällä olevan kulkusillan 
pystypuun kiinnitys ylempään 

kitapuuhun.
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r u n k o h u o n e e n  k a t t o t u o L i e n  i n v e n t o i n t i

Rakenteen tutkiminen, korjaustöiden suunnittelu ja vaurioiden 
kehittymisen seuranta vaativat rakennusosien tarkkaa mitta-
usta ja dokumentointia. Tärkeimmät työmenetelmät olivat 
mittaukset, inventointipiirrosten laatiminen, liitosten valoku-
vaus, koordinaattipisteiden asentaminen ja 3D-laserskannaus. 

Työ aloitettiin laatimalla kattotuolien osille ja liitoksille 
koodausjärjestelmä. Kattotuolit numeroitiin idästä alkaen, ja 
eri osille annettiin nimet sekä kirjaintunnus. Lisäksi rakennus-
osan sijainti merkittiin kirkon pohjoispuolella P-kirjaimella ja 
eteläpuolella E-kirjaimella. Liitosta kuvattaessa koodin loppuun 
kirjoitettiin /I tai /L riippuen siitä, oliko kuva otettu idästä vai 
lännestä. Esimerkiksi kattotuolissa n:o 6 pohjoisen puoleisen 
selkäpuun (S) ja alimman kitapuun (D) liitos lännestä (L) kuvat-
taessa merkittiin: 6PS - D / L.

i n v e n t o i n t i p i i r r o k s e t

Jokaisesta kattotuolista tehtiin piirros, johon merkittiin katto-
tuolin ominaispiirteet ja vauriot. Piirrosten laatiminen auttoi 
hahmottamaan alkuperäistä rakennusprosessia ja kattoraken-
teen teknisiä ominaisuuksia. Inventointipiirrosten vertailuai-
neistona käytettiin 3D-laserskannauksesta saatuja leikkeitä.

kattotuolien koodausjärjestelmä.

osien nimet:

a–D – kitapuut, s – selkäpuu, k – konttipuu, 
ä – käpälä, ö – pönkkä

Lisäksi ilmansuunnat:

p – pohjoinen, e – etelä, i – itä, L – länsi



liitos kiinni

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

liitos kiinni
liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

vino reivi alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro päättyy

vino reivi alkaa (12-16)

liitos auki 0,5 cm

liitos auki 
7 cm

liitos auki 
1 cm

ohennus 2 cm

liitos auki 0,5 cm

timmi liitos

kitapuu alhaalla 
(naula katki)

irtolauta 
(12-13)

itäpuolella 
naula

naulanreiät, myös 
kattotuolit 11, 10 (1) ja 
9 (1) (kaikissa ennen)

irtosoiro alkaa (12-17), 
naula poikki kattotuoleissa 
15, 16 ja 17

liitos auki 5 cm

liitos auki 
11,5 cm, 
veistetty 
tuplaklossi

lavea lovi
soiro 
päättyy

rako 1,5-2 cm, 
puristuslohkeamista

jalasparrun liitos 
päättyy

liitos auki 1 cm

ohennus 1 cm

yhtenäinen
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inventointipiirustus kattotuolista 
numero12. 

piirroksiin ei ole merkitty uusien 
kulkusiltojen rakenteita.

3D-laserskannauksella saadusta 
materiaalista tuotettu kuva 
kattotuolista numero 12. (nina 
heiska / tkk & hannu heinonen / 
nordic Geo Center oy 2008.)
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L i i t o s t e n  v a L o k u v a u s

Kattotuolien kaikki liitokset valokuvattiin pienellä digitaalika-
meralla. Työ suoritettiin turvavaljaat päällä rakenteissa kiipeile-
mällä siten, että työparin toinen jäsen käytti kameraa ja toinen 
valaisimia. Kuviin otettiin myös viivoitin antamaan mittakaavaa. 
Liitoksen koodi kirjoitettiin lapulle, joka kiinnitettiin neulalla 
liitoksen viereen. 

Kattava ja järjestelmällinen kuva-aineisto auttoi vaurioiden 
syntymekanismin ymmärtämisessä. Arkistoituina dokument-
teina kuvat ovat myös erittäin käyttökelpoisia vaurioiden kehit-
tymisen seurannassa.

Kirkossa on 22 kattotuolia, joista kahdessakymmenessä on 19 ja 
kahdessa seitsemän puuliitosta. Liitoksia on siis kaiken kaikkiaan 
394 kappaletta, ja jos ne kaikki valokuvattaisiin sekä idästä että 
lännestä tulisi kuvia 788. Osa liitoksista on päätymuurin sisällä 
tai niitä on muuten mahdotonta valokuvata. Lisäksi joitakin 
virheettömiä liitoksia jätettiin kuvaamatta.  

Pimeällä vintillä olevien liitosten  hyvä valaistus järjestettiin 
pattereilla toimivien LED-valaisimien avulla. Valaisimia oli 
kaksi kappaletta - kumpikin vastasi täydelle teholle säädettynä 
75 W hehkulamppua. Valaisimet muodostivat tasomaisen, 30 x 
45 cm kokoisen valokappaleen, jolla kohteeseen saatiin valoa 

alimman kitapuun ja selkäpuun 
liitosta valokuvataan runkohuoneen 

keskiosassa.

kuvassa näkyy liitosten valokuvausta 
varten rakennettu LeD-valaisin.
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kuvattu liitos 5eö-k/L. kuvattu liitos 4es-D/i.

kuvassa näkyy selkäpuuhun kaiverrettu 
pentagrammi eli viisikanta.

viivoitin ja neula.
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edestä ja sivulta. Salaman käyttö olisi poistanut kuvista raken-
teiden pinnan muodot.

Kuvamateriaalin esitysmuodoksi valittiin A0-kokoinen juliste, 
johon kuvat on sijoitettu ruudukoksi kattotuolin numeron ja 
liitoksen koodin perusteella. Toisessa julisteessa ovat idästä 
otetut kuvat ja toisessa lännestä otetut kuvat. Valokuvatiedostot 
nimettiin kuvassa näkyvän koodin mukaan. 

Kaikki kuvat arkistoitiin digitaalisessa muodossa ja julisteet 
lisäksi tulosteina Sipoon seurakuntayhtymän ja Museoviraston 
arkistoihin. Lisäksi jokaisesta liitoskuvasta on tarkoitus arkis-
toida A5-kokoinen vedos.

M u u r i e n 
k o o r D i n a a t t i M i t t a p i s t e e t

Vintin kivirakenteisiin kiinnitettiin 16 luotettavasti säilyvää 
mittapistettä, joista kolmen keskinäiset koordinaatit saatiin 
takymetrimittauksella. Koordinaatit olisi hyvä luetteloida ja 
tallettaa seurantaa varten Museoviraston ja Sipoon seurakun-
tayhtymän arkistoihin, ja kaivertaa metallilevylle, joka asennet-
taisiin kirkon vinttiin.1 

1 ks. s. 200–205: kivirakenteen mittaukset.

asentamaton mittapiste.Mittapiste asennettuna runkohuoneen 
muuriin.
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Mittapisteet asennettiin muurissa vakaasti istuviin, ehjiin kiviin. 
Mittapisteistä neljä sijaitsee runkohuoneen päätymuureissa, 
yksitoista runkohuoneen pitkillä sivuilla ja yksi sakastin tiili-
päädyssä. Päätymuurien mittapisteet sijoitettiin rakennuksen 
kokonaisuutta ajatellen mahdollisimman vakaisiin kohtiin, jotta 
niiden perusteella pystytään kiinnittämään rakennuksen koor-
dinaatisto riittävän tarkasti. Talvityönä tehdyssä päätymuurien 
mittapisteiden asennuksessa käytettiin apuna pakkasen kestävää 
punaviinillä täytettyä vaaitusletkua, joka johdettiin kirkkosalista 
juoruaukkojen läpi päätymuureille.

3 D - L a s e r s k a n n a u s

Nordic Geocenterin suorittamasta kattorakenteen 3D-lasers-
kannauksesta saadut lopputuotteet osoittautuivat rakenteen 
analysoinnin kannalta hyödyllisiksi, mutta niihin päästiin käsiksi 
vasta, kun korjaustyön suunnittelu oli jo tehty. 3D- laserskan-
nauksen pistepilvestä saatavaa tietoa Sipoon vanhan kirkon 
kattorakenteista voisi hyödyntää ainakin seuraavina tulosteina 
arkistoitavina lopputuotteina: lappeiden painumakartat, raken-
teen mittapisteiden koordinaatit, jalasparrujen asentokartat ja 
kattotuolien mittajanoin varustetut projektiot.

3D-skannausmallista 
saadut kaaviot lappeiden 
painumista. (nina heiska / 
tkk & hannu heinonen 
/ nordic Geo Center oy 
2008.)

ylemmässä kuvassa 
etelälape, alemmassa 
pohjoislape. Lappeet on 
kuvattu ulkoa päin.

etelälappeen suurimman 
painuman kohdalla on 
kattotuolin painuma vielä 
suurempi kuin kuvassa 
näkyvä ruodelaudoituksen 
painuma, sillä painumaa 
on oikaistu kasvattamalla 
selkäpuun yläpintaa.
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k e s k i a i k a i n e n  r a k e n n u s t a p a  s i p o o n  v a n h a s s a  k i r k o s s a

Itäuusmaalaisten kirkkojen samankaltaisuudesta huolimatta 
niiden tekotavoissa on huomattavaa vaihtelua. Näyttääkin 
siltä, että vaikka suunnittelijana on todennäköisesti ollut sama 
henkilö, toteutuksesta vastaavat ovat vaihtuneet ainakin puura-
kenteiden kohdalla paikkakunnan mukaan.

p o h J a k a a v a

Keskiaikaisten kivikirkkojen suorakulmaisilta vaikuttavat 
pohjakaavat poikkeavat usein suorakulmaisesta. Ehkä kirkon 
seinälinjoja ovat määritelleet kirkolliset viranhaltijat, joille 
rituaaliset merkitykset ovat olleet tarkkuutta tärkeämpi tavoite. 
Päähuomio on tällöin kiinnitetty alttarin paikkaan, ilmansuun-
tiin, kirkkorakennuksen asemaan maisemassa ja yhdyskunnassa 
tai paikalla olleen vanhemman pyhätön korvaamiseen. On myös 
mahdollista, että pohjakaavan linjoista ovat huolehtineet kivi-
muurien tekijät, joiden työtä epätäsmällisyys ei ole hidastanut.

Kivimuurareiden jälkeen työmaalle on kuitenkin saapunut kaksi 
ammattikuntaa, joiden työtä tarpeettomat kulmapoikkeamat 
ovat haitanneet: holvimuurarit ja varsinkin kirvesmiehet. Nurk-
kapisteiden täsmällinen määrittäminen olisi heidän näkökulmas-
taan ollut pieni vaiva sen rinnalla, mitä vaikeuksia vinot muurit 
aiheuttivat heidän tarkkuutta vaatineisiin työsuorituksiinsa.

sidekiviä asehuoneen kohdalla.

vastaavanlaiset sidekivet löytyvät muun 
muassa pernajan kirkon asehuoneen 

ulkopuolelta.

asehuoneen ullakko.

runkohuoneen julkisivu on ollut 
saumattu ja maalattu myös asehuoneen 

ullakon kohdalta toisin kuin sakastin 
ullakon kohdalla, jossa julkisivuun on 

käytetty myös epäsäännöllisempiä kiviä. 
runkohuoneen muurit siis rakennettiin 
ja viimeisteltiin ikään kuin asehuonetta 

ei rakennettaisikaan.
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Jos työmaalla on ollut sama mestari alusta loppuun asti, on 
vaikea käsittää, miksi hän on sallinut kustannuksia lisäävää 
epätarkkuutta työn alkuvaiheessa, ja miksei vahingosta ole 
viisastuttu seuraavalla työmaalla. Kattotuolien kehitys ja esimer-
kiksi Sipoon vanhan kirkon jalasparrujen täsmällisyys nimittäin 
osoittavat, että kirkkojen rakentamisen perinteessä oli sekä 
suunnittelun pitkäjänteisyyttä että rakentamisen tarkkuutta.

M u u r i t

Sipoon vanhan kirkon runkohuoneen ja sakastin rakennustyöt 
on aloitettu samaan aikaan. Tähän viittaa muun muassa se, että 
Ranckenin selvityksen mukaan sakastin ja runkohuoneen perus-
tukset ovat samankaltaiset ja niiden kivet limittyvät toisiinsa.1 
Lisäksi runkohuoneen muuri näyttää olleen sakastin kohdalla jo 
melko pitkällä, kun sakastin kattorakenteita tehtiin, sillä sakastin 
jalasparrut eivät jatku runkohuoneen muurin sisään, toisin kuin 
esimerkiksi Porvoon tuomiokirkossa tai Pyhtään kirkossa. 

Joensuun yliopiston tekemissä puulustotutkimuksissa (ks. 
rakennushistoriaselvitys) todettiin, että asehuoneen ja kirkon 
muiden osien puurakenteissa käytetty puutavara oli kaadettu 
samaan aikaan. Näyttää kuitenkin siltä, että asehuone on toteu-
tettu hieman myöhemmin. Runkohuoneen ja asehuoneen 

1 Museovirasto: rancken 1935.

itä-uudenmaan kivikirkoissa on käytetty 
muurien rakennusaineena pääosin lohkot-
tuja pulterikiviä. 

tuhansien tonnien kivikuorman kuljetta-
minen on ollut työlästä, ja suuri osa kivistä 
on jouduttukin lohkomaan työmaalla 
lähiympäristön kivistä, vaikka merenran-
noilta ja metsä- ja kaskipalojen jäljiltä on 
löytynyt myös luonnon lohkomia kiviä. 

Lohkominen on tapahtunut joko hakkaa-
malla tai pudottamalla, sillä muureissa 
olevissa kivissä ei ole jälkiä poraamisesta 
ja kiilaamisesta. pudotuskorkeus on voitu 
saada aikaiseksi esimerkiksi vastapainokii-
kulla, luiskalla tai vinssauksella. kertaalleen 
halkaistun kiven jatkotyöstö vasaroin 
on ollut jo huomattavasti helpompaa; 
kiven halkeamissuunta on tullut selkeästi 
näkyviin, eikä kivi ole ollut enää niin suuri. 
hartiavoimin liikuteltavan lekan lisäksi 

on voitu käyttää heiluriksi ripustettuja 
punnuksia tai puiseen kankeen jännitettyä 
vasaraa.

Joissain tapauksissa on saatettu käyttää 
myös kuumuutta kivien lohkomiseen. G.e. 
aspin teoksessa ”huonerakenteiden-
oppi” vuodelta 1900 kuvataan kiven 
lohkaisu seuraavasti. ”polttamalla riko-
taan kiveä siten, että rikottavan kiven yli 
lasketaan lamppuöljyyn kastettu tappu-
rapalmikko, joka sytytetään. kun öljy on 
palanut loppuun, kaadetaan kivelle kylmää 
vettä, jolloin useinkin onnistuu saada kivi 
halkaistuksi suoraan ja vähällä kustannuk-
sella.” keskiaikaisessa suomessa öljyn on 
voinut korvata tervalla tai talilla. kuumen-
nusmenetelmää lienee käytetty silloin, 
kun lohkeamiselta on edellytetty erityistä 
tarkkuutta, kuten muurien nurkissa ja 
muuriportaan askelmissa.

k i v i e n  L o h k o M i n e n
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muurausten välillä ei nimittäin näytä olevan muita sidekiviä kuin 
asehuoneen sisällä näkyvät, runkohuoneen muurista törröt-
tävät kivet, jotka lienee laitettu sinne runkohuoneen muura-
uksen yhteydessä odottamaan asehuoneen muurausta. Lisäksi 
Ranckenin kuvaamissa kaivauksissa vuonna 1935 todettiin, että 
asehuoneen perustukset on tehty muusta kirkosta poikkeavalla 
tavalla.2 Asehuoneen kattorakenteen jalasparrujen pohjoispäät 
on asetettu valmista runkohuoneen julkisivumuurausta vasten. 
Asehuoneen pohjoisin kattotuoli on asemoitu runkohuoneen 
kattorakenteen ehdoilla toisin kuin sakastissa, jonka eteläisin 
kattotuoli on jouduttu osittain purkamaan runkohuoneen 
katon tieltä. Runkohuoneen ruodelaudoitus on jatkunut ehjänä 
asehuoneen kohdalla - ruodelaudoituksessa oleva aukko on 
tehty sahalla ilmeisesti vuoden 1935 korjauksen yhteydessä.

J a L a s p a r r u t

Runkohuoneen sivumuurien päälle sekä ulko- että sisäreunaan 
on asennettu jalasparrut, jotka jatkuvat molempien pääty-
muurien läpi. Ne on kytketty toisiinsa lohenpyrstöliitoksilla ja 
tapeilla varustetuilla sidepuilla. Varhaisemmissa ruotsalaisissa 
kirkoissa tätä jalasparrujen ja sidepuiden muodostamaa muurin-
harjarakennetta ei ole muurattu osaksi sivumuureja. Siksi se 
on joissain tapauksissa lähtenyt vaakakuormien vaikutuksesta 

2 Museovirasto: rancken 1935.

sidepuut on lovettu jalasparruihin 
siten, että osien yläpinnat ovat samassa 
tasossa. näin rakenne ei ole haitannut 

kattotuolien asennusta.

Myös konttipuut vastaavat tarkasti 
sisempään jalasparruun - vain 

muutamien konttipuiden alaosia on 
jouduttu hieman loveamaan.
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pullistumaan ulospäin vain päätymuurausten estäessä rakenteen 
liikettä. Sipoon vanhan kirkon rakentajat ovat olleet tietoisia 
ongelmasta ja muuranneet jalasparrut sidepuineen kiinteäksi 
osaksi muureja. Merkillepantavaa muihin itäuusmaalaisiin kirk-
koihin verrattuna on se, että jalasparrut on saatu niin tarkasti 
samaan tasoon, ettei esivalmistettujen kattotuolien korkoja ole 
jouduttu säätämään loveamalla tai kiilaamalla.

Jalasparrujen täsmällisestä asemoinnista ja jalasparrujen alla 
olevista koloista voinee päätellä, että jalasparrut on ensin 
asetettu paikoilleen esimerkiksi puisten tukien varaan ja sitten 
muurattu osaksi muureja.

k a t t o t u o L i t 

Kattotuolien osat on veistetty ja koottu maassa, ennen kuin 
ne nostettiin tasakerran päälle. Kattotuolien tekeminen on 
edennyt lännestä itään mutta pystyttäminen idästä länteen. 
Ensin on kasattu lännenpuoleisin kokonainen kattotuoli eli 
kattotuoli n:o 21, sitten sen päällä seuraava ja niin edelleen. 
Lopullista tapitusta ei kuitenkaan ole tehty vielä tässä vaiheessa, 
jossa lienee käytetty helposti irrotettavia aputappeja. Tästä 
kasausvaiheesta kertovat käpälien tapinreiät, joilla kattotuolit 
on kytketty pinossa toisiinsa, ja liitoskohtien läpiporausjäljet. 
Ne ovat syntyneet liitosten tapinreikiä kairatessa aina pinossa 
alempana olevan kattotuolin yläpintaan. Läpiporausjälkiä ei 

pinousvaiheen kiinnitystappeja ja niiden 
reikiä käpälissä.

pinousvaiheen kiinnitystappi ja sen 
kohdalle osunut läpiporausjälki.
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kattotuolin n:o 9 käpälän liitokset ovat samalla puolella ja käpälä onkin vääntynyt - sakastin 
kattotuoleissa ne myös ovat samalla puolella, mutta sakastin vesikaton pienemmät kuormat eivät ole 

riittäneet vääntämään käpälää vinoon.

Lopulliset tapit  ovat niin pitkiä, ettei niitä ole 
voitu lyödä läpi pinossa. tapeissa ei myöskään 
ole läpiporauksen aiheuttamia vaurioita edes 
silloin, kun poraus on osunut tapin kohdalle.
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ole lopullisissa tapeissa, mikä kertoo siitä, että kattotuolit on 
nostettu ylös osina. Lopulliset tapit on lyöty itäpuolelta liitoksen 
läpi, ja ne ovat niin pitkiä, ettei niitä olisi voitu lyödä pinossa.

Kaikki selkäpuiden loveukset on tehty samalle puolelle, mikä 
sekin viittaa siihen että kattotuolit on koottu ensin lappeel-
laan. Poikkeus tästä säännöstä on kattotuolin n:o 9 käpälän 
ja selkäpuun välinen liitos, joka ainoana on tehty selkäpuun 
länsipuolelle.

Varsinainen pystytystyö on aloitettu siten, että pinon päältä on 
viety ensin idänpuoleisin kokonainen kattotuoli eli kattotuoli 
n:o 2 osina tasakerran päälle. Se on koottu ja tapitettu vaakata-
sossa ja nostettu kokonaisena pystyyn. Itäpäädyn muurihirsi on 
ollut paikoillaan kattotuolia n:o 2 asennettaessa. Muurihirteen 
on tehty loveukset, ja se on tapitettu kattotuoli n:o 2:een kuin 
viidenneksi kitapuuksi. Näyttää siltä, että tämä ensimmäinen 
varsinainen kattotuoli on nostettu vasten juuri tätä tarkoitusta 
varten asennettua muurihirttä ja jo osittain muurattua pääty-
muurausta. Kattotuolia on muotoiltu siten, että se mahtuu 
aloitetun päätymuurauksen päälle. Näin ensimmäinen, yksin 
seisova kattotuoli on saatu tuettua pystyyn. Toki päädyssä on 
ollut lisätukena rakennustelineet, mutta rakenteen kaikin-
puolinen vakauttaminen työn alkuvaiheessa on varmasti ollut 
välttämätöntä.

päätymuurauksen keskellä on 
saattanut olla nosturina toiminut 
harustettu masto, jonka paikka 
on vielä nähtävissä itäpäädyn 
muurauksen sisäpuolen yläosassa. 
Muurissa on itäpäädyn ylimmän 
kattotuolin tasossa kolo, joka on 
ilmeisesti muodostunut halkaisijaltaan 
noin kahdeksantuumaisen pyöreän 
pystytolpan lahottua muurin sisästä 
pois. Maston huipussa lienee roikkunut 
talja tai pelkkä väkipyörä eli pylpyrä. 

kattotuoli numero 2 ja sen liittyminen 
muuriin ja muurihirteen.
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Kattotuolien kokoaminen tasakerran päälle asetettujen poikit-
taisten parrujen muodostaman tason päällä on ollut yksin-
kertaista niin kauan, kuin kattotuoleille on ollut vaakatasossa 
tilaa. Kun pystytys on edennyt noin puoleenväliin, vaakatasossa 
kasattavan kattotuolin harja on alkanut ulottua länsipäädyn 
yli. Yksi mahdollinen ratkaisu on ollut jatkaa työskentelytasoa 
puutolppien varassa länsipäädyn länsipuolelle, jolloin kattotuo-
lien pystytystä olisi voinut jatkaa samaan tapaan loppuun asti. 

Sekä selkäpuun ja käpälän että käpälän ja konttipuun liitoksissa 
käytetyt tapit ovat kahta poikkeusta lukuun ottamatta lyhyttä 
mallia. Ehkä kattotuolin alaosa on nostovaiheessa pitänyt varata 
tukea vasten, jolloin pitkät tapit olisivat kanittaneet tai hajon-
neet. Konttipuun ja selkäpuun liitoksissa käytetyt tapit taas 
ovat valtaosin samaa pitkää mallia kuin muutkin kattotuolien 
yläosien tapit.

Kattotuolin n:o 13 pystyttäminen on mahdollisesti ollut 
jonkinlainen välietappi työmaalla. Kattotuolien kokoaminen 
on vaatinut uusia rakenteita ja ankkurihirret on ehkä tässä 
vaiheessa vedetty kitapuiden päälle ja sidottu itäpäätyyn. Alus-
laudoitus, jonka yksi saumakohta osuu tuoliin n:o 13, on ehkä 
lyöty paikoilleen, ja näin puolet kirkosta on saatu vesikaton alle. 
Osa apurakenteista on jäänyt tarpeettomiksi, ja niitä on voitu 
siirtää länsipuolelle.

sipoon vanhan kirkon sakastin 
runkohuoneen puoleisin kattotuoli on 
jouduttu katkaisemaan runkohuoneen 

kattotuolien liikuttelun tieltä.

Jalasparrujen vaaituksessa on voitu käyttää 
apuna esimerkiksi piripintaista, pitkää 
vesikourua tai suolesta tehtyä, vedellä 

täytettyä vaaitusletkua. naudan ohutsuoli 
on pituudeltaan noin 45 metriä: väkevään 
suolaliuokseen säilöttynä ja käytettäessä 
tuettuna on sillä saanut vaaitettua kirkon 

kuin kirkon.

aukealla paikalla yksinkertainen konsti on 
ollut ensimmäisen jalasparrun asettaminen 
vaakasuoraan tähtäämällä sen selkä samaan 

linjaan horisontin kanssa. työmaalla on 
saattanut olla käytössä myös vaakerpassi, 

joka on laudoista tehty a-kirjaimen 
muotoinen kehikko, jonka harjalta roikkuu 

luoti.
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Puinen kattorakenne on valmistunut ennen päätymuurien 
muurausta. Näin työmaan päälle on saatu suojaava katto ja 
päätyjen muuraukselle muotti. Tekojärjestyksestä kertovat 
päätyjen muurauksen muoto, joka noudattaa uloimpien katto-
tuolien notkahtanutta selkäpuuta, muurin sisään jääneet katto-
tuolien osat, kattotuolin n:o 2 tapitus, jota ei olisi voitu tehdä, 
muurin ollessa jo paikoillaan, sekä laastiroiskeet kattotuoleissa. 

pyhtään kirkon notkahtanut pääty.

uloimmassa kattotuolissa ei ole 
kitapuita lainkaan, joten selkäpuu on 
kattotuolia pystytettäessä notkahtanut. 
päätymuuraus on tehty selkäpuun 
notkahduksen mukaisesti, jolloin 
kaarevasta muodosta on tullut osa 
keskiaikaisen kirkon päätyjulkisivun 
arkkitehtuuria. 

porvoon tuomiokirkon 
päätymuuraus on oikaistu 
palon jälkeen.

valtaosasta suomen 
keskiaikaisia kirkkoja on 
päätyjen muurauksen yläreuna 
kattorakenteiden uusimisen 
yhteydessä muutettu suoraksi. 
samalla on kadonnut osa 
rakennuksen alkuperäistä 
viehätystä

ulvilan kirkon notkahtanut 
pääty.
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 ulvi lan kirkossa länsi-
muurin sisäpinnasta holvien 
yläpinnan tasolta mitattuna 
9 ½ metrin etäisyydellä on 
ensimmäinen kattotuoli, 
jonka selkäpuun liitokset 
on tehty lännen puolelle. 
tästä länteen päin olevien 
kattotuolien liitokset on 
tehty itäpuolelle. 

saumakohdan kaksi idän 
puoleista kattotuolia ovat 
ehkä olleet ensimmäiset 
– niissä on vielä jäljellä 

harjalle johtava pystysuora 
kapu l a t i ka s  j a  s aks i en 
päälle tikkaiksi naulatut 
puo l a t . tämän  j ä l keen 
idänpuoleiset kattotuolit 
on nostettu pystyyn idän 
puolelta ja lännenpuoleiset 
lännenpuolelta. 

perttelin kirkossa vastaa-
vanlainen kokoamissuunnan 
muutos on idästä lukien 
kattotuolien n:o 16 ja 17 
välissä. perttelissä on kaiken 
kaikkiaan 23 kattotuolia.

ulvilan kirkon kattorakenteita. 

Liitosten loveamisen puoli vaihtuu 
kattotyömaan saumakohdassa.

k a t t o t y ö M a a n  s a u M a k o h t a

sipoon vanhan kirkon asehuoneen 
itäseinä ja etelään päin kallistunut 

pääty.

seinällä näkyvät vaaituslaserin 
punaiset säteet.
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a s e h u o n e e n  k a t t o r a k e n n e

asehuoneen kattotuolit 
on koottu ensin pinoon 
ja tapitettu toisiinsa paitsi 
käpälistään, myös selkäpuis-
taan, kun taas runkohuo-
neen kattotuolit ovat olleet 
tapitettuna toisiinsa vain 
käpälistään, sakastin eivät 
lainkaan. asehuoneessa 
se lkäpu iden loveukset 
on tehty pääsääntöisesti 
pohjo ispuole l le , pa i ts i 
päätyjulkisivun pinnassa 
olevan kattotuolin selkä-
puussa, jossa kaikki love-
ukset on tehty eteläpuo-
lelle. Myös pohjoisimman 
kattotuolin käpälän liitos 
se lkäpuuhun on tehty 
eteläpuolelle. 

asehuoneen päätymuuri 
on kal l i stunut vaaksan 

verran ulospäin ja kattora-
kenne lisäksi puoli vaaksaa. 
asehuoneen vinttiä on 
käytet ty  vä l i a ika i ses t i 
ke l lo torn ina . ke l lo jen 
kannatusors ien tuenta 
runkohuoneen muuri in 
j a  a sehuoneen  pää t y -
muuriin on selvästi tehty 
jälkikäteen. 

asehuoneen ja runkohuo-
neen katteiden välinen jiiri 
on vuotanut, ja vuodon 
aiheuttamia lahovaurioita 
on korjattu vuonna 1992 
uusimalla viisi kuudesosaa 
a sehuoneen  l a i p ios t a , 
itämuurin sisempi jalas-
parru ja muiden jalaspar-
rujen pohjoispäät. ruode-
laudoitus on vaihdettu jiirin 
alueelta.

porvoon kirkon sakastin 
kattotyömaa. (saarinen 2007) 

sakastin selvästi pienempiä 
kattotuoleja ei ole purettu enää 
ensikasauksen jälkeen, vaan 
tuolit on nostettu kokonaisina 
muurin päälle. (sakastin 
kattorakennelman kokoamisesta 
löytyy rakennuskonservaattori 
risto holopaisen kuvaus 
julkaisusta ”porvoon tuomiokirkon 
sakariston kattorakenteet”, tkk, 
arkkitehtiosasto, arkkitehtuurin 
historia, 2007. )



56

sipoon vanhan kirkon länsi-
päädyn sisäpuolen muurauk-
sessa näkyy ankkurihirsien 
kanssa samassa tasossa kolme 
aukkoa . n i iden  l äp i  ova t 
ilmeisesti menneet järeät ja 
huolellisesti työstetyt parrut, 
jotka on rakennusaikana jätetty 
kitapuiden päälle aukkojen 
sisäpuolelle. parrut näyttävät 
olleen osa nostolaitetta tai teli-
nettä, jota on käytetty puisten 
kattorakenteiden tai muurin 
kivien nostamiseen. 

parruissa on talttakirveellä tai 
isolla taltalla tehdyt reiät, joiden 
läpi parruja kannattaneiden 
pystytolppien tappipäät ovat 
menneet. Jokaista parrua on 

rei’istä päättäen tukenut yksi 
pystytolppa. 

parruihin on ehkä kiinnitetty 
nostovintturi; jo asennettuja 
kattotuoleja vasten pystytetty 
salko, jota on kierretty alapääs-
tään esimerkiksi vorokilla eli 
hevos- tai miesvoimaisel la 
vaakakierrolla yläpään toimi-
essa kelana. 

pa rru jen  pää l l ä  on  myös 
saattanut olla etelä–pohjois-
suuntainen kelatukki, joka on 
sijainnut C–kitapuiden tasassa 
ja  nojautunut es imerkiks i 
tukitolppien yläpäitä vasten. 
kelatukissa on ollut monta 
kiertoreikää, joista on vuoron-

r a k e n n u s a i k a i s e t  t e L i n e e t

telinelautoja ylimpien kitapuiden päällä  
olevien vaakasauvojen varassa kirkon 

itäpäässä.

Loivia köysikulmia varten tehty 
taittopyörä perttelin kirkon sakastin 

vintillä.
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perään käännetty kangi l la , 
kuten tapul in ke l lokelo ja . 
kelatukin molemmat päät ovat 
tällöin toimineet keloina, ja 
nostoköysiä on ollut vähintään 
kaksi. kattotuolien pystysau-
voja on asennettu paikoilleen 
aina, kun parruja on siirretty, 
jolloin vintturin kelatukki on 
mahtunut etenemään asenne-
tulta kattotuolilta seuraavalle. 
sauvoja on myös heti tarvittu 
tukemaan rakennustöiden 
kuormittamia kitapuita. 

Myös itäpäädyssä on alimman 
kitapuun yläpinnan tasolla neljä 
vastaavanlaista aukkoa, joista 
kolme on muurattu umpeen.

kitapuiden päällä on lisäksi 
vanhoja telinelankkuja. erityisen 
hieno on itäpäädyn lähellä, 

C-kitapuiden päällä makaava 
noin kolme tuumaa vahva, reilut 
kaksitoista tuumaa leveä ja 
runsas kolme syliä pitkä lankku, 
joka on työstetty lohkomalla ja 
veistämällä.

Jalasparrujen ja länsipäädyn 
muurihirren alapinnassa on 
muurauksessa säännöll is in 
välein aukkoja. aukot ovat 
joko liittyneet jalasparrujen 
asemointiin tai niihin on raken-
nusaikana tuettu telineiden 
vaakapuiden päät.

telineparru ja aukko sipoon vanhan 
kirkon länsipäädyn muurauksessa.

Loveuksien perusteella parruilla 
on ollut useampi eri käyttö, mutta 
viimeisimmäksi parrut ovat kulkeneet 
länsipäädyn muurin telinekomeroiden 
kohdalla muurin läpi ja toimineet siellä 
telineiden ja nostolaitteiden tukena.

tätä ennen ne ovat saattaneet olla 
apuna ankkurihirsien nostossa ja 
mahdollisesti myös kattotuolien 
pystyttämisessä. tuolien pystytyksen 
aikana niitä on saatettu siirtää askel 
kerrallaan kirkon pituussuunnassa.

oikealla keskiaikainen 
keskieurooppalaisen katedraalin 

työmaalla käytetty rakennusteline John 
Fitchenin kirjasta. (Fitchen 1961: s.18.)
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valtaosa siirtämisestä ja nosta-
misesta on tapahtunut kanta-
malla tai hevosilla vetämällä. 
kuitenkin joihinkin työmaan 
avainkohtiin on ollut kannat-
tavaa rakentaa erityinen nosto- 
tai vetolaite joko helpottamaan 
esimerkiksi jatkuvaa laastivirtaa 
muureille tai auttamaan todella 
r a ska iden  rakennusos ien 
nostossa. 

Myöhäiskeskiajan rakentaja 
on ollut tietoinen voimalait-
teiden hyötysuhteista. kitkan 
ja muiden häviöiden mini-
moiminen on ollut keskeistä 
laitteita suunniteltaessa, joten 
nostolaitteissa on pyritty vält-
tämään esimerkiksi hammas-
välistyksiä, voiman suunnan-
muutosta väkipyörillä ja akselin 
kiertosuunnan muutosta, vaikka 

tekniikka on ollut tuttua muun 
muassa tuulimyllyistä. esimer-
kiksi hevoskiertovintturin eli 
vorokin käyttö nostotyössä 
vaatii lähes aina vaihteen kier-
tosuunnan muuttamisen ja 
runsaasti tilaa, jolloin köysien 
venymisiin ja pyörälaitteiston 
kitkaan hukkuu energiaa.

raskaisiin, väkipyörillä välitet-
täviin köysinostoihin on voitu 
käyttää vetolaitteena myös 
askelittain vivuttavaa kankea 
siellä, missä laitteelle on ollut 
riittävästi tilaa. tällöin vipu-
kangen keskelle painopistee-
seen on kiinnitetty vetoköyden 
pää. kankea kuljetetaan askelit-
tain köyden vetämiseksi vaaka-
suunnassa. työ on tehty vivuten 
kankea kahden vetosuunnassa 
makaavan, tapein tai hammas-

k e s k i a i k a i s e t  n o s t o L a i t t e e t

keskiaikainen maalaus Babelin tornin 
rakentamisesta. (recht & Geyer 1989: 

65.)

käsin väännettävä vintturi muistuttaa 
ulvilan kirkon vintillä olevaa 

nostolaitetta.

pystysuoraan nostoon käytetyt 
kelalaitteet on useimmiten pyritty 

saamaan vaaka-akselisiksi ja 
vaakakelaisiksi siten, että akseli ja kela 

ovat samaa jatkuvaa osaa. tällaiset 
raskaat vipuvarsin tai juoksupyörin 

pyöritettävät vintturikelat ovat 
olleet enintään noin tuhannen kilon 

kuormien nostoon soveltuvia. 

keskiaikainen maalaus Jerusalemin 
temppelin rakentamisesta. (recht & 

Geyer 1989: 69.)

 rakennuksen päälle sijoitetun 
juoksupyörän akseli toimii 

nostolaitteen kelana.

keskiaikainen 
maalaus1200-luvun 

jälkipuoliskolta. (Gimpel 
1983:97.)

nostolaitteen 
käyttövoimana on maahan 

sijoitettu juoksupyörä.
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tuksin varustetun rungon 
päällä. tällaisessa vetolaitteessa 
k i tkaan ku luu vähemmän 
energiaa kuin esimerkiksi 
paksuhkolle puuakselille laake-
roiduissa keloissa.

uLv i Lan k irkon 
nostoLa ite

nostolaite ulvi lan kirkon 
vintillä on peräisin runkohuo-
neen rakennusajalta. nosto-
laitteen kelaan on voitu kiertää 
köysi, mutta tehokkaimmin 
se on toiminut paternoster-
periaatteella, jolloin köyttä ei 
ole tarvinnut erikseen kelata 
alas uutta nostoa varten, vaan 
nostaminen on ollut yhtäjak-
soista kahden kuormasäiliön 
ansiosta. tällöin nostoköysi 
on kierretty muutaman kier-
roksen vintturitukin ympäri, 

ja köyden alaosa on roikkunut 
jatkuvana pyörivänä silmuk-
kana. kuorman nostossa on 
voitu auttaa maasta käsin 
köydestä vetämällä.

vintturin kelassa oleva ura 
ja sen viereiset tapit liittyvät 
rakenteeltaan yksinkertaiseen 
säppilaitteeseen, jossa lukkona 
on ollut urassa kelan päästä 
päähän menevä keppi.

Myös pyhtään kirkon vintillä 
on keskiaikainen kevyiden 
taakkojen nostoon tarkoitettu 
vintturi.

sipoon vanhan kirkon kellotapulissa 
on keskiaikaistyyppisiä keloja ja 
taittopyöriä. kelassa oleva reikä on 
kampea varten.

ulvilan kirkon nostolaitteessa on kaksi 
haarukkajalustaa sekä noin kuuden 
tuuman vahvuinen ja sylen pituinen 
kelatukki, jonka ympäri köysi on 
kiertynyt. kelan molemmissa päissä on 
ollut reilun kyynärän mittainen kampi. 
vintturi on toiminut hyvin vielä sadan 
kilon suuruisten kuormien nostossa 
pystysuorassa suunnassa. siirtämistä 
varten se on voitu helposti purkaa 
neljään osaan.
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J a L a s p a r r u t  J a  M u u r i t

Sipoon vanhan kirkon suurimmat rakenteelliset ongelmat ovat 
aiheutuneet kirkon perustusten alla olevan maaperän epätasai-
sesta painumisesta. Tehtyjen havaintojen ja kairausten perus-
teella voi olettaa, että sakasti on perustettu kantavalle maalle. 
Muualla kirkon perustusten alla on kerros painuvaa maa-ai-
nesta, joka on paksuimmillaan asehuoneen kohdalla.

Painuminen on aiheuttanut pohjoismuurin ja asehuoneen etelä-
päädyn sekä runkohuoneen etelämuurin keskiosan kallistu-
misen ulospäin. Myös kuorin eteläpilari on kallistunut viitisen 
senttiä etelään.

Sakasti toimii tehokkaasti pohjoismuurin tukipilarina. Jalas-
parrut menevät runkohuoneen päätymuurauksen läpi, joten 
myös päätyjen muurit estävät pohjoismuuria liikkumasta ulos-
päin. Päätymuurien sisäinen lujuus ei kuitenkaan ole ollut 
riittävä, vaan länsipääty on haljennut kymmenisen senttiä 
ja itäpääty viitisen senttiä sisemmän jalasparrun sisäpinnan 
linjasta. Lisäksi itäpääty on haljennut keskemmältä siten, että 
halkeaman suuruus tasakerran kohdalla on viitisen senttiä. 
Myös etelämuuri on kallistunut kolmisen senttiä etelään päin 
ullakon portaan itäreunasta tasakerran korkeudella. 

Luoteiskulma.

pohjoismuurin jo varhain tapahtunut liikkuminen ulospäin 
on aiheutunut lähinnä perustusolosuhteista, mahdollisesti 

osin myös staattisesta- ja tuulikuormasta johtuvista 
vaakarasituksista. pohjoismuurin sakastin länsipuolelle 

jäävä osuus on kirkon pisin yhtenäinen muuri. Muurin alla 
kantava maa on yli kolmen metrin syvyydessä, ja lisäksi 
muuri on katkaistu korkealla ikkunalla, eivätkä sakastin 

muurit ole sen tukena. vallitsevat tuulikuormat rasittavat 
eniten juuri pohjoismuuria. 

Myös pyhtään kirkon pohjoismuuri on liikkunut samaan 
tapaan kuin sipoon vanhan kirkon pohjoismuuri, ja 

pernajan kirkon luoteisnurkka on vahvistettu tukipilarilla 
pyhtään tapaan.

koilliskulma.koilliskulman halkeama 
sisältäpäin.

k a t o n  r a k e n n u s o s a t  J a  n i i D e n  k u n t o
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Muureissa on lisäksi runsaasti pienempiä halkeamia, joilla ei 
näytä olevan ainakaan kattorakenteen kannalta rakenteellista 
merkitystä.

Sipoon vanhassa kirkossa näyttää siltä, että muurit eivät ole juuri-
kaan liikkuneet vuoden 1935 perustusten korjauksen jälkeen, ja 
että jalasparrut eivät ole koskaan liikkuneet suhteessa muuriin. 
Vastaisuudessa muurien liikkeitä on mahdollista seurata sekä 
muureihin asennettujen mittapisteiden että kattotuolien liitok-
sista otettujen valokuvien perusteella. 

M u u r i h i r r e t

Muurihirsillä tarkoitetaan keskiaikaisten kirkkojen päätymuu-
rauksen sisältä tai sisäpinnasta löytyviä parruja, joilla ei näytä 
olevan puiseen kattorakenteeseen liittyvää tarkoitusta. Hirret 
ovat saattaneet olla rakennusaikaisia telineitä, tai ne on tarkoi-
tettu toimimaan (tuoreen) päätymuurauksen vetotankona. 
Muurihirsiä on tai on ollut esimerkiksi Maskun, Pyhtään, 
Porvoon ja Pernajan kirkoissa.

Sipoon vanhassa kirkossa itäpäädyn muurihirsi on ollut liitettynä 
kattotuoliin n:o 2. Se on toiminut erinomaisesti vetoa vastaan-
ottavana rakenteena. Sittemmin hirsi on lahonnut pahoin ja 
menettänyt rakenteellisen merkityksensä. Hirren sisäpuolelle 
on kiinnitetty vuonna 1935 teräksinen vetotanko.

itäpäädyn muurihirsi.

suuri osa muurihirrestä on lahonnut 
pois. nykyään sillä on suurempi 
merkitys historiallisena dokumenttina 
kuin rakenteena.

runkohuoneen käyrä selkäpuu 
kuvattuna asehuoneesta käsin.
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pönkät ovat sipoon vanhan kirkon 
kattotuolien erityispiirre.

typistetty konttipuu.

sipoon vanhassa kirkossa vaakakuormien 
siirtyminen kattotuoleista runkohuoneen 
pitkiin muureihin ei näytä olleen ongelma, 

vaikka yksittäisten konttipuiden tuenta 
sisempään jalasparruun onkin heikko.

alkuperäisen mallinen konttipuu.



kitapuu

selkäpuu

konttipuu

jalasparrut

kontti

pönkkä

käpälä

ankkurihirsi

pystysauva
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sipoon vanhan kirkon konttikattotuolit 
koostuvat selkäpuista, kitapuista, 
pönkistä, konttipuista, käpälistä ja 
pystysauvoista.

Länsipäädyn muurihirttä ei ole alun perin liitetty jalasparruihin 
tai kattotuoliin, mutta vuoden 1935 korjauksessa se on kytketty 
pohjoispuolen ulompaan jalasparruun terässiteellä. Näin myös 
tämä muurihirsi toimii päädyssä sivumuurien vetotankona.

k a t t o t u o L i t

Kattotuoleihin on käytetty vaihtelevan laatuista puutavaraa 
rakennusosan vaatimasta mitasta riippuen. Esimerkiksi selkä-
puut ovat jykeviä, täyssärmäisiä mäntyparruja (6-7” x 7-8”), 
kun taas varsinkin ylemmissä kitapuissa on käytetty melko 
nuorista puista veistettyjä, vajaasärmäisiä parruja (4-5” x 4 - 
6”). Yksittäisiä kattotuolien osia, ainakin pönkkiä, on tehty 
myös kuusesta. 

Selkäpuiden ja kitapuiden väliset liitokset on pyritty tekemään 
siten, ettei selkäpuuta ole lovettu yli kolmannesta sen vahvuu-
desta ja että liitoksen puskupinta asettuu selkäpuun keskelle, 
jolloin selkäpuu ei kierry. Selkäpuiden liitosten loveukset katon 
harjalla on tehty periaatteella puolet ja puolet, samoin kuin 
selkäpuiden ja käpälien liitokset räystäällä.

Sipoon vanhan kirkon kattotuoleissa on erityispiirre, joka poik-
keaa muista samanikäisistä kattotuoleista: konttiin tuettu ja 
alinta kitapuuta tukeva pönkkä. Pönkän tehtävänä on ollut estää 
pitkää kitapuuta notkahtamasta, mikä aiheuttaisi vetorasitusta 



64

pönkän alkuperäinen yläliitos. pönkän alkuperäinen alaliitos. siirretty pönkän liitos.

holvisuunnitelman muutoksen vuoksi 
suuri osa pönkistä on jouduttu 
siirtämään rakenteessa ylöspäin, 
jotteivät ne olisi jääneet holvien tielle.

konttipuun loveaminen pönkkien 
siirron yhteydessä ei ole heikentänyt 
rakennetta merkittävästi.

kuvan liitoksessa on kattorakenteen 
ainut oksasta tehty tappi.

pönkän asentoa muutettaessa 
yläliitosta on jouduttu väljentämään.
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kitapuun ja selkäpuun väliseen liitokseen. Pönkkä osallistuu 
myös kattotuolin poikki kulkevien voimien siirtämiseen: osa 
voimista kulkee pönkän kautta konttiin eikä kitapuiden kautta 
selkäpuuhun. 

Holvausjärjestelmän vuoksi siirrettyjen pönkkien liitokset on 
tehty alkuperäisiä liitoksia huolimattomammin. Kitapuun lovea 
on avarrettu siten, että pönkkä on mahtunut kääntymään akse-
lina toimivan tapin varassa ilman, että liitosta on tarvinnut avata. 
Siirrettyjen pönkkien uusi alaliitos näyttää paikoin pikemmin 
arvioidulta kuin mitatulta - toki joitakin tiukkojakin liitoksia 
löytyy. Kattorakenteet tehneet timpurit olivat ehkä jo siirty-
neet toisaalle, ja pönkkien siirtäminen oli jäänyt vähemmän 
ammattitaitoiselle tekijälle.

Suuri osa alimpien kitapuiden liitoksista on ollut melkein sadan 
vuoden ajan yhden tai kahden tukevan naulan varassa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että suuri osa kitapuulle alun perin tulleista 
kuormista onkin kulkenut pönkkien kautta konttiin. Pönkkien 
merkitys on siis kasvanut, ja niiden kuntoon tulee kiinnittää 
huomiota.



66

pitkä ja lyhyt tappi sipoon vanhasta 
kirkosta.

runkohuoneen kattorakenteissa on 
käytetty pitkiä, naulamaisia tappeja, 
sakastissa lyhyitä, kiilattuja tappeja.

tapit ovat halkaisijaltaan noin 33 mm 
eli 1 1/4 ”.

alkuperäiset tapit ovat 
lohkomalla ja veistämällä 
työstettyä, suora- ja tiheä-
syistä mäntyä. ankkurihir-
sien jatkoksiin on tehty 
tapit hoikista lehtipuun  – 
ehkä koivun – rungoista.

runkohuoneen tapeista 
suurin osa on naulamaisia 
kantatappeja. ainoastaan 
käpälän ja selkäpuun liitok-
sessa on systemaattisesti 
käytetty lyhyttä, juuri ja 
juuri liitoksen läpi ulottuvaa 
tappia. sakastissa kaikki 
tapit ovat lyhyttä mallia. 
asehuoneen kattoraken-
teissa on tehty niin paljon 
muutoksia, että alkuperäi-
sestä tapitusjärjestelmästä 
on vaikea sanoa mitään. 

suuressa osassa liitoksia 
tapin reiän suuta on avar-
rettu molemmin puolin 
kirveellä. kairauspuolta on 
ehkä avarrettu siksi, ettei 
kaira siirtyisi sivusuunnassa 
kairausta aloitettaessa. 
vastapuolen avarruksella 
on ehkäisty reiän ympä-
ryksen lohkeaminen tappia 
läpi lyötäessä. Lyöntipuolen 
avar tamisel la  on voitu 
myös pyrkiä siihen, että 
tapin kanta tai levennys 
istuisi paremmin, tappi 
saataisiin riittävän syvälle 
ta i  ka irauksen jä lkeen 
reiän suulle jääneet säikeet 
saataisiin pois. Joissain tapa-
uksissa kirveen jäljet ovat 
saattaneet syntyä jo lyötyä 
tappia sälöitettäessä.

t a p i t

sälöytetty ja kiilattu tapin pää pyhtään kirkosta.

sälöytetty tapin pää joustaa, eikä kiila halkaise 
tappia.
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p y s t y s a u v a t

Sipoon vanhan kirkon kattorakenteissa on runsaasti pystysau-
voja, joista suurin osa on tehty veistetyistä soiroista (noin 2 
x 3-5”) ja muutama pyöreistä maloista (halkaisija noin 3-4”). 
Materiaali on samanlaista kuin selkäpuiden alapintaan naulatut 
reivit, ja onkin mahdollista, että sauvoja on tehty poistetuista 
reiveistä. Sauvojen asennusajankohtaa on vaikea arvioida 
tarkasti. Ne on asennettu päätymuurien muuraamisen jälkeen, 
ehkä jo rakennusvaiheessa tai pian sen jälkeen.

Pystysauvat estävät kitapuita notkahtamasta, värisemästä 
ja nurjahtamasta. Sauvat ovat mahdollisesti myös tuke-
neet kitapuita, kun niiden päälle on vedetty ankkurihirret ja 
nostolaitteet. 

Valtaosa sauvoista on asennettu kahden kitapuun välille lovea-
malla pystysauvan päätä noin kolme neljäsosaa ja naulaamalla 
sauva molemmista päistään yhdellä naulalla. Kitapuita ei ole 
lovettu. Ainoastaan yksi pystysauva ulottuu kaikkiin kitapuihin, 
eikä sitäkään ole naulattu ylimpään kitapuuhun. Kolmeen kita-
puuhun ulottuvia on viisi. Pystysauvat on paria poikkeusta 
lukuun ottamatta lyöty kiinni itäpuolelta.

Sauvojen naulat ovat monin paikoin ruostuneet poikki, ja osa 
sauvoista on jäänyt liian lyhyiksi kitapuiden notkahduksen 

pystysauvoja.

sauvoihin on tehty syvennykset 
naulojen kannoille, jotta naulojen 
pituus on tullut tehokkaammin 
hyödynnetyksi.
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vuoksi. Sauvat ovat vaarassa pudota holvien päälle; monia on jo 
pudonnutkin.

Uusien kulkusiltojen pystysauvat toimivat samaan tapaan kuin 
alkuperäisetkin sauvat, ja ne voidaan lukea osaksi rakennetta.

M u u t t u n u t  k u o r m i t u s t i l a n n e

Muurin kallistuminen on aiheuttanut sen, että kontin ulko-
nurkka on kallistunut alas- ja ulospäin kun taas konttipuu on 
kohonnut. Tästä syystä selkäpuun alapää on vääntynyt loivasti 
s-kirjaimen muotoiseksi, ja konttipuun yläliitoksen sisäreuna 
on joutunut kovaan puristukseen, joka on aiheuttanut osassa 
liitoksista sälöytymistä. Liitosten ulkoreunaan on vastaavasti 
muodostunut vino rako. Muodonmuutosten myötä myös raken-
teen toiminta on hieman muuttunut.

Muurien kallistumisen takia alimmat kitapuut ovat jääneet liian 
lyhyiksi ja niiden liitos selkäpuuhun on rikkoutunut.  Nämä 
vauriot näyttävät olevan pääasiassa vanhoja. Rikkoutumista on 
saattanut aiheuttaa myös kova tuuli, mutta näin ei näytä tapah-
tuneen ainakaan viimeiseen yhdeksäänkymmeneen vuoteen. 

Rikkoutuneita liitoksia on sekä laputettu eli korjattu puisilla, 
naulatuilla jatkopaloilla että jo varhain vahvistettu naulaamalla 
liitoksen läpi. Hämmästyttävää on, että nämä apurakenteet ovat 

Lounaisnurkan 
käpälien kääntyminen, 

joka on tapahtunut 
jo rakennusvaiheessa 

tai pian sen jälkeen, 
on avannut pönkkien 

ja kitapuiden 
välisiä liitoksia 

kattotuoleissa n:o 16 
ja n:o 17. käpälien 

kääntyminen on 
lisäksi vinouttanut 
ja kiertänyt näiden 
kattotuolien etelän 
puoleisten konttien 

konttipuita.

kattotuolin n:o 20 selkäpuun ja 
konttipuun sälöytynyt liitos.

kattotuolin n:o 3 auennut selkäpuun 
ja käpälän välinen liitos etelämuurilla 

runkohuoneen kaakkoisnurkassa.

Muurien liike on aiheuttanut 
kaakkoisnurkan konttien selkäpuun ja 
käpälän välisen liitoksen aukeamisen 

kattotuoleissa n:o 3-6. pyhtään, 
perttelin ja Maskun kirkoissa on 

samankaltainen vaurio vastaavassa 
kohdassa. 
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kitapuiden laputuksia on tehty ainakin 
kolmessa eri vaiheessa.

kuvassa on varhaisinta vaihetta 
edustava laputettu liitos noin vuodelta 
1900. Lappu on veistetty liitokseen 
sopivaksi ja kiinnitetty takonauloin.

osa liitoksista on vahvistettu 
naulaamalla ilman laputusta.

säilyneet ehjinä. Edes noin vuonna 1900 – siis ennen muurien 
tuentaa – asennetut laputukset eivät ole liikkuneet. 

Havainnoista voi tehdä kaksi päätelmää: muurit eivät ole oleel-
lisesti liikkuneet viimeisen sadan vuoden aikana, ja sekä kita-
puiden alkuperäinen puutappiliitos että naulattu laputus ovat 
molemmat riittävän lujia liitoksia kestämään lumi- ja tuulikuor-
mien aiheuttamat rasitukset. 

Suurimman epävarmuustekijän muodostavatkin ne kitapuiden 
auenneet liitokset, joita ei ole aiemmin korjattu laputtamalla. 
Näistä liitoksista ei pysty ilman seurantaa näkemään vaurion 
mahdollista kehittymistä. Kaksi senttimetriä ja enemmän auen-
neet liitokset tulee korjata, sillä niissä tappi on jo vakavasti 
vaurioitunut.

Kattorakenteissa on myös joitakin liitoksia, jotka ovat auenneet 
ilman, että tappi on murtunut. Vaurio on syntynyt rakenteen 
värinän tai kitapuun nurjahtamisen vuoksi tai joissain tapauk-
sissa yksinkertaisesti siksi, että tappi ei ole ollut tiukka. Tällaisia 
vaurioita on kattotuolien n:o 20 ja n:o 21 A- ja B-kitapuissa.

Itä- ja länsipäädyn julkisivujen pinnassa olevien kattotuolien n:o 
1 ja n:o 22 selkäpuut lepäävät koko pituudeltaan päätymuurien 
varassa. Siksi harja ei ole niiden kohdalta päässyt notkahtamaan, 
vaikka pohjoismuuri on kallistunut ulospäin. Sen sijaan liike on 
aiheuttanut kyseisten kattotuolien harjaliitoksen aukeamisen.
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pohjoismuurin liike on repinyt 
reunimmaisten kattotuolien 

harjaliitoksen auki.

Länsipäädyn harjalla kattotuolien n:o 
20 ja 21 kohdalla kitapuut a ja B ovat 

puristusjännityksessä. Liitoksia on 
auennut, ja kitapuu on liukunut sivuun. 
etelälappeen selkäpuihin paanukatteen 

uusimisen yhteydessä tehty korotus 
vaikeuttaa kitapuiden korjaustöitä.

selkäpuun ja konttipuun liitos 
kattotuolissa n:o 21.

kattotuolin n:o 21 konttipuu 
ja D-kitapuu tukeutuvat 
päätymuuraukseen, minkä vuoksi 
selkäpuun liike on aiheuttanut niihin 
voimakkaan taipuman.

selkäpuun ja D-kitapuun liitos 
kattotuolissa n:o 21.
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L a h o v a u r i o t

Lahovaurioita on päätymuureissa kiinni olevissa rakenteissa 
sekä vesikaton jiirien alla.

Päätymuurien sisäpinnassa, osittain niiden sisässä olevien katto-
tuolien (n:o 2 ja 21) pönkät ja D–kitapuut ovat lahonneet 
vaihtelevassa laajuudessa. Tällä ei kuitenkaan ole suurempaa 
rakenteellista merkitystä, sillä kyseiset kattotuolit tukeutuvat 
päätymuuraukseen.

Sakastin jiirivuodosta aiheutunut runkohuoneen kattotuolin 
n:o 6 vaurio on korjattu paikkapalalla, asehuoneen jiirivuo-
dosta aiheutunut vaurio runkohuoneen kattotuolissa n:o 10 
laputtamalla molemmin puolin, ilmeisesti vuoden 1992 korja-
usten yhteydessä. Runkohuoneen jalasparrujen lahovauriota ei 
kuitenkaan ole korjattu, vaikka ulomman jalasparrun vaurio on 
rakenteellisesti merkittävä. Myös asehuoneen ja runkohuoneen 
kattojen jiirissä on ollut vuoto, joka on lahottanut ulompaa 
jalasparrua kattotuolien n:o 10 ja n:o 11 välistä. Tämä on aihe-
uttanut lahoon puuhun tukeutuvien kattotuolien ulomman tuen 
madaltumisen, selkäpuun vääntymisen ja siten kuormituksen 
siirtymisen pääasiassa konttipuulle.

Kattotuolin n:o 2 eteläpuolen konttipuun ja käpälän välinen 
liitos on lahonnut pois, samoin kuin niiden kohdalla oleva jalas-
parrun ja sidepuun liitos. Myös sisemmän jalasparrun pää on 
pahoin lahonnut.

Lahovauriot. 

punaisella merkityissä kohdissa on 
rakenteellisesti merkittävä lahovaurio. 
Lisäksi päätymuurien sisäpinnassa olevissa 
puuosissa esiintyy lahoa.

kattotuolin n:o 2 muurin sisään jäänyt pönkkä 
ja muurihyllyllä lepäävä alin kitapuu ovat 
pahoin lahonneet.
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v a a k a s a u v a t  J a  a n k k u r i h i r r e t

Rakenteessa on kitapuita yhdistäviä vaakasuuntaisia soiroja, 
jotka ovat profiililtaan samanlaisia kuin pystysauvat. Vaaka-
sauvat on kiinnitetty kitapuiden päälle naulaamalla ilman love-
usta. Vaakasauvoilla on samankaltainen vakauttava tehtävä kuin 
pystysauvoillakin. Kitapuiden keskimääräistä alemman sijainnin 
takia kattotuolien n:o 5 ja 9 alimpia kitapuita ei ole kiinnitetty 
vaakasauvoilla viereisiin kitapuihin, ja ne heiluvatkin herkästi 
sivusuunnassa. Samoin kuin pystysauvoissa, myös vaakasau-
voissa naulaukset ovat monin paikoin pettäneet. Naulausten 
irtoaminen ei ole johtunut pelkästään korroosiosta vaan myös 
kitapuiden vaihtelevista korkotasoista. Vaakasauvat eivät kuiten-
kaan ole vaarassa pudota alas. 

Varsinkin ylimmän kitapuun päällä vaakasauvat näyttävät toimi-
neen myös telinelankkujen tukena.

Päätykolmiosta toiseen menevillä ankkurihirsillä on ehkä ollut 
vakauttava tehtävä päätymuurien muurausten ollessa vielä 
tuoreita tai kesken. Nyt ankkurihirret toimivat samaan tapaan 
kuin vaakasauvat. Toki ankkurihirsien kiinteä yhteys päätymuu-
reihin vakauttaa koko rakennetta. Ankkurihirsien jäykkyyden ja 
kattotuolien muodonmuutoksien vuoksi ankkurihirret lepäävät 
ainoastaan joidenkin kitapuiden päällä. 

eteläisen ankkurihirren jatkokohta.

ankkurihirren edessä, C-kitapuiden 
päällä näkyy eteläinen vaakasauvalinja.
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ankkurihirren liittyminen muuriin. kattorakenteen yläosa.

kuvassa näkyy selkäpuita yhdistäviä 
reivejä ja kitapuita yhdistäviä 
vaakasauvoja. ylimpien kitapuiden 
päällä vaakasauvat muodostavat 
kaksi yhtenäistä linjaa kirkon 
pituussuunnassa.

Ainakin Uudenmaan keskiaikaisissa runkohuoneiden katto-
rakenteissa on ollut ankkurihirsiä, mutta niiden toteutustapa 
vaihtelee suuresti. Pyhtään kirkossa ankkurihirret eivät jatku 
yhtenäisesti päästä päähän, vaan ne ulottuvat päädyistä lukien 
noin viiden kattotuolin kitapuihin, joihin ne on kytketty lovea-
malla ja tapittamalla. Pohjan kirkossa ankkurihirret on lovettu ja 
tapitettu kaikkiin kattotuoleihin, mutta ne koostuvat kolmesta 
eri hirrestä, joita ei ole liitetty toisiinsa. Sipoon vanhassa 
kirkossa etelänpuoleinen ankkurihirsi on tehty liittämällä kaksi 
pitkää hirttä yhteen hammaslapaliitoksella ja tapeilla erillisen 
liitoskappaleen välityksellä. Pohjoisen puoleinen ankkurihirsi 
koostuu kahdesta pitkästä hirrestä, jotka on liitetty toisiinsa 
hammaslapaliitoksella ja tapeilla. Ankkurihirret on sidottu 
muuriin teräksisillä ankkureilla, mutta kitapuihin niillä on aino-
astaan kitkaliitos. 

Sipoon vanhassa kirkossa kumpikaan ankkurihirsi ei enää toimi 
täysin. Etelänpuoleinen on lahonnut poikki itäpäästään, ja 
pohjoisenpuoleisen puuliitos on auennut hirsien kierryttyä.
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kattotuolien selkäpuita 
on liitetty toisiinsa naulaa-
malla niiden sisäpintoihin 
vaaka- ja vinosuuntaisia 
reivejä. reivien pääasial-
linen tehtävä on ollut pitää 
kattotuoleja paikoillaan 
kattotuolien pystytyksen 
jälkeen ennen aluslaudoi-
tuksen asennusta. reivit 
on naulattu ennen päätyjen 
muurausta, ja osa niistä on 
jäänyt muurauksen sisään. 
reivejä on erityisesti raken-
teen yläosassa – alempaa 
niitä on poistettu. 

Joidenkin reivien naulaukset 
ovat pettäneet korroosion 
takia, ja joitakin on irronnut 
kattotuolien muodonmuu-
tosten aiheuttamien jänni-
tysten vuoksi. 

Muutama reivin naulaliitos 
julkisivussa oleviin katto-
tuoleihin on auennut sään ja 
naakkojen haristavan vaiku-
tuksen takia. ehkä reivin 
nurkkaan on muuraukseen 
jäänyt pieni kolo, josta 
linnut ovat jo alunperin 
vääntäytyneet sisään, ja 
näin muodostunut kulku-
aukko on avartunut tuhan-
sista kynnenkuopaisuista, 
sateesta ja auringosta.

nykyään reivit kytkevät 
kattotuoleja vastaavasti 
kuin aluslaudoitus, mutta 
huomattavasti pienemmän 
lukumääränsä ja kokonsa 
vuoksi niiden merkitys on 
vähäinen.

r e i v i t

reivien paikoille selkäpuiden ja 
muurauksen väliin on muodostunut 

naakkojen kulkureittejä. 

reivit ulottuvat päätymuurauksen 
sisään.
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aluslaudoitusta sipoon vanhan kirkon 
pohjoislappeella.

kuvassa keskimmäisenä olevan 
selkäpuun kohdalla on saumakohta.

a L u s L a u D o i t u s  e L i  r u o D e L a u D a t

Katon ruodelautojen raaka-aineeksi on valittu suora- ja tiheä-
syistä, vähäoksaista mäntyä, josta laudat on valmistettu lohko-
malla ja veistämällä. Lohkomistekniikan takia kaikki ruode-
laudat sivuavat toiselta puoleltaan puun ydintä. 

Näyttääkin siltä, että yhdestä tukista on tehty vain kaksi lautaa. 
Tukki on ensin halkaistu ydintä myöten kahtia, ja näin saaduista 
halaspuolikkaista on veistetty laudat. Aluslautojen ydinpuoli on 
aina asennettu ulospäin, ja veistetty puoli sisäänpäin. Siis pelkäs-
tään lohkomalla tehtyjä lautoja ei katossa ole lainkaan, vaikka 
muutama sellainen, ilmeisesti telinepuuna käytetty, lojuukin 
kitapuiden päällä.

Yksittäinen aluslauta on aina tasavahva. Tavallisesti lautojen 
vahvuus on kolme, poikkeuksellisesti viisi senttiä. Asehuoneen 
katossa on joitakin alle kaksi senttiä vahvoja lautoja. Vierek-
käiset laudat ovat koko lailla saman vahvuisia, jolloin paanuille 
on saatu tasainen alusta ilman, että lautoja on lovettu kattotuo-
leihin. Loveamista näyttää olevan vain parissa kirkon sadoista 
laudoista. 

Kirkon vesikattoihin on käytetty lähes tuhat lautaa. Niiden 
keskimääräinen pituus on kuusitoista jalkaa eli kaksi syltä ja 
kaksi kyynärää eli 4,8 metriä. Lautoihin on käytetty tukin koko 
leveys, ja koska se vaihtelee, on lautojen jatkokset jouduttu 
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etelälappeelta vuoden 1992 korjauksen 
yhteydessä purettu aluslauta.

Lauta on tehty lohkomalla ja 
veistämällä. Laudan päässä näkyy 

selkäpuun kohta tummempana.

takonauloja sipoon vanhasta 
kirkosta.

sijoittamaan aina samaan kohtaan. Runkohuoneessa lautojen 
saumakohdat osuvat molemmilla lappeilla idästä lukien katto-
tuolien n:o 5, 9, 13 ja 17 kohdalle ja lisäksi etelälappeella katto-
tuolin n:o 20 ja pohjoislappeella kattotuolin n:o 21 kohdalle. 
Ruodelaudat on jatkettu selkäpuun keskeltä puskusaumalla 
toisin kuin esimerkiksi Pyhtään kirkossa, jossa ruodelaudat 
on jatkokohdassa limitetty viistämällä niiden päät noin neljän 
tuuman matkalta. 

Täyspitkien lautojen pituudet vaihtelevat 4,7 metristä 5,2 
metriin ja ne osuvat selkäpuiden puoleenväliin, mistä voitaneen 
päätellä, että laudat on katkottu mittaansa kattotuolien pystyt-
tämisen jälkeen. Ruodelautojen sivut on viistetty 2-3 tuuman 
matkalta siten, että laudoitus toimii veden kulkua ohjaavana 
aluskatteena. Se on voinut alunperin toimia myös työmaa-ai-
kaisena vesikatteena.

Tiivis ja tukeva ruodelaudoitus tekee kattorakenteesta yhte-
näisen, sillä se sitoo kattotuolit toisiinsa ja tasaa kuorman 
useammalle kattotuolille kerrallaan. Ruodelaudoitus on siis 
paitsi paanujen alusta ja aluskate, myös tärkeä osa katon kuormia 
vastaanottavaa rakennetta.
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k o r J a u s p e r i a a t t e e t

t e k n i s e t  t a v o i t t e e t

Korjaussuunnitelman tärkeimmät tekniset tavoitteet ovat vesi-
katon mahdollisimman pitkän elinkaaren takaaminen ja katto-
rakenteen alkuperäisen toimintaperiaatteen säilyttäminen. 
Vesikaton tulee myös korjauksen jälkeen olla puutappiliitok-
siin perustuva joustava rakenne. Suunnittelun lähtökohtana 
on kattotuolien kunnostaminen ilman metalliosia – näin paitsi 
rakenteen selkeyden ja perinteen myös paloturvallisuuden 
vuoksi.

a n t i k v a a r i s e t  t a v o i t t e e t

Sipoon vanhan kirkon kattorakenne kaikkinensa on dokumentti 
keskiaikaisesta rakennustavasta, jolloin jokainen vaihdettu 
rakennusosa on ikään kuin pois repäisty sivu alkuperäisestä 
työselostuksesta ja pienentää tulevien rakennustutkijoiden 
mahdollisuutta ymmärtää keskiaikaista rakennustyömaata. 
Korjaussuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena onkin, ettei 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo vähene.

Korjaustyön jälkeenkin tulee olla selkeästi havaittavissa, 
millainen alkuperäinen rakenne oli ja miten korjattu rakenne 
poikkeaa siitä. Tähän on Sipoon vanhassa kirkossa hyvät mahdol-
lisuudet, sillä kuormitustilanne vaihtelee rakenteen sisällä eikä 
kaikkia liitoksia ole tarpeen korjata samaan tapaan.

keskiaikaisen kirveen jälkeä, ajan 
patinaa ja vieraskirjamerkintä 

asehuoneen konttipuussa.
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Korjaussuunnitelmassa on otettava huomioon rakennusmuisto-
merkin koko ajallinen kerrostuneisuus. Sipoon vanhan kirkon 
kattorakennelman kerrostumat on selostettu luvussa ”Sipoon 
vanhan kirkon rakennushistorian selvitys”.

n ä k ö k o h t i a  p u u r a k e n t e i D e n 
k o r J a a M i s e e n

Puurakennusten korjaamisessa on yleensä luontevaa vaihtaa 
vaurioitunut osa kokonaan uuteen ja näin säilyttää rakenteen 
eheys ilman häiritseviä ja usein teknisesti hankalia paikka- ja 
jatkoskappaleita. Tällaisessa uusimisessa kiinnitetään erityistä 
huomiota muodon, mittojen ja rakenteen säilymiseen muuttu-
mattomina ja nojaudutaan puurakentamisen kestäviksi osoittau-
tuneisiin, perinteisiin työtapoihin, kuten puiden talvikaatoon ja 
lohkomistekniikkaan. Kokonaisia rakennusosia uusittaessa ei 
säilötä pelkästään rakennusta, vaan myös korjaus- ja rakenta-
mistapaa, osaamista ja rakennuskulttuuria. 

Ennen rakennusosan uusimista tulee kohde dokumentoida 
tarkasti, jotta tieto alkuperäisestä tai edeltävästä tilanteesta 
säilyy. 

Sipoon vanhan kirkon tapauksessa rakennusosat ja itse puuaines 
ovat kuitenkin poikkeuksellisen vanhoja. Siksi vaurioituneiden 

pohjan kirkon kattorakenteen toiminta 
on korjauksen myötä oleellisesti 
muuttunut. keskiaikainen rakenne on 
kuitenkin edelleen olemassa, ja se on 
palautettavissa ennalleen.

restauroinnissa joudutaan usein 
sovittamaan yhteen monia ristiriitaisia 
tavoitteita.
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osien korvaaminen kokonaan uusilla ei useimmissa tapauksissa 
tule kyseeseen.

Korjaussuunnitelman tulee perustua siihen, että alkuperäiset 
osat säilytetään materiaalia, muotoa ja työstötapaa myöten 
mahdollisimman aitoina ja niiden vaihtamista vältetään viimei-
seen asti. Alkuperäiset osat ovat tieteellisesti arvokkaimpia, ja 
rakenteen merkittävyys historiallisena dokumenttina perustuu 
pitkälti osien aitouteen.

Jos rakennusosa tai sen liitos on jo korjauskelvoton, mutta sen 
lopullista tuhoutumista halutaan lykätä, se pyritään säilyttä-
mään käyttämällä apurakenteita tukena tai suojana. Apuraken-
teita ei lavasteta osaksi alkuperäistä rakennetta, mutta ne eivät 
saa myöskään erottua häiritsevästi. 

Sipoon vanhassa kirkossa tällaisia apurakenteita ovat esimer-
kiksi laputukset, jotka toimivat sekä jatkoksina että liitoskappa-
leina. Laputusten etuna on, että alkuperäinen rakenne erottuu 
helposti uudemmasta korjauksesta, alkuperäisiä osia ei tarvitse 
muotoilla ja työ on yksinkertaista. Jatkuvat naulauskorjaukset 
johtavat lopulta selkäpuun ja kitapuun sälöytymiseen.

Lohkolaudan valmistusta.
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Lohkolautoja.
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k o r J a u s s u u n n i t e L M a

Ennen tässä esitettyjen korjaustoimenpiteiden suorittamista 
hankkeen osapuolten eli suunnittelijan, tilaajan ja tekijän tulee 
lukea käsillä oleva julkaisu kokonaisuudessaan. Tämä on välttä-
mätöntä, jotta kattorakenteen toiminnasta ja arvosta eli niistä 
perusteista, joihin alla oleva korjaussuunnitelma perustuu, saa 
oikean kuvan. 

Aivan yksityiskohtaisia ohjeita ei käsityönä tehdyn ja monia 
vaiheita läpikäyneen rakenteen korjauksesta ole mielekästä 
antaa. Pikemminkin on annettu riittävät yleisohjeet, joita sovel-
letaan kuhunkin yksittäiseen kohtaan erikseen. 

Korjaustyön valvojana ja suunnittelijana tulee olla restau-
rointiin erikoistunut arkkitehti tai rakennuskonservaattori, ja 
työn toteutuksesta vastaavan tulee olla restaurointimestari tai 
muutoin restaurointityössä ansioitunut kirvesmies. Korjaus-
työn korkealaatuinen toteutus edellyttää aina suunnittelijan 
ja kirvesmiehen yhteistä pohdiskelua paikan päällä. Kaikista 
korjaustöistä tehdään kuvitettu raportti arkistointia varten, 
jotta tieto rakenteiden muutoksista ja alkuperäisestä tilanteesta 
on löydettävissä. Raportit arkistoidaan Museoviraston, Sipoon 
seurakuntayhtymän ja suunnittelijan arkistoihin.rakenteeseen varhaisessa vaiheessa lisätty 

puinen vetotanko perttelin kirkossa.
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k o r J a u s J ä r J e s t y s

Ennen korjaustöihin ryhtymistä varustetaan päätyjen suurimmat 
halkeamat esimerkiksi kipsisilloin tai metalliviisarein ja laadi-
taan ohje kattorakenteiden seurantatyöstä.

Korjaustyöt aloitetaan pönkistä ja kattotuolin n:o 19 katken-
neesta kitapuusta. Seuraavaksi vahvistetaan kontit ja korja-
taan lahovauriot. Näiden töiden rinnalla uusitaan sauvoja ja 
naulauksia, ja viimeisenä asennetaan laputuksia. Korjaustyöt 
etenevät rauhallisella aikataululla, ja kaikissa työvaiheissa 
seurataan vaurioiden mahdollista kehitystä sekä korjaustöiden 
vaikutusta niihin. Arvio korjaustyön etenemisen aikataulusta ja 
vauriotyypin korjauksesta toiseen siirtymisestä tehdään korjaus-
töiden aikana seurannan perusteella. 

korjausohjeessa käytetyt liitoskoodit.
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periaatepiirros alasoiron muotoilusta. 
soiro on merkittu kuvaan punaisella.

kahden pönkän yläliitoksen 
yhteinen alasoiro.

p ö n k k i e n  k o r J a t t a v a t  L i i t o k s e t

Pönkkien vaurioituneiden liitosten korjauksessa keskitytään 
väljiksi muuttuneiden puuliitosten palauttamiseen tiukoiksi. 
Liitosten tiukentaminen tehdään lisäämällä liitoskappaleisiin 
puuta. Uusi puutavara muotoillaan täsmällisesti vanhoihin 
rakenteisiin istuvaksi; alkuperäisiä rakenteita ei muokata.

Kitapuihin kiinnitettävät soirot muotoillaan siten, että ne 
vastaavat tiukasti pönkkien liitosloviin ja muodostavat pönkille 
tukevan kauluksen kitapuun alapintaan. Soirot tehdään kita-
puun levyisinä ja niiden korkeus sovitetaan tilanteen mukaan. 
Soirot kiinnitetään kitapuihin kuumasinkityillä ruuveilla.

Niissä tapauksissa, joissa kitapuun molemmat pönkkäliitokset 
vaativat korjausta, tehdään korjaus yhteisellä soirolla.



kattotuolin n:o 4 pohjois- ja 
eteläpönkkien yläliitokset idästä päin 

nähtyinä.

etelä- ja pohjoispönkän yläliitokset 
korjataan yhteisellä alasoirolla. 

kattotuolin n:o 4 pohjois- ja 
eteläpönkkien yläliitokset lännestä päin 

nähtyinä.

kattotuolin n:o 5 eteläpönkän yläliitos.

Liitos varustetaan alasoirolla.

kattotuolin n:o 5 eteläpönkän alaliitos. 

Liitos varustetaan täytekiilalla.



kattotuolin n:o 7 eteläpönkän alaliitos.

Liitoksen tappi uusitaan. pönkän 
alapintaa veistetään siten, ettei se 
nojaa holviin. 

kattotuolin n:o 8 eteläpönkän yläliitos. 

Liitosta nostetaan ylöspäin alaliitosta 
vahingoittamatta siten, että yläliitoksen 
puristuspinta vastaa kitapuuhun. tappi 
uusitaan. samalla pönkkä nousee sen 
verran, ettei se enää nojaa holviin. 
yläpään väljään liitokseen asennetaan 
täytekiila, jolloin voidaan käyttää 
pönkän vanhaa tapin reikää. kitapuun 
loveus oikaistaan molemmista 
reunoistaan. 

kattotuolin n:o 9 eteläpönkän alaliitos.

Liitokseen tehdään täytekiila. 

kattotuolin n:o 6 eteläpönkän alaliitos.

Liitoksen tappi uusitaan, ja lohjenneen 
käpälän palan tilalle tehdään täytekiila.



kattotuolin n:o 9 pohjois- ja 
eteläpönkkien yläliitokset lännestä päin 

nähtyinä.

kattotuolin n:o 9 pohjois- ja 
eteläpönkkien yläliitokset idästä päin 

nähtyinä.

kattotuolin n:o 9 pohjois- ja 
eteläpönkkien yläliitokset korjataan 

yhteisellä alasoirolla.  

kattotuolin n:o 12 pohjoispönkän 
alaliitos.

Liitoksen tappi uusitaan.

kattotuolin n:o 13 pohjois-ja 
eteläpönkän yläliitokset lännestä päin 

nähtyinä.



kattotuolin n:o 17 eteläpönkän 
alaliitos. 

Liitoksen yläpuolen rako täytetään 
kiilalla mutta kiilaamatta.

kattotuolin n:o 17 pohjoispönkän 
yläliitos.

Liitos puhdistetaan ja puristetaan 
kiinni. 

kattotuolin n:o 17 eteläpönkän 
yläliitos.

Liitos muotoillaan kitapuun liitokseen 
sopivaksi ja puristetaan paikoilleen. 
Liitoskappaleiden kierteisyys aiheuttaa 
uudelle tapitukselle voimakkaan 
vetorasituksen, joten liitoksen tulee 
olla erityisen istuva.

kattotuolin n:o 13 pohjois- ja 
etäläpönkän yläliitokset idästä nähtyinä.

kattotuolin n:o 13 pönkkien 
yläliitokset korjataan yhtenäisellä 
alasoirolla. alasoiroa ei viedä liitosten 
läpi vaan sille tehdään pystysuora 
puristuspinta liitoksiin.  alasoiro 
kiinnitetään kitapuuhun ruuvaamalla.
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k a t t o t u o L i n  n : o  1 9  k a t k e n n e e n 
k i t a p u u n  k o r J a u s

Kattotuolin n:o 19 katkenneeseen D-kitapuuhun tehdään vetoa 
ja puristusta vastaanottava liitoskappale siten, että lautakor-
jaus murtuman kohdalta voidaan poistaa ja kitapuuhun saadaan 
muodonmuutoksen verran lisäpituutta. Vanhat liitokset tiuka-
taan takaisin alkuperäisille paikoilleen ja varustetaan puuta-
peilla. Samalla kattotuolin etelänpuoleinen pönkkä asemoidaan 
uudestaan siten, ettei se nojaa holviin.

kattotuolin n:o 19 eteläpönkän 
yläliitos idästä päin nähtynä.

korjattu kitapuu idästä päin nähtynä.

korjattu kitapuu päältä päin nähtynä.

kattotuolin n:o 19 eteläpönkän 
yläliitos lännestä päin nähtynä.

Murtunut kitapuu on korjattu 
laputtamalla ja ripustamalla.
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k o n t t i e n  v a u r i o i D e n  k o r J a u s

Kattotuolien n:o 15-19 molemmat kontit ja kattotuolien n:o 
3-6 eteläkontti vahvistetaan kontin sisäpuolelle lovettavilla ja 
tapitettavilla mäntyparruista tehdyillä tuilla. Työ aloitetaan 
kattotuoleista n:o 3, 5, 16 ja 18.

Tukipuut mitoitetaan siten, että niillä saadaan aikaan tarvittava 
tuenta ilman, että ne tarpeettomasti pienentävät konttikäy-
tävän kulkuaukkoa. Leveydeltään tukipuut vaihtelevat 150-200 
mm:n välillä ja vahvuudeltaan välillä 100-150 mm:ä. Käpäliin 
ja selkäpuihin tehdään lovet samalle puolelle, jolle kyseiset 
kappaleet on lovettu alunperinkin. Uudet lovet eivät saa olla 
syvempiä kuin vanhat. 

Piirroksessa on punaisella merkitty ne alueet, joita korjaustoi-
milla tuetaan. Harmaalla merkitylle alueelle voidaan sijoittaa 
kiinnittimiä, joilla helpotetaan konttipuun ja selkäpuun välisen 
liitoksen kiertymisestä aiheutuvaa kuormitusta. Selkäpuuhun 
tulee lovi vain keltaisella merkittyyn kohtaan.

Korjattavien konttien kuvitettu luettelo alkaa seuraavalta 
sivulta.

Molempien konttien vahvistus 
kattotuoleissa n:o 15-19.

konttien läpi menee vuoden 1935 
korjauksessa asennettu parru, 
johon uudet tukipuut tuetaan.

eteläkontin vahvistus 
kattotuoleissa n:o 3-6.

käpäläpuu päältä päin nähtynä. 

selkäpuun tukipuun kynnen lovi  
on merkitty  punaisella.



3es-ä/L ja 3es-ä/i.

4es-ä/L ja 4es-ä/i.

5es-ä/L ja 5es-ä/i.

6es-ä/L ja 6es-ä/i.



15es-k/L, 15es-k/i, 15ps-k/L ja 15ps-k/i.

16es-k/L, 16es-k/i, 16ps-k/L ja 16ps-k/i.

17es-k/L, 17es-k/i, 17ps-k/L ja 17ps-k/i.



kattotuolien n:o 16-18 eteläkontin 
konttipuun tukipuu asetetaan 
pystysuoraan asentoon kuvan 
osoittamalla tavalla. 93

18es-k/L, 18es-k/i, 18ps-k/L ja 18ps-k/i.

19es-k/L, 19es-k/i, 19ps-k/L ja 19ps-k/i.
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L a h o v a u r i o  s a k a s t i n  k o h D a L L a

Sakastin kohdalla ulompaa jalasparrua uusitaan parin metrin 
matkalta. Koska sakastin kattoa ei ole mielekästä purkaa korja-
ustöiden ajaksi, joudutaan orren paikkaus tekemään lyhyillä 
parrunpätkillä. 

Ensin alueen kattotuolit tuetaan nykyiseen asentoonsa, ja 
niiden alustaansa kohdistamaa kuormaa kevennetään. Kevennys 
tehdään siten, että käpälän kautta jalasparruille välittyvä pysty-
voima siirretään kulkemaan hydraulisten tunkkien kautta 
muuriin. Tunkeille joko kaivetaan käpälän alle tarvittava tila 
tai niille tehdään erityinen teräskehikko voimansiirtoa varten. 
Tunkeille tehdään liikkumaton alusta esimerkiksi siten, että 
muuriin kaivettu kuoppa tasoitetaan valulla ja päällystetään 
tukevalla teräslevyllä. Nosto suoritetaan hitaasti, ja sen vaiku-
tusta rakenteisiin pidetään tarkasti silmällä. 

Jalasparrun vaurioitunut osa poistetaan. Käpälien alle asenne-
taan noin puolen metrin pätkät jalasparrun poikkileikkausta 
vastaavaa parrua. Parrun ja jalsorren väli kiristetään loivilla 
puukiiloilla. Liukasteena käytetään tervaa. Käytetyn parrun 
tulee olla sisäkuivaa siten, että se asennuksen jälkeen turvotes-
saan välittää suuremman kuorman muureille. 

Ennen parrunpätkien asennusta tulee tarkistaa, että muuri 
parrujen alla pystyy ottamaan vastaan alkuperäistä pistemäi-

Lahovaurio sakastin kohdalla. kontin vahvistus sakastin kohdalla.

kontin läpi menee vuoden 1935 
korjauksessa asennettu parru. 

selkäpuun tukipuu tehdään kahdesta 
palasta, jotka sovitetaan parrun 

molemmin puolin.
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semmän kuorman. Kattotuolin n:o 6 pohjoiskontti vahvistetaan 
viereisen sivun piirroksen osoittamalla tavalla. Korjausperiaat-
teen selostus löytyy sivulta 86.

Sisemmän jalasparrun vaurioitunut alue on niin pieni, ettei 
ortta tarvitse korjata.

L a h o v a u r i o  a s e h u o n e e n 
k o h D a L L a

Asehuoneen kohdalla ulompi jalasparru korjataan samalla 
tavalla kuin sakastin kohdalla.

L a h o v a u r i o  k a a k k o i s n u r k a s s a

Kaakkoisnurkan lahovaurioalueella tehdään korjaustöitä seuraa-
vasti: Kattotuolin n:o 2 konttipuu ja käpälä uusitaan. Jalaspar-
ruen lahonneet päät poistetaan, ja niiden tilalle asennetaan 
uutta puuta, joka liitetään jalasparruun samaan tapaan, kuin 
jalasparrua on alunperinkin jatkettu eli hammaslapaliitoksella 
ja tapeilla. Lahonnut sidepuu vaihdetaan uuteen. Työssä nouda-
tetaan periaatteita, jotka on kuvattu kohdassa ”Näkökohtia 
puurakenteiden korjaamiseen” sivulla 75.

Lahovaurio kaakkoisnurkassa.Lahovaurio asehuoneen kohdalla.
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L a h o v a u r i o t  p ä ä t y M u u r i e n 
k o h D a L L a

Kaakkoisnurkan lahovaurion korjaus on kuvattu edellä. Muihin 
lahovaurioihin päätymuureihin kosketuksissa olevissa puura-
kenteissa ei puututa. 

Lahovaurioiden eteneminen pysäytetään siivoamalla kertynyt 
lika pois kitapuiden päältä ja estämällä lumentulo itäpäädyn 
koloista.

Muurihylly länsipäädyssä.

Muurihyllyn päällä oleva kitapuu 
puhdistetaan roskista ja liasta.
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p y s t y s a u v o J e n  k o r J a u s

Kattotuolien pystysauvojen paikat ja määrät on kuvattu inven-
tointipiirroksissa. Pystysauvojen naulaus uusitaan, ja hävinneet 
pystysauvat palautetaan. Mikäli pystysauvan naulaus tuntuu 
olevan kunnossa, eli sauva ei irtoa nykäisemällä, ei siihen puututa. 
Uudet pystysauvat tehdään samaan tapaan kuin vanhat. Uutena 
naulana käytetään vanhaan tapaan tervakarkaistua takonaulaa. 
Uusitut naulaukset merkitään kirjoittamalla naulauksen viereen 
spriiliukoisella tussilla naulauksen päivämäärä ja naulaajan nimi-
kirjaimet. Lyhyiksi jääneiden pystysauvojen viereen asennetaan 
uusi pystysauva. Vanha kiinnitetään paikoilleen siten, ettei ole 
vaaraa sen putoamisesta.

periaatekuva pystysauvan 
asennuksesta.

uusien kulkusiltojen pystysauvat toimivat 
samaan tapaan kuin alkuperäisetkin 
pystysauvat, mutta ne eivät miltään osin 
korvaa vanhaa rakennetta.
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v a a k a s a u v o J e n  k o r J a u s

Kaikkien vaakasauvojen naulaus tarkistetaan ja tarvittaessa uusi-
taan. Uutena naulana käytetään vanhaan tapaan tervakarkaistua 
takonaulaa. Vaakasauvastoa täydennetään siten, että sauvastot 
muodostavat ainakin yhden katkeamattoman linjan jokaisen 
kitapuun päälle. Uusitut naulaukset merkitään kirjoittamalla 
naulauksen viereen, sauvan sivupintaan,  spriiliukoisella tussilla 
naulauksen päivämäärä ja naulaajan nimikirjaimet.

Kulkusiltojen lankkuja ei ole kiinnitetty kitapuihin, eivätkä ne 
ole osa kattorakennetta.

r e i v i e n  k o r J a u s

Reivien pettäneet naulaukset uusitaan. Uutena naulana käyte-
tään tervakarkaistua takonaulaa. Uusitut naulaukset merki-
tään kirjoittamalla naulauksen viereen spriiliukoisella tussilla 
naulauksen päivämäärä ja naulaajan nimikirjaimet.

a n k k u r i h i r s i e n  k ä s i t t e L y

Ankkurihirsiä ei korjata, vaan ne jätetään sijoilleen antikvaa-
risiksi aarteiksi. Lika poistetaan kauttaaltaan ankkurihirsien 
päältä, erityisesti ankkurihirsien ja muurin yhtymäkohdasta.

vaakasauvoja ja reivejä.
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pohjoispuolen ankkuri-
h irren l i i tos korjataan 
v ä ä n t ä m ä l l ä  h i r r e n 
puoliskot oikeille paikoil-
leen ja tapittamalla liitos 
uudel leen. uudet tapit 
tehdään tammesta kahden 
tuuman vahvuis iksi , ta i 
liitos tapitetaan vanhaan 
tapaan nuoresta koivun 
rungosta tehdyillä puolen-
toista tuuman tapeilla ja 
vahvistetaan teräsvantein. 
rakennetta ei voi korjata 
entiselleen, sillä vanhan 
mallinen tapitus ei pysty 
pitämään kiertyneitä hirsiä 
suorassa. 

eteläpuolen ankkurihirren 
lahonnut pää uusitaan. 

uusi pää liitetään vanhaan 
hirteen tapitetulla hammas-
lapaliitoksella, jonka tulee 
vahvuudeltaan olla vähin-
tään yhtä luja kuin vanha 
jatkos. vanhan jatkoskohdan 
vaurioituneet tapitukset 
korjataan. tappeina käyte-
t ä ä n  v a n h a a n  t a p a a n 
nuoresta koivunrungosta 
tehtyjä vaarnoja. 

ankkurirautojen ja niiden 
naulojen kunto tarkiste-
taan. tarvittaessa raudat 
konservoidaan, ja naulaus 
uusitaan käyttäen tervakar-
kaistua takonaulaa.

a n k k u r i h i r s i e n  h y L ä t t y 
k o r J a u s s u u n n i t e L M a
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k i t a p u i D e n  L i i t o s v a u r i o i D e n 
k o r J a u s

Suuri osa auenneista kitapuista on laputettu. Laputuksiin ei 
puututa. Vanhat laputetut liitokset varustetaan kiilalla, joka 
ottaa vastaan liitoksen puristuksen. Uudet laputukset tehdään 
niihin toistaiseksi laputtamattomiin liitoksiin, jotka ovat auen-
neet yli 2 cm. Korjattavien liitosten kuvitettu luettelo alkaa 
seuraavalta sivulta.

Uudet laput tehdään lohkomalla ja veistämällä. Lappujen 
pituudeksi tulee kuutisenkymmentä, leveydeksi viitisentoista 
ja vahvuudeksi viitisen senttiä. Laput veistetään niin, että ne 
istuvat liitoskohtaan tiukasti. Kiinnitykseen käytetään kuuma-
sinkittyjä nauloja, joille porataan lappuun reikä.auennut, laputettu liitos, johon lisätään 

kiila.

Leikkauskuva uudesta laputuksesta. 
uusi lappu on merkitty kuvaan 
punaisella.

auennut, laputettava ja kiilattava liitos.



3ps–D laputus + täyttö.

3es–D laputus + täyttö.

4ps–D laputus + täyttö + kiristys.



5ps–D laputus + täyttö.

6ps–D laputus ja täyttö.

7ps–D laputus + täyttö,

9ps–D laputus + täyttö,



10ps–D laputus + täyttö.

10ps–C laputus + täyttö.

10es–C laputus + täyttö.

11ps–C laputus + täyttö.



11es–C laputus + täyttö.

11ps–D lapun kiinnitys korjataan.

Lappuun porataan reikä, ja lappu 
kiinnitetään uudella takonaulalla. 
vanhaa naulaa ei poisteta.

12ps–D laputus + täyttö.

12es–C laputus + täyttö.



13ps–D laputus + täyttö.

14es–C tappi lisätään.

17es–C laputus + täyttö.

20es–D laputus + täyttö.
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k a t t o t u o L i e n  n : o  2 0  J a  2 1  a - , 
B - ,  J a  C - k i t a p u i D e n  k o r J a u s

Korjaukset tehdään esitetyssä järjestyksessä, sillä katon muoto 
muuttuu hieman.



ensin korjataan kattotuolin n:o 
20 B-kitapuun eteläliitos: Lapetta 

nostetaan varovasti, kitapuu asetetaan 
paikoilleen ja tapitetaan uudestaan.

kattotuolin n:o 21 C-kitapuun 
eteläliitos paikataan, varustetaan 

täytekiilalla ja laputetaan 
ruuvaamalla. kitapuuta tukenut 

pystylauta poistetaan ja kulkusillan 
puuttuva sauva asennetaan 

paikoilleen.

kattotuolin n:o 21 B-kitapuun 
eteläliitos tiukataan ja varustetaan 

puutapilla.



kattotuolin n:o 21 a-kitapuun 
eteläpään liitos tiukataan paikoilleen 
ja varustetaan puutapeilla varovaisen 
lappeen noston jälkeen. 

tarvittaessa liitoksen alueelta 
poistetaan selkäpuun korotusluiska.

kattotuolin n:o 21 a-kitapuun 
pohjoispään liitos tiukataan paikoilleen 
ja varustetaan puutapilla varovaisen 
lappeen noston jälkeen. 

kattotuolin n:o 21 B-kitapuun 
pohjoispää nostetaan kohdalleen ja 
liitos laputetaan.
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n a a k k o J e n  J a  L u M e n  p ä ä s y 
v i n t i L L e  e s t e t ä ä n

Naakkojen mentävät aukot itä- ja länsipäädyn yläosissa täyte-
tään kalkkilaastilla. Naakat päästetään pesimään päätymuurien 
päälle muttei vintille.

Eteläräystäällä oleva naakan mentävä aukko kattotuolien n:o 12 
ja 13 välissä paikataan.

naakkoja itäpäädyn yläosassa. naakkojen kulkuaukkoja itäpäädyn 
yläosassa.



ulvilan kirkossa mineraalivilloitus estää 
kattorakenteiden kunnon tarkkailua 

ja on pahentanut kattovuodon 
aiheuttamaa lahovauriota.
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n ä k ö k o h t i a  k e s k i a i k a i s e n 
k a t t o r a k e n t e e n  p a L o s u o J e L u u n

Sipoon vanha kirkko on sinällään melko paloturvallinen 
rakennus. Sinne ei ole rakennettu lämmitysjärjestelmää, joka 
olisi voinut aiheuttaa tulipalon. Ullakolle tai runkohuoneeseen 
ei ole tehty lainkaan sähköasennuksia. Kirkko sijaitsee avoimella 
paikalla ja on valaistu hyvin ulkopuolelta, eikä siten houkuttele 
tihutyöhön. Salin syttymisvaara on nykyisellään melko pieni, 
kun puiset lehterit ja lattiat on purettu pois. Ullakotkin on 
siivottu eli tyhjennetty herkimmin syttyvästä rojusta. 

Rakennushistoriallisen arvonsa vuoksi kirkko tarvitsee kuitenkin 
palosuojelua, joka toimii kaikissa tilanteissa. Toimenpiteet on 
harkittava tarkkaan, jotta vältytään tarpeettomilta muutok-
silta ja suoranaisilta vahingoilta. Palosuojelulla ei saa vaarantaa 
rakenteiden toimivuutta eikä niiden kunnon seurantaa. Esimer-
kiksi räystäitä ei pidä ullakon puolelta suojata mineraalivillalla, 
joka kastelee puurakenteita jo pelkästään kondensoimalla. 
Mineraalivilla vaikeuttaisi myös kattovuotojen havaitsemista, 
estäisi rakenteiden kuivumista ja edesauttaisi näin lahovauri-
oiden syntymistä alkuperäisiin, keskiaikaisiin rakenteisiin. 

On myös otettava huomioon, että toimenpide, joka jossakin 
tilanteessa saattaa estää palon leviämisen, voi toisaalta olla 
paloa sammutettaessa haitaksi. Näin on esimerkiksi juoruauk-
kojen kohdalla. Juoruaukot yhdistävät päätilan ja ullakon, ja 
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ovat siten mahdollinen palon leviämisreitti. Kattopaloa sammu-
tettaessa ne ovat kuitenkin hyödyllisiä, kun sammutusvesi 
pääsee alas vintistä eikä keräänny holvin painanteisiin. Porvoon 
tuomiokirkon palossa sakastin rappaukset säilyivät parhaiten, 
kun juoruaukot olivat auki ja sammutusvesi pääsi valumaan 
alas. Kirkkosalin rappauksissa taas oli enemmän vesivaurioita, 
kun juoruaukot oli suljettu ja kaikki sammutusvesi imeytyi 
muureihin ja holveihin.

Tulipalon jälkeen suurin uhka onkin palokunnan suorittama 
sammutus. Sprinklerijärjestelmään verrattuna palokunta syytää 
vettä kymmenkertaisesti ja aiheuttaa siten suuret jälkivahingot. 
Automaattiseen alkusammutusjärjestelmään kannattaa siksi 
panostaa, vaikka paloasema onkin vain viiden minuutin päässä 
- Sipoon pelastusaseman toimintavalmiusaika Vanhalle kirkolle 
on kolme minuuttia ja automaattisen paloilmoittimen reagoin-
tiaika yhdestä kahteen minuuttia. Palokunta ei kuitenkaan ole 
aina asemalla.

s y t t y m i s e n  e s t ä m i n e n

Sipoon vanhan kirkon rakenne ja sijainti on ollut sellainen, 
ettei salama ole koskaan iskenyt kirkkoon. Nykyisin kirkossa 
on kuitenkin terästikkaat, ja sakastiin on vedetty sähkö tapulin 
kautta. Nämä saattavat houkutella salamaa. Siksi ukkosen-

johdattimet tulee asentaa ensi tilassa sekä itse kirkkoon että 
kellotapuliin. 

Tuhopoltolta suojautuminen on vaikeampaa. Kuten Porvoon 
tuomiokirkon palosta tiedetään, on räystäs otollinen sytytys-
paikka. Sipoon vanhan kirkon räystäät ovat kuitenkin hyvin 
ulottumattomissa, kunhan irrallisia tikkaita ei jätetä lojumaan 
kirkon ympäristöön. Rakennussuojelullisista syistä räystäitä 
ei voi pellittää eikä vuorata sisältä mineraalivillalla. Niissä 
on siis suojaverhouksen sijasta turvauduttava hälyttimiin ja 
sprinklaukseen. 

Sisätiloja voidaan suojata oviin ja ikkunoihin sijoitetuilla varas-
hälyttimillä. Yksi ovi voidaan varustaa vanhan lukon yläpuolelle 
sijoitettavalla turvalukolla, ja muut ovet sisäpuolelta suljetta-
villa teljillä. Suoranaiset sytykkeet, kuten virsikirjat ja esitteet, 
voidaan kerätä avohyllyjen sijasta lukittaviin massiivipuisiin 
kalusteisiin. 

Laitevioilta voidaan suojautua välttämällä turhia sähköasen-
nuksia. Asennusten ja irrotettavien sähkölaitteiden turvallisuus 
on myös tarkastettava riittävän usein. Tämä koskee myös lait-
teita, joissa ei ole sähköä - esimerkiksi kynttelikköjä ja pape-
risten ja kankaisten tavaroiden säilytystä.

Näkyville sijoitetulla kameravalvonnalla voidaan nostaa 
kynnystä ilkivaltaan.
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p a l o n  l e v i ä m i s e n  e s t ä m i n e n

Tavanomainen osastoiminen on hankalaa keskiaikaisessa 
kirkossa. Sipoon vanhan kirkon sali on yhteydessä ullakkoonsa 
juoruaukkojen kautta ja asehuone omaansa puisen laipionsa 
kautta. Sakastissa on holvattu katto, jonka juoruaukot on 
tukittu. Kaikkien kolmen tilan ullakot ovat yhteydessä toisiinsa. 
Sakastin ja asehuoneen ullakoille on käynti ainoastaan runko-
huoneen ullakon kautta. Ullakot on mahdollista jakaa erilli-
siksi palo-osastoiksi, mutta palo kiertää kohtuullisen helposti 
tällaisen seinän. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että norja-
laiset, jotka ovat palosuojelun ykkösiä pohjoismaissa, eivät pidä 
tarpeellisena kirkkoullakkojen osastoimista. 

Juoruaukkojen tukkimisesta ei ole huonoja kokemuksia lämmi-
tetyissä kirkoissa. Sipoon vanha kirkko on kuitenkin lämmittä-
mätön. Juoruaukot ovat runkohuoneen ainoat ilmanvaihtoaukot, 
ja ne vaikuttavat myös ullakon olosuhteisiin. Jos aukot tukitaan, 
menetetään mahdollisuus havaita vesikaton tai sammutuslait-
teiston vuodot kirkkosalista käsin. Koska kirkkosalin ja ullakon 
kosteusolosuhteet muuttuisivat, olisi varauduttava järjestämään 
korvaava ilmanvaihto. Kirkon sisäpuolen rappaukset ovat vauri-
oituneet kosteuden vuoksi useaan kertaan historiansa aikana.

Palon leviämistä voidaan rajoittaa myös palokuormia vähentä-
mällä eli välttämällä turhan palavan materiaalin säilyttämistä 
kirkossa. 

p a l o n  h a v a i t s e m i n e n

Kirkko on syytä varustaa automaattisella paloilmoitinlaitteis-
tolla, joka tekee hälytyksen suoraan hätäkeskukseen.

a l k u s a m m u t u s

Srinklerijärjestelmä pitäisi saada suojaamaan rakennuksia 
mahdollisimman pian. Sprinklauksella ja paloilmaisimilla tulee 
varustaa kaikki tilat: kellotapuli, kirkkosali, asehuone, sakasti ja 
ullakot räystäineen.

Koska Sipoon vanha kirkko on kylmä rakennus, tulee siellä 
kyseeseen vain ns. kuivaputkisto. Valmiustilassa putkisto on 
täynnä paineilmaa, jota kompressori ylläpitää automaatti-
sesti. Palossa suuttimen lasikapseli rikkoontuu sallien paineen 
purkautumisen, ja sammutusvesi pääsee putkistoon ja sieltä 
ulos. Tilastojen mukaan keskimääräisessä palossa laukeaa vain 
1-3 suutinta, jolloin myös kunnan johdosta saatava vesi riittää 
hyvin, kunnes palokunta tulee paikalle. Suutinlaukaisuun perus-
tuva sammutusjärjestelmä on osoittautunut varmatoimiseksi 
- Suomessa kuivaputkistot eivät ole lauenneet virheellisesti ja 
aiheuttaneet vesivahinkoja kirkkojen rakenteille.

Myös kirkon paanukatto voidaan suojata sprinklauksella. 
Porvoon tuomiokirkkoon rakennettiin palon jälkeen paanu-
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katon vesivalelujärjestelmä. Siinä harjalaudan alle asennettiin 
erikoissuuttimet, koska tavalliset suutinputket olisivat olleet 
liian suuria. Harjalautaa jouduttiin nostamaan vain 7-8 cm, 
mikä oli esteettisesti vielä hyväksyttävissä. Tällainen järjestelmä 
saattaisi sopia myös Sipooseen. Sipoon kirkon asehuoneen ja 
sakastin katot olisi joka tapauksessa hyvä suojata ulkopuolelta 
runkohuoneen räystäille sijoitettavilla suuttimilla. 

Tekniset laitteet tulee suunnitella niin, ettei niistä aiheudu 
tarpeetonta esteettistä haittaa. Tähän on kiinnitettävä huomiota 
myös kirkon vintissä, joka on vastaavista interiööreistä Suomessa 
parhaiten säilynyt - keskiaikaa myöhemmät rakenteet ovat 
vähäisiä ja harkiten tehtyjä. Sprinklerilaitteiston putkistojen ja 
anturien johdotusten sijoittelussa tulee varmistaa, etteivät ne 
tarpeettomasti haittaa kattorakenteen suunniteltuja korjauksia. 
Sprinklerilaitteiston syöttöön mahdollisesti tarvittavat putki-
liittimet kannattaa sijoittaa runkohuoneesta etäämmälle siten, 
että säiliöautoille on niihin aina mahdollisimman esteetön 
pääsy. Esimerkiksi tapulin vieressä asfalttitien laidassa ne eivät 
myöskään rumenna kirkkoa ulkoa päin. 

Jauhesammuttimet tilojen sisällä ovat tarpeellisia, mutta jälki-
vahinkoja ajatellen hankalia. Sammuttimissa käytettävä jauhe 
aiheuttaa korroosiota, ja puhdistus täytyy aloittaa jo muutaman 
tunnin kuluttua sammutuksesta, koska jauhe jämähtää kiinni. 

s a m m u t u s t y ö n  h e l p o t t a m i n e n

Palokunnalle on järjestettävä pääsy hyviin sammutusasemiin. 
Kirkkotarhan pohjoisporttia voidaan laajentaa niin, että palo-
auto mahtuu siitä kunnolla sisään. Portista kirkolle päin pitää 
varmistaa, että maankamara kantaa paloauton länsipäädylle 
asti. Kirkon länsipäädyssä oleva luukku tarjoaa mahdollisuuden 
päästä suoraan ulkoa vinttiin kattoa rikkomatta, joten luukulle 
pitäisi päästä helposti nostokorilla. Palokuntaa varten voidaan 
myös rakentaa kantava tiepohja kirkkotarhan eteläiseen muurin 
vierustalle, joka on nyt peltona. Tämä uusi väylä voitaisiin 
maisemoida niityksi. 

Savunpoistoluukkuja ei kirkkoon voi tehdä, joten palokunta 
tekee savunpoiston tarvittaessa moottorisahalla. Etelälap-
peella länsipäässä harjalla on paikka, jossa on uutta aluslaudoi-
tusta – kaikki muu aluslaudoitus on keskiaikaista. Tämä paikka 
tulee kirjata palokunnan pelastussuunnitelmaan ensisijaisena 
savunpoistoaukkona. 

kirjoituksen lähteinä on käytetty keskusteluja Museoviraston yliarkkitehti 
Martti Jokisen kanssa, Museoviraston intendentti tommi Lindhin selostusta 
porvoon tuomiokirkon sammutustöiden aiheuttamista vauriosta 
sekä palotekninen insinööritoimisto Markku kauriala oy:n tekemää 
suunnitelmaa.



Kattotuolit on esitetty lännestä päin nähtyinä.

3D-laserskannausleikkauksissa näkyy uusien kulkusiltojen pystysauvoja, 
joita ei ole merkitty inventointipiirroksiin.

Pudonneet pystysauvat on merkitty inventointipiirroksiin katkoviivalla.

Inventointi piirrokset: Livady. 
3D-laserskannausleikkaukset: Nina Heiska (TKK) & Hannu Heinonen 
(Nordic Geo Center Oy).

I N V E N T O I N T I P I I R R O K S E T  J A  3 D - L A S E R S K A N N A U S L E I K K A U K S E Ti n v e n t o i n t i p i i r r o k s e t  J a  3 D - L a s e r s k a n n a u s L e i k k a u k s e t
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soiro 2-3

soiro 2-7

soiro 2-3

soiro 2-5

soiro, toinen pää irti

irtosoirojasoiro 2-5

soiro 1-3

soiro 1-4

soiro 1-7

soiro 1-5

reikä

aukkoja, joista lumi 
pääsee sisään

kiinni

kiinni

kiinni

ankkurihirsi lahonnut 
pois muurin mitalta

soiro 2-4

soiro 2-7

liitos auki noin 1 cm
kiinni

ei näy lahoa

sauva kitapuun päältä 
lovella kylkeen

soiro 2-9

soiro 2-3

soiro 2-3

soiro 2-8

liitos auki 
noin 5 cm

irtosoiro 2-6

soiro 2-3

liitos auki 
noin 1,5 cm

2’’ x 4’’ soiro 
työntyy muurista 

noin 40 cm

pitäisi puhdistaa

muuri ohenee 10’’

lumen tulo estettävä

ei lahoa liitoksen 
kohdalla

veistetty väistämään 
muurausta

takaa pahoin 
lahonnut

muurihirsi lahonnut 
kokonaan pois

liitosalue laho, jalasparru laho 
kattotuolin nro 3 alle asti

20cm x 
30cm kolo 
muurissa

vetotanko

liitos auki 
noin 1,5 cm

soiro 2-3

soiro 2-4

soiro 2-4

umpeen 
muurattu kolo

K A T T O T U O L I  1

 

K A T T O T U O L I  2
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liitos kiinni

liitos auki 1 cm

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos auki 3 cm liitos auki 8 cm, 
korotus ja 
länsiklossi  
n. 2’’ x 4’’ 
takonauloilla

liitos auki 7 cm

liitos auki 1 cm liitos auki 3 cm

rako 1 cm

irti noin 10 cm

10’’ x 7’’

4’’ x 4’’

iso naula 
itäpuolella

lavea lovi

ehjä

säntillinen

lauta 12,5’’ x 6’’ (3-4)

4’’ x 4’’

laskeva vino soiro 3-7

liitos kiinni

irti 10 cm

takonaula itäpuolella

liitos auki 1,5 cm

laskeva vino soiro 3-7

soiro 2-3

liitos auki 
noin 45 mm, 
naula ja tappi

liitos auki 1-1,5 cm, 
konttipuu työntynyt, 

nyrhitty

liitos kiinni

liitos auki 1,5 cm

liitos auki 8 cm, 
naula

laskeva vino soiro 2-3, 
jatkunut kattotuoliin 5 asti

varaa muuriin, ei 
jalasparruun

liitos auki 1 cm

irti 15 cm

soiro 2-8

soiro 1-3

soiro 1-7

soiro 3-7

liitos auki 4,5 cm

lauta 12,5’’ x 6’’ (3-4)

yläkulkusillan tikas

kulkusillan pystysauva
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liitos kiinni

soiro 5-8

soiro 5-11

soiro 5-10

soiro 5-8soiro päättyy  (1-5)

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos auki 2,5 cm, naula 
(ei mahdu aukeamaan 
sivusuunnassa)

liitos auki 1 cm, 
naula

liitos auki 
3 cm

liitos auki 
2,5 cm, 
naula, 
länsiklossi 
lovisovituk-
sella ok

liitos auki 3 cm, 
kiertyneesti auki 

sivusuunnassa 3-5 cm

säntillinen, liitos 
auki 2,5 cm?

liitos auki 1,5 cm,
sivusuunnassa auki 1,5 cm

liitos auki 4 cm,
lavea lovi

lavea lovi

ei vaakatukea, heiluu

naula itäpuolella

laskeva vino soiro 3-7

rako 1 cmtimmi liitos

soiro 6-11

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos auki 
1 cm, naula

liitos auki 1 cm, 
naula

liitos auki 
5 cm, naula

liitos auki 12 cm, 
länsiklossi ok, 
kitapuu yhtä 
paksu kuin 
selkäpuu

laskeva vino 
soiro 3-7

irti 5 cm

iso sinkilä

liitos auki 4 cm

taipuma lovessa 1-2 cm

lohjennut lovien välistä

soiro päättyy

liitos kiinni

lahoa

taipunut 
0,5-1 cm

timmi liitos

timmi liitos
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soiro päättyy

soiro alkaa (8-12)

soiro alkaa (8-13, ei naulaa 8, 9)

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos auki 11 cm, 
veistetty 
länsiklossi 2’’

soiro päättyy

puumerkki

soiro päättyy

liitos alkaa

itäpuolella 2 takonaulaa

vähän väljä

irti 6 cm, varaa 
muuriin + 10

soiro alkaa (8-13)

soiro päättyy

mahdollisesti 
irronnut pystysauva

aika hyvä

soiro päättyy

liitos auki 
2 cm

rako 0,5-1 cm

liitos auki 1 cm

liitos auki 1cm, 
sivusuunnassa auki 1 cm

liitos auki 2 cm

rako 1 cm, 
kontti kiertynyt 

4 cm

osuu holviin

liitos auki 1 cm

soiro päättyy

soiro alkaa (7-12) soiro päättyy

soiro päättyy

soiro alkaa (7-12)

soiro alkaa (7-12)

liitos kiinni

liitos auki 1 cm, 
leikkonaula

vino soiro 
päättyy

soiro alkaa (7-12)

soiro päättyy

soiro alkaa 
(7-10)

soiro päättyy

liitos auki 
4 cm

liitos auki 
12 cm, 
länsiklossi 
1,5’’ ok 
mutta 
haljennut 
naulan 
kohdalta

liitos kiinni

liitos kiinni

ei tappia

ohennus, lovettu

osuu holviin

liitos kiinni

soiro päättyy

liitos auki 1 cm

liitos auki 0,5-1 cm

sakastin kattorakenne 
kiinnitetty

timmi liitos

timmi liitos

liitos kiinni

itäpuolella koukku, 
jonka alla reikä holvissa

irti 6 cm

rako 1 cm
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soiro alkaa (9-13)

soiro alkaa (9-14)

soiro alkaa (9-14)

soiro alkaa (9-14)

soiro alkaa (9-14)soiro päättyy

soiro alkaa 
(9-13)

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

littos auki 1 cm 
(varaa lautaan)

vino soiro päättyy

soiro alkaa 
(9-12)

liitos auki 
10 cm, 
länsiklossi 
ok

klossikorjauksen telinetuki?

rako 0,5-1,5 cm

liitos auki 0,5 cm, selkäpuu 
lovettu länsipuolelta, mutta 
läpiporausjäljet itäpuolella

timmi liitos

väljä

heiluu

väljä

kitapuu 5 cm alempana, 
ei vaakatukia, kovin 

heiluvainen (ainoa jonka 
päällä ei tee mieli kävellä)

länsipuolella

roisi mutta 
toimii

lohjennut

liitos kiinni, 
selkäpuu lovettu 
länsipuolelta

liitos kiinni

liitos auki 
2 cm

liitos auki 
1 cm

liitos auki 1 cm

nouseva, risteävä 
vino soiro alkaa 

soiro alkaa (10-15)

soiro alkaa (10-14)

soiro alkaa (10-15)

soiro päättyy

soiro alkaa (10-14)

soiro alkaa (10-15)

soiro alkaa (10-14)

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

jalasparrun jatkos 
alkaa 20 cm 
länsipuolelta

liitos ok

liitos auki 
4 cm

liitos auki 
2 cm

liitos auki 
2 cm

liitos auki 12 cm, 
länsiklossi ok

puskulovi

pönkä vaikuttaa 
kierrätetyltä

ohennus 3 cm

auki 3 cm, klossattu molemmin 
puolin vuonna 1992?, 

klossauksen yhteydessä on 
poistettu vuoden 1935 

vetotankrrakenteen kynsi

rako 0-1 cm

liitos suki 1 cm

vino soiro 9-11

risteävä soiro

soiro päättyy
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soiro päättyysoiro päättyy

   liitos kiinni

liitos kiinni

   liitos kiinni liitos kiinni

liitos auki 2 cm
liitos auki 2 cm

liitos auki 
10 cm, 

vääntynyt 
5 cm, 

länsiklossi 
(haljennut)

soiro alkaa 
(11-13)

soiro alkaa (11-16)

yhtenäinen

vino rivi naulanreikiä 
(9-13)

naulanreikiä

liitos auki 0,5 cm

liitos auki 1 cm

ohennus 3 cm (kuten 
kattotuolissa 10)

kuusta?

jalasparru pahasti lahonnut 
(jalasparrun jatkoskohta)

asehuoneen katto

rako 0-0,5 cm

liitos auki 12 cm, 
veistetty 
lovisovitettu 
länsiklossi ok

nouseva vino 
soiro päättyy

irti 3 cm

soiro päättyy

liitos auki 
0,5 cm

liitos auki 2 cm

timmi liitos

telinetuki

timmi liitos

timmi liitos

naulanreikiä idässä

takonaula

liitos kiinni

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

liitos kiinni
liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

vino reivi alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro päättyy

vino reivi alkaa (12-16)

liitos auki 0,5 cm

liitos auki 
7 cm

liitos auki 
1 cm

ohennus 2 cm

liitos auki 0,5 cm

timmi liitos

kitapuu alhaalla 
(naula katki)

irtolauta 
(12-13)

itäpuolella 
naula

naulanreiät, myös 
kattotuolit 11, 10 (1) ja 
9 (1) (kaikissa ennen)

irtosoiro alkaa (12-17), 
naula poikki kattotuoleissa 
15, 16 ja 17

liitos auki 5 cm

liitos auki 
11,5 cm, 
veistetty 
tuplaklossi

lavea lovi
soiro 
päättyy

rako 1,5-2 cm, 
puristuslohkeamista

jalasparrun liitos 
päättyy

liitos auki 1 cm

ohennus 1 cm

yhtenäinen
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soiro alkaa (13-15)

vajaa 4’’ x 4’’ soiro päättyy

soiro alkaa (13-15)

liitos kiinni

liitos kiinni
vino soiro

soiro päättyy

liitos auki 
1 cm

liitos auki 2 cm 
(tilaa 1 cm)

naulanreikä

liitos auki 
12,5 cm, 
lovea 
avarrettu, 
kitapuuta 
nostettu 
tapin varaan, 
jotta yltää

naulanreikä

naulanreikä

rako 0,5-1 cm 
(puristuslohkeamaa)

kitapuut 11-15 
roikkuvat 

melko paljon

lavea lovi

soiro päättyy

naula itäpuolella

leikkonaula

lavea lovi

lavea lovi

liitos auki 2 cmliitos auki 1 cm, 
kiertynt 2 cm

naulanreikiä

soiro 
päättyy

yhtenäinen

liitos auki 
3 cm

naulanreikä

rako 1-2 cm

soiro päättyy

soiro päättyy

soiro päättyy

soiro päättyy (ei naulattu)

soiro päättyy (ei naulattu)

soiro alkaa (14-18)

soiro päättyy

soiro alkaa (14-17)

soiro alkaa (14-18)

soiro päättyy

liitos kiinni

liitos kiinni

irronnut

liitos kiinni

liitos auki 1 cm

liitos auki 7 cm, 
tuplalänsiklossi 

sahalautaa ok

avarrettu, ei 
nostettu

soiro päättyy

itäklossi 1,5 m

naulanreikä

naulanreikä

yltää, ei naulattu

rako 0-0,5 cm

väljä

liitos auki 1 cm

liitos auki 1 cm 
(käpälälähtenyt ulos)

kynttä lovettu 2 cm

täyttökiila max 5 cm

timmi liitos

liitos auki 2 cm 
(ei liitosta?)

liitos auki 0-1 cm

konttipuu törröttää 2 cm

telinepuu vanhasta 
pystysauvasta

liitos auki 
9 cm, 
länsiklossi 
sahalautaa 
ok

ollut lyhyt

takonaula itäpuolella

takonaula

sahattu

väljä liitos (miksi lyhyt?)

liitos kiinni

liitos auki 2 cm, tappi puuttuu, 2 isoa naulaa

soiro alkaa (14-16)

yltää, ei naulattu

soiro päättyy

soiro alkaa (14-16)
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soiro  päättyy

soiro alkaa

soiro alkaa (15-20)

soiro alkaa (15-19)

soiro  päättyy

soiro  päättyy

liitos kiinni

soiro alkaa (15-18)

soiro alkaa (15-19)

soiro päättyy

soiro alkaa (15-17), jatkuu 
uudella, joka lyöty tämän päälle

soiro päättyy

liitos auki 3 cm, kiertynyt 5 cm

irti 5 cm

naulanreikä

liitos auki 0,5 cm

lovea väljennetty, 
kitapuuta ei 

nostettu, väljennystä 
tehtäessä aluskatto 

ollut kiinni

liitos auki 14 cm, 
kitapuu kirtynyt 5 

cm, veistetty 
tuplaklossi 

(itä/länsi) ok, 
itäpuoli lyhyt

uusi oma lovi, 
korjaus tehty ehkä 
1900-luvulla, ei tapin 
reikää

soiro alkaa (15-19)

naulanreikä

timmi liitos

liitos auki 2 cm, 
veistetty länsiklossi ok

liitos kiinni

soiro alkaa (15-18)

liitos auki 
1 cm

liitos auki 1 cm

lovettu 1 cm

naulanreikä

takonaula

rako 1,5 cm

konttipuu törröttää 1,5 cm

konttipuu törröttää 2 cm

täyttökiila max 5 cm

kirtynyt 3 cm, ei tappia

liitos auki 0,5 cm

liitos kiinni

liitos kiinni

soiro päättyy

soiro alkaa (16-20)

pirkale lohjennut miltei koko matkalta

liitos kiinni, kiertynyt ulos 2 cm

soiro päättyy

soiro alkaa (16-19)

soiro alkaa (16-21)

liitos kiinni

liitos kiinni

soiro alkaa (16-21)

soiro alkaa (16-18)

soiro päättyy

soiro päättyy

liitos auki 2 cm, 
tilaa 0 cm

liitosta avarrettu, 
kitapuuta ei nostettu

kiertynyt 5 cm

liitos auki 5 cm, 
kiertynyt 3 cm, 

veistetty 
länsiklossi ok

rako 1-2 cm

lovesta ohennettu 3 cm

ohennus 3 cm

liitos kiinni

täyttökiila max 5 cm

työntyy 4 cm

konttipuu kiertynyt 3 cm, 
halkeillut pahoin

kiertynyt 5 cm

ohennus 3 cm

vanha alkanut laho, käpälä 
painunut jalasparruun n. 2 cm 

(myös kattotuolin 15 kohdalla)

liitos kiinni

liitos auki 8 cm, 
veistetty 
länsiklossi ok

soiro päättyy

liitos kiinni

soiro alkaa (16-21)

soiro alkaa (16-20)

liitos kiinni, kiertynyt 3 cm, 
selkäpuu lohjennut 3’’:ksi

K A T T O T U O L I  1 5

K A T T O T U O L I  1 6

122



tippunut (17-22), ollut jännityksessä 
päätymuurauksen takia

liitos kiinni

liitos kiinni

soiro päättyy

soiro päättyy

liitos auki 3 cm, tilaa 2 cm

soiro alkaa (17-21)

ulos 8 cm

auki 4 cm,   
kiertynyt 5 cm, 
länsiklossi ok

telinetuki

rako 1-2 cm

liitos auki 2 cm

ok

lovettu

kiertynyt myötäpäivään 5 cm

soiro alkaa (17-22)
Onko lyöty ennen vai jälkeen 

päätymuurauksen?

soiro päättyy

liitos kiinni

liitos kiinni

soiro alkaa (17-21)

liitos auki 0,5 cm, 
tilaa 0 cm

soiro alkaa (17-20)

kiinni pönkässä

ei naulaa

ulos 3 cm

liitos auki 
5 cm, 

länsiklossi 
ok

rako 1 cm

työntynyt 2 cm

ohennus 3 cm

auki 1 cm

liitos auki 2 cm

soiro päättyy

soiro alkaa (18-22)

liitos kiinni

liitos kiinniliitos kiinni

soiro päättyy

soiro päättyy

irti 5 cm

liitos auki 1 cm

soiro alkaa (18-20)

irti, soiro alkaa 18-20 (välillä)

soiro päättyy

vähän lavea lovi

liitos auki 10 cm,  
lovettu veistetty 
länsiklossi ok

liitosta 
avarrettu

työntynyt 2 cm (korjattu 
poistamalla puuta)

rako 2 cm

kiertynyt myötäpäivään 5 cm

ollut aiemmin 6 cm alempana

täytepala auenneessa 
liitoksessa 5 cm

kontti liitoksesta ulos 1 cm

liitos auki 2 cm

liitos kiinni, kiertynyt ulos 5 cm

soiro päättyy

irti 2 cm

liitos auki 1 cm

lavea lovi

liitos auki 1 cm

soiro alkaa (18-22), 
näkyvä naula vain 
kattotuolissa 18

rako 0,5 cmm

liitos auki 0,5 cm

liitos auki 0,5 cm
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soiro päättyy

liitos kiinni

lisätty myöhemin kuin muut pystysauvat, 
ilmeiseti D-kitapuun katkeamisen ja 
C-kitapuun lahovaurion vuoksi

liitos kiinni

liitos kiinni

soiro päättyy

irti

liitos auki 6 cm, 
veistetty 
länsiklossi ok

kitapuu 
murtunut

länsiklossi

väljä liitos

nojaa holviin

rako 0,5-1 cm

kiertynyt myötäpäivään 3 cm

tapin reikä

liitos auki 1 cm

ok

soiro alkaa (19-21)

soiro päättyy

liitos kiinni

liitos kiinni

6’’ x 6’’ täyssärmäinen 
(naapurit 5’’ x 5’’), tehty 

mahdollisesti kierrätysparrusta

sovituslovi 5’’ 
liian pitkä

kairattu reikä

syvä 
paikallinen 
laho

liitos auki 1 cm

liitos auki 8 cm, 
veistetty 

länsiklossi 
lovella ok

soiro päättyy

rako 0,5-1 cm

naulanreikiä (1-2 naulanreikää 
kaikissa tässä kohdassa)

ok (oksatappi)

liitos auki 1 cm

liitos auki 0,5 cm

soiro päättyy

soiro päättyy

soiro alkaa (20-22), irti

irti

alareuna kiertynyt 
liitoksesta ulos 3 cm

leveä sahattu lauta (19-21), naulattu 
kiinni (sahattu raami- vai käsisahalla?)

kitapuu solahtanut tapin 
kannan läpi 6 cm, mutta kiinni
soiro päättyy

soiro päättyy

soiro alkaa (20-21)

irti

liitos auki 0,5 cm

soiro päättyy

liitos auki 
7 cm, vain 
naulat

naulanreikä

työntymää nyrhitty .....

rako 0,5-1 cm

tässä kohdassa kaikissa 
1-2 naulanreikää

ulos 1 cm

ok

auki 1 cm

porras

kiertynyt 1 cm

kiertynyt liitoksesta auki 2 cm

soiro alkaa (20-22)

soiro päättyy

liitos kiinni

liitos auki 1 cm

liitos auki 3 cm, 
lovettu 

länsiklossi ok

sekä kontti- että 
selkäpuu lohjennut

ohennus 1 cm

ok

liitos auki 1 cm, 
läpiporaus pitäisi näkyä

auki 2 cm, työntyy 2 cm

soiro päättyy
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puuta lisätty 0-7 cm
(22PS valahtanut alaspäin 6 cm, samoin 1PS)

välillä 21-22 lahovauriota, uusia aluslautoja

soiro päättyy

ehjä, mutta kitapuu sijotettu n. 5 cm alkuperistä 
paikkaa alemmaksi, alapuolella klossi kiinni 
selkäpuussa

takonaula

alareuna kiertynyt 
ulos 3 cm (pelkkä 
naula)

soiro päättyy

uusi lauta, jolla 
korjattu lahonnut 
liitos, nykyaikaiset 
naulat

ok

liitos auki 2 cm, 
mallia: ei läpi auki, 
yläpuoli lohjennut

väli 21-22 lyhyillä aluslaudolla, muuten 
laudat neljän välin mittaisia

rako 0-1,5 cm

ok

3 naulanreikää

soiro päättyy

ulos kannasta 1-2 cm

2 naulanreikää

lapa rikki tapista 
eteenpäin

soiro päättyy

pintalauta, tako- tai  
leikkonaulat

liitos auki 0,5 cm

tukilauta sahatavaraa

laho

pahoin vääntynyt 
(5 cm), muttei 

auennut

soiro päättyy

soiro 21-22

rako 0-3 cm

liitos kiinni

katkoviivalla merkityt osat 
kattotuolin alaosassa 
muurauksen sisällä

hyllyllä, pökät 
kitäpuuta alas
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ankkurihirsi
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te k n i i k a n  y l i o p p i l a s  M a r i a  L i n d q v i s t

teksti on toimitettu Maria Lindqvistin diplomityöstä restoration of timber 
roof structures in a medieval stone church, 2008. Diplomityön ohjaajana 
toimi diplomi-insinööri hannu hirsi ja valvojana professori Jari puttonen.

Kattorakennetta tutkittiin kolmiulotteisena rakenteena, jolloin 
myös kattotuolia sitovat sauvat huomioitiin. Rakenneanalyysi 
käsitti runkohuoneen 18 kattotuolia ottamatta mukaan pääty-
muureja ja niihin upotettuja neljää kattotuolia. Muurit tutkittiin 
niiltä osin kuin niiden vaikutus kattotuolien tukireaktioihin oli 
huomattava. Tutkimus pohjautui massiivipuurakenteisiin Euro-
normi 5:n mukaisesti soveltamalla puikkoliitosteoriaa puutap-
pien laskemisessa.  Lukuisien koestusten sekä laskentamallien 
avulla pystyttiin määrittämään rakenteen heikot kohdat, ja 
samalla pyrittiin myös selvittämään syyt Sipoon vanhan kirkon 
runkohuoneen kattorakenteiden vaurioihin.

h a v a i n n o t  J a  M i t t a u k s e t

Inventointityön yhteydessä kattorakenteiden keskinäisiä sijain-
teja ja rakenteiden dimensioita, pituuksia ja muodonmuutoksia 
mitattiin monella eri tavalla. Mittaukset toimivat pohjana 
rakennettaessa malleja rakenneanalyysejä varten. Päämittaus-
menetelmänä käytettiin 3D-laserskannausta, joka muodosti 
rakenteesta kolmiulotteisin pistepilven. Käsi- ja lasermit-
taukset tukivat 3D-laserskannauksesta saatuja mittaustuloksia. 

kattotuolin n:o 14 sauvojen 
poikkileikkausmittojen ääriarvot. 

(Lindqvist 2008)

sipoon vanhan kirkon 
konttikattotuolin osat. (Lindqvist 2008)

selkäpuu

jalasparru

kitapuu
pystypuu

käpälä

konttipuu

pönkkä
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Tuloksena saatiin kartiokkaiden sauvojen poikkileikkausmitat ja 
taipumat sekä liitosten epäkeskisyydet ja mittapoikkeamat. 

Keskimäärin puun suhteelliseksi kosteudeksi mitattiin 15 %. 
Silmämääräisen lujuuslajittelun perusteella puun lujuusluo-
kaksi määritettiin C30 eli puu on (oksaisuuden perusteella) 
keskilaatuista.

k u o r M a t

Koska Sipoon vanha kirkko on jo yli 500 vuotta vanha, sen 
korjaussuunnittelussa ei voida käyttää yleisesti käytössä olevaa 
50 vuoden mitoitusikää. Sen sijasta käytettiin 250 vuoden 
pidennettyä mitoitusikää kuormien määrittämisessä soveltaen 
Euronormi 1:stä ja käyttämällä siinä esitettyjä varmuusker-
toimia. Samoin kaikkien liitosten ja liittymädetaljien suunnitte-
lussa otettiin huomioon pidennetty käyttöikävaatimus. Tässä oli 
suurena apuna kohteessa tehty tarkka inventointityö, joka antoi 
viitteitä kestäviksi osoittautuneista ratkaisuista.

k a t t o t u o L i n  t u e n t a 
k i v i M u u r e i h i n

Kattotuolien tukien eli kivimuurien mahdollisten liikkeiden 
arvioimiseksi tutkittiin muurien alaisen maapohjan kerrosraken-

tuulen nopeus ajan funktiona 
viimeisen 45 vuoden ajalta. (Lindqvist 
2008) 

yksittäisiä kovia puuskia ei ole 
huomioitu, koska niiden vaikutus ei 
osu tasaisesti koko katon alueelle. 
suomen ilmatieteenlaitoksen 
tilastoihin pohjautuen määritettiin 
Gumbelin ensimmäisen ja 
toisen tyypin jakaumaa käyttäen 
maksimituulinopeus 0,4 % 
todennäköisyydelle. euronormi 1:n 
mitoitusarvo 250 vuodelle antoi 
suurimman maksimituulen nopeuden, 
22,8 m/s.tuulikuorma määritettiin 
tuulen maksiminopeuden (10 m 
korkeudella ja 10 min yhtäjaksoisen 
maksiminopeuden) perusteella.

rakenneanalyysissä käytetyt kuormien 
arvot. (Lindqvist 2008)

rakenteen oma paino määritettiin 
kattorakenteiden sekä sen päälle 
asennetun paanukaton painon mukaan. 
Lisäksi otettiin huomioon tuuli- ja 
lumikuormat. koska katon kaltevuus 
on 55 astetta, voitiin lumikuorma 
olettaa vähäiseksi, hetkelliseksi ja 
erittäin poikkeukselliseksi, mikä vastaa 
myös nykyisten kuormitusohjeiden 
suositusta.
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netta maapohjatutkimuksella. Kuuden kairauksen ja maanäyt-
teiden avulla saatiin tulokseksi, että kiinteän maakerroksen, 
pohjamoreenin syvyys maanpinnasta vaihteli 1,96–5,14 metrin 
välillä. Maanäytteille tehtyjen kokeiden perusteella muodostet-
tiin rakeisuuskäyrä, jonka perusteella maakerrokset pohjamo-
reenin päällä ovat pääosin lihavaa tai laihaa savea.

r a k e n n e M a L L i t

Tutkimus rakenteen toiminnasta käsitti laskentamalleja, jotka 
pohjautuivat tehtyihin materiaaliarvojen määrityksiin sekä 
mittaustuloksiin. Mittojen perusteella piirrettiin 3D-malli, 
josta mallinnettiin rakenteen keskiviivamalli. Keskiviivamalli 
vietiin StaadPro-ohjelmaan, joka on tarkoitettu rakennemal-
lien analysointiin. Ensin rakennetta tutkittiin 2D-mallilla, eli 
määritettiin yhden kattotuolin toimivuus. Tämän lisäksi katto-
tuoleista muodostettiin myös kolmiulotteinen malli sekä todel-
lisilla mitoilla että ideaalimitoilla.

2 D - M a L L i

2D-mallilla tutkittiin yhden kattotuolin toimintaa. StaadPro-
analyysin tuloksena saatiin muodonmuutos, normaalivoima sekä 
momenttikuvaajat ja sauvojen poikkileikkausten jännitykset. 
Normaalivoimakuvaajasta nähdään kuinka voimat kasvavat alas-

tuulikuorman ja rakenteen oman 
painon aiheuttamat muodonmuutokset 

ideaalisessa 3D-kattotuolissa. 
(Lindqvist 2008) 

oikealla olevaan malliin on lisätty 
pystysauvat. 
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päin mentäessä. Tämä muoto vastaa myös selkäpuiden kartio-
kasta muotoa.

i D e a a L i n e n  3 D - M a L L i

Ideaalinen 3D-malli perustuu sauvojen keskiviivamalliin ja  
alkuperäisistä mittapiirustuksista saatuihin poikkileikkausmit-
toihin. Mallissa ei otettu huomioon liitosten epäkeskisyyttä 
eikä sauvojen kartiokkuutta.

Ideaaliselle 3D-mallille testattiin myös epäsuoran tuulen, piste-
kuormien sekä tukien siirtymien vaikutusta rakenteen voima-
jakaumiin ja muodonmuutoksiin. Tuloksissa tuli selvästi esille 
pysty- ja vaakasauvojen merkitys kattorakenteen toimivuuden 
kannalta. Myös aluskatteella paanuineen on kokonaisuuden 
kannalta tärkeä tehtävä. Nämä rakenteet jäykistävät kattotuo-
leja ja sitovat ne yhteen.

t o D e L L i n e n  3 D - M a L L i

Kolmantena tapauksena tutkittiin todellista 3D-mallia, jossa 
otettiin huomioon sauvojen kartiokkuus sekä liitosten epäkes-
kisyydet. Kun ideaalinen 3D-malli koostui 799 sauvasta, 
todellinen malli käsitti kokonaisuudessaan 1857 sauvaa. Todel-
lisessa mallissa liitosten epäkeskisyyksiä mallinnettiin poik-

tukien liikkeiden vaikutusta 
voimasuureiden jakautumiseen 
sauvojen kesken tutkittiin kontin X- ja 
y-suuntaisella liikkellä. (Lindqvist 2008)

ensimmäisessä tapauksessa tukia 
siirrettiin 10 mm ulospäin. kriittisempi 
tilanne muodostui, kun sisempää tukea 
nostettiin 10 mm ylöspäin. tämä siirtymä 
aiheutti vetoa alimpaan kitapuuhun sekä 
momenttia kontin alueen sauvoihin.
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keamasauvoilla, jotta liitos kuvaisi todellista jäykkyyttä ja 
epäkeskisyyttä.

M a L L i e n  v e r t a i L u  J a  p ä ä t e L M ä t

Mallien vertailu antoi selkeän vastauksen kysymykseen, miksi 
monella tapaa rikkoutunut kattorakenne edelleen toimii. Kun 
ideaalisessa 3D-mallissa voimat ovat jakautuneet tasaisesti jokai-
selle kattotuolille, todellisessa 3D-mallissa normaalivoimat 
ovat suuremmat niissä kattotuoleissa, joissa myös jäykkyys 
on suurempi. Kuormien jakautuminen noudattaa loogisesti 
jäykimmän polun periaatetta. Tästä johtuen joitakin liitoksien 
korjauksia voidaan lykätä, koska yhteistoiminnan ansiosta niiden 
rasitusaste ei nouse vaarallisen korkeaksi. Mikään kattotuoleista 
ei nykytilanteessa vielä ylikuormitu.

J o h t o p ä ä t ö k s e t

Sipoon vanhan kirkon kattorakenteiden toimintakelpoisuus 
nojaa kattotuolien yhteisvaikutukseen. Aluslaudoitus sekä pysty- 
ja vaakasauvat lisäävät yhteisvaikutusta ja jäykistävät rakennetta 
huomattavasti. Vaikka kattorakenteesta löytyykin heikkoja ja 
vaurioituneita rakenneosia ja liitoksia, niiden alentunut kapasi-
teetti kompensoituu ehjillä ja toimivilla kattotuoleilla voimien 
siirtyessä kulkemaan aina jäykintä polkua.

kattotuolin n:o 14 normaalivoimat, kun 
kuormituksena on omapaino ja tuulikuorma. 

(Lindqvist 2008)

 voimien suuruus vaihtelee, sillä kuormitus 
jakautuu rakennemallin mukaan eri tavalla. 

esimerkiksi ideaalisessa 3D-mallissa 
kitapuu D:ssä esiintyy -2.7 kn vetoa, mutta 
todellisessa 3D-mallissa vastaava voima on 
4.3 kn puristusta. Juuri lähellä nollavoimaa 

olevissa sauvoissa tapahtuu useimmin merkin 
vaihtuminen. sauvassa esiintyvää todellista 

voimaa on siis vaikea ennustaa, sillä se riippuu 
liitoksen jäykkyydelle asetuista parametreistä 

sekä kuormitustapauksesta, kuten tuulen 
suunnasta.
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Rakenneanalyysin tuloksien perusteella voidaan todeta, että 
havaituilla vaurioilla ei ole jo tehtyjen lisätuentojen jälkeen väli-
töntä korjaustarvetta. Kattorakenteella ei ole sortumavaaraa, 
mutta pitkäaikaisen kestävyyden turvaamiseksi kattorakenteen 
jatkuva korjaaminen on välttämätöntä. Olemassa olevat vauriot 
kiihdyttävät koko kattorakenteet vaurioitumista.

Perinteisellä tavalla toteutettujen rakenteiden ja liitosten erin-
omainen kunto monen sadan käyttövuoden jälkeen puoltaa 
myös korjaustoimenpiteiden osalta pitäytymistä perinteisiin 
puurakenteiden loviliitoksiin ja puutapituksiin. 

Rakenteiden ylikorjaaminen on Sipoon vanhan kirkon kaltaisen 
arvokkaan historiallisen rakennuksen kohdalla virhe.

ideaalisen ja todellisen rakenteen 
sauvavoimien vertailu. (Lindqvist 2008)

tuloksista nähdään, että sauvavoimat 
ovat samaa suuruusluokkaa, mutta 
keskimääräisten normaalivoimien 
keskihajonnat poikkeavat melko paljon 
toisistaan. esimerkiksi kun kitapuu 
D:n keskimääräinen normaalivoima on 
ideaalisessa mallissa -2,4 kn 0,9 kn:n 
keskihajonnalla, mutta todellisessa 
tapauksessa normaalivoima on 0.6 kn 
4.6 kn:n keskihajonnalla. todellisessa 
mallissa normaalivoimat poikkeavat 
voimakkaasti keskimääräisestä arvosta. 
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kairauspaikat. (Lindqvist 2008) 

Maaperän kerrosrakenne 
pohjatutkimuksen perusteella. 

(Lindqvist 2008)
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kuva 1.

3D-laserskannauksen pistepilven 
perusteella (1) laadittiin kattotuoleille 
3D-malli (2), jonka sauvojen keskiviivat 
muodostivat lujuusanalyysiä varten 
mallin (3). se siirrettiin tiedostona 
FeM-ohjelmistoon (4), jonka 
avulla fysikaalisia ilmiöitä tutkitaan 
matemaattisten yhtälöiden kautta. 
(Lindqvist 2008)

kuva 2. kuva 3. kuva 4.
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tuulikuorman ja omapainon 
aiheuttamat normaalivoimat 

kattorakenteessa. (Lindqvist 2008)

normaalivoimakuvaajasta voidaan 
nähdä, kuinka sauvojen veto- ja 

puristusvoimat vaihtelevat pönkissä ja 
kitapuissa kattotuolin muodon mukaan. 
yleisesti voidaan kuitenkin nähdä, että 
yhdessä kattotuolissa toinen pönkistä 

on puristettu (punainen) ja toinen 
vedetty (sininen).

viereisellä sivulla vasemmalla 
tuulikuorman ja omapainon 
aiheuttamat ideaalisen 3D-mallin 
muodonmuutokset (0,1mm:1mm).  
(Lindqvist 2008)

Muodonmuutoskuvaaja osoittaa, 
kuinka täyden tuulen vaikutuksesta 
muodostunut muodonmuutos 
on tasainen, kun kattotuolien 
lujuusominaisuudet ovat samat.

viereisellä sivulla oikealla 
muodonmuutokset (0,1mm:1mm) 
todellisessa 3D-mallissa. (Lindqvist 
2008)

kuvasta voidaan nähdä, ettei 
muodonmuutos ole yhtenäinen 
jokaisella kattotuolilla, vaan 
siihen vaikuttavat kattotuolin 
jäykkyysominaisuudet.
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e n G L i s h  a B s t r a C t

In autumn 2007 the Sipoo Parish Union commissioned Livady 
Architects to draw up both an inventory and restoration plan 
for the roof structure of Sipoo Old Church. Livady Architects 
then invited the programmes for the History of Architecture 
and Building Structures at Helsinki University of Technology 
to participate in the work. The planning of the restoration 
was a continuation of a previous joint project in 2006-2007 
undertaken by the two previously mentioned programmes in 
which the tradition of medieval roof truss construction was 
studied in regard to the roof structure of the sacristy of Porvoo 
cathedral (which had burnt down in May 2006).

i n t r o D u C t i o n

Due to numerous fires and 
leaking roofs, the majority 
of Finnish medieval roof 
structures has disappeared. 
Complete and original 

structures are to be found in only ten churches: Pernaja, Sipoo, 
Pyhtää, Karjaa, Pohja, Ulvila, Pertteli, Hauho, Isokyrö, and 
Keminmaa. The roof structure in Sipoo Old Church, dating 
from the 1450s, is, in other words, of irreplaceable value.

The first objective in the project was to understand in broad 
terms the function of the medieval trussed rafter roof (referred 

to in Finland as “Swedish roof trusses”) and to present it in 
a comprehensible way. Studying the roof load cases with a 
digital 3D model, together with a comprehensive inventory, 
combined with the experiences of the design team, produced a 
clear model of the properties of the roof structure.

This objective was important with regard to the present and 
future maintenance of Sipoo Old Church, but it also has a 
more general importance: the model will be of help in the 
maintenance of any wide-spanned trussed rafter roof with a 
rafter foot. This indeed applies to almost all the church roof 
structures in Finland from the Middle Ages to the 18th century. 
The model also helps in the repair of the smaller scale traditional 
building stock because the trussed rafter roof was much used 
until the 1930s.

The main objective of the project was to create a workable 
restoration plan for the roof structure of Sipoo Old Church. 
The challenge was to preserve the function, clarity and logic 
of the structure, but without forgetting the historical value of 
individual building parts, as well as to lengthen the lifespan of 
the structure as far as possible. The roof structure of Sipoo Old 
Church can be likened to a document on mediaeval construction, 
or where each changed building part is like a page ripped out of 
the original building specification, thus decreasing the chance 
that future building researchers will be able to understand a 
mediaeval building site.

Collar beam
Rafter

Ashlar piece

Wall plates

Strut beam

Sole piece

Longitudinal beam
Vertical strut
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i n v e n t o r y  o F  t h e 
r o o F  s t r u C t u r e

Studying the structure, planning 
the repair work and monitoring 
the progress of damages require 
the careful measuring and 

documentation of the building parts. The most important 
working aspects are taking measurements, producing inventory 
drawings, photographing joints, installing coordination points 
and 3D laser scanning.

A drawing was made of each roof truss, in which the 
characteristics and damages were marked. Profiles obtained 
by 3D laser scanning were used as a comparison with the 
inventory drawings. All the roof truss joints were photographed. 
The comprehensive and methodical image data helped in 
understanding the mechanism by which damages first start. 
As archived documents, the images are also very useful in 
monitoring the development of the damages.

There are 22 roof trusses in the church: 20 of these have 19 wood 
joints and 2 of them have 7 wood joints. In other words, there is 
a total of 394 wood joints. If all these would be photographed 
from both the east and west sides, the total number of photos 
would be 788.

16 measuring points (that will remain in place) were fixed to 
the masonry structure in the attic space, the coordinates of 
which were obtained with a tachymeter. The coordinates were 
catalogued and recorded for future monitoring in the archives 
of the National Board of Antiquities and the Sipoo Parish 
Union.

t h e  h i s t o r y  o F  t h e 
r o o F  s t r u C t u r e  o F 
s i p o o  o L D  C h u r C h

While the Sipoo Old Church was under 
construction the design of the vaults 
was changed: they were built taller 

than originally intended and therefore some of the sole pieces 
and ashlar pieces had to be shortened, and also some of the 
bottom ends of the strut beams had to be raised soon after the 
completion of the roof structure.

The Sipoo new church was completed in 1855, at which point 
the Old Church was abandoned. In the beginning of the 20th 
century the joints of the collar beams and rafters, which had 
opened up, were strengthened with pieces of plank nailed 
in place. At the same time, the verges on the gables were 
lengthened. In 1935 steel tension rods were added to the roof 
structure and the wall foundations were strengthened.

liitos kiinni

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro alkaa (12-16)

soiro päättyy

liitos kiinni
liitos kiinni

liitos kiinni

liitos kiinni

vino reivi alkaa (12-16)

soiro päättyy

soiro päättyy

vino reivi alkaa (12-16)
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t h e  M e D i a e v a L 
C o n s t r u C t i o n 
M e t h o D  i n  s i p o o 
o L D  C h u r C h

Despite the similarities between 
the mediaeval Finnish churches, 
there are also considerable 
differences in the construction 

methods used. It indeed seems that the persons responsible for 
the implementation differed from place to place, at least when 
it comes to the wood structures.

The construction of the nave and sacristy of Sipoo Old Church 
was begun at the same time. The so-called weapons room (a 
foyer where people going to church had to lay down their 
arms before entering the church itself) was built soon after the 
completion of the rest of the church.

Wall plates have been placed on the side walls of the nave, along 
both the outer and inner edges. These continue through the 
gable walls. They have been joined together by a tie beam with 
dovetailed joints and dowels. In earlier Swedish churches this 
wall-top structure, formed by the wall plates and tie beams, 
was not linked to the masonry as part of the side walls and 
consequently it bulged outwards due to horizontal forces, with 
only the gable walls stopping the movement in the structure. 

The builders of the Sipoo Old Church were aware of this 
problem and built the wall plates with tie beams as integral 
parts of the masonry walls.

The different wooden parts of the roof trusses were hewn and 
then assembled on the ground using the roof truss below as a 
model when building the next, before being raised on top of 
the walls – the stone gables not having yet been built. The actual 
assembly work began first with the eastern-most complete roof 
truss, roof truss no. 2, which was taken from the stack, lifted 
on to the roof in parts, assembled and doweled in a horizontal 
position and then raised in to its final vertical position.

Assembling the roof trusses on the level formed by the 
transversal beams was simple as long as there was sufficient 
space horizontally for the roof truss. When the assembly of the 
trusses had proceeded to about half way, the apex of the next 
roof truss to be assembled began to stretch over the west end. 
One possible solution would have been to continue the working 
surface by means of extended wooden struts west of the west 
wall so that it would have been possible to continue in the same 
way to the very end.

The wooden roof structure was completed before the 
construction of the end gables. In this way there was built both 
a protective roof over the building site and a formwork for the 
masonry work on the gables.
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t h e  F u n C t i o n 
o F  t h e  r o o F 
s t r u C t u r e

In buildings such as the Sipoo Old 
Church the vertical loads travel 
down the struts on to the pairs 
of wall plates along the top of the 
wall, which in turn distribute the 

load on to the wall itself. The vertical loads consist mainly of the 
weight of the roof structure itself as well as snow loads which 
have vertical and horizontal forces. In other words, the walls 
both support the trusses and prevent them from spreading out 
sideways. The horizontal forces are distributed on to the walls 
in the form of friction between the sole pieces and the wall 
plates, so that the lower part of the ashlar pieces is supported 
on the inside surface of the inner wall plate.

In the situation of horizontal loading, i.e. a strong wind, there 
is tension on the joints due to the suction effect caused by air 
pressure on the roof slope on the lee side. The straight edge 
wood joint used in this type of roof truss cannot withstand 
much of this type of tension.

The way in which the masonry was set between the wall plates, 
as well as the wall below, greatly affects the transmission of 
vertical loads on to the wall. Here supporting the lower part 

of the ashlar pieces on the inner wall plate is essential, but the 
friction between the sole pieces and the wall plates also plays 
a part.

The wall plates and their tie beams and masonry fillers form a 
horizontal beam on top of the wall and in continuing through 
the gable wall they transmit a part of the horizontal load on 
to the gable walls. Also the line of roof trusses is to some 
extent attached, by means of the outer-most roof trusses and 
roof boarding, to the end gables, thus further stabilizing the 
structure.

t h e  p r e s e n t  s t a t e 
o F  t h e  r o o F 
s t r u C t u r e  o F 
s i p o o  o L D  C h u r C h

The outwards movement of the 
northern wall, which occurred 

already early on in its history, has mainly been caused by the 
foundation conditions, but possibly partly also by horizontal 
loads. Due to the tilting of the wall, the western gable has split 
roughly ten centimetres and the eastern gable roughly five 
centimetres from the inside line of the inner wall plate.
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The tilting of the wall has caused the tilting downwards and 
outwards of the outside corner of the rafter foot, and has also 
caused the ashlar piece to rise.

The permanent change due to the tilting of the walls has also 
caused the splitting of the joints between some of the D-collar 
beams and C-collar beams and the rafters. Broken joints have 
been repaired both with wooden nailed extension pieces and, 
already early on, by nailing through the joints.

One can draw two conclusions from these observations: the 
walls have not substantially moved over the last 100 years and 
both the original wood dowel joints as well as the nailed-on 
extension sections are sufficiently strong to withstand the stress 
caused by snow and wind loads.

A special feature of the roof trusses of Sipoo Old Church, and 
which differs from other roof trusses of a similar age, is the 
sturdy strut beam, which is supported on the sole piece and 
which in turn supports the lowest collar beam. The purpose of 
the strut beam has been to prevent the long collar beam from 
sagging, thus causing tension in the joint between the collar 
beam and the rafter. The strut beam also contributes to the 
transmission of forces across the roof truss: part of the forces 
instead travel down the strut beam to the rafter foot and not via 
the collar beams on to the rafter itself. 

The roof structure of Sipoo Old Church includes many vertical 
struts, the majority of which have been made from hewn timber 
lengths 50 mm thick and 70-130 mm wide. The vertical struts 
prevent the collar beam from sagging, vibrating or buckling.

Linking the collar beams in the structure are longitudinal 
timber lengths, which have a similar dimension as the vertical 
struts, and have a similar stabilising function.

The longitudinal beams that stretch from one gable end to the 
other perhaps had a stabilizing function during the construction 
stage, when the gable walls were still newly built or under 
construction. The longitudinal beams now function in a similar 
way as the horizontal binders. Of course the close connection 
of the longitudinal beams to the gable walls stabilises the whole 
structure.

Almost 1000 lengths of boarding have been used in the 
construction of the church roof. The edges of the boarding have 
been chamfered 2-3 inches so that it functions as an under-roof 
structure that guides the flow of water. It is also possible that 
the boarding functioned as a protective roof during the initial 
construction.

The compact and sturdy roof boarding gives uniformity to the 
roof structure by tying the roof trusses to one another and by 
distributing the load on to several roof trusses at a time.
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The rafters have been linked to each another by nailing 
horizontal and oblique ties to the underside of the rafters. The 
main function of the oblique ties has been to hold the roof trusses 
in place during their erection, before the understructure of the 
roof has been put in place.

r e p a i r  p r i n C i p L e s

In repairing wood structures it is 
usually natural to completely change 
the damaged parts and replace them 
with new ones, thus preserving the 
completeness of the structure without 

disturbing and often technically difficult patches and extension 
pieces. When renewing entire building parts, it is not only 
the building that is being preserved but also the methods and 
knowledge of repair and construction as well as the building 
culture.

In the case of Sipoo Old Church, the building parts and the 
wood material itself are, however, unusually old. Therefore, it 
is out of the question, in most cases, to replace the damaged 
parts with completely new ones. 

The restoration plan must be based on the principle that the 
original parts – down to the materials, shape and working 

methods – are preserved as authentic as possible and that 
replacing them is avoided unless absolutely necessary. Original 
parts are scientifically more valuable, and the importance of the 
structure as a historical document is largely based on preserving 
these authentic parts.

If a building part or joint is already beyond repair but there is a 
desire to postpone its final destruction,  one aims to preserve 
it by using auxiliary structures to support it or protect it. 
Auxiliary structures are not dressed up as part of the original 
structure, but they must also not be distractingly different. In 
Sipoo Old Church, apart from the patching of collar beams 
also additional support for the most heavily loaded rafter foots 
comes into question.

te c h n i c a l  o b j e c t i v e s

The most important technical objectives of the restoration 
plan are to give the roof the longest possible life span and to 
preserve the original functional principle of the roof structure. 
Also, after the repair, the roof must remain a flexible structure 
based on dowel joints.
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a n t i q u a r i a n  o b j e c t i v e s

The roof structure of the Sipoo Old Church is a rare document 
of mediaeval construction in Finland. The most important 
objective of the restoration plan is indeed that the cultural-
historical value of the building will not be diminished.

Even after the repair work, it must be clearly observable what 
the original structure looks like and how the repaired structure 
possibly differs from it. There are good opportunities for this 
in the Sipoo Old Church, because the loading varies within the 
structure and it is not necessary to repair all joints in a similar 
way.

s t r u C t u r a L  a n a L y s i s

The roof structure was studied as a 
three-dimensional structure, which 
also meant that the struts that tie the 
roof trusses were taken into account. 
The research followed the Eurocode 

5 on massive timber structures by applying the European 
Yield Model for dowel-bearing connections when calculating 
the wooden dowels. By means of numerous tests, as well as 
calculation models, it was possible to define the weak points of 

the structure, with the help of which the causes of the damages 
to the roof structure of the nave were pinpointed.

In the restoration plan the extended dimensioning age of 250 
years was used when defining the loads applying Eurocode 1 
and using the safety coefficients proposed by it. Likewise, the 
extended service life requirements were taken into account 
when designing all joints and connection details. This was 
greatly aided by precise inventory work, which gave directions 
for solutions that have shown to be durable.

The fitness for use of the roof structure of the Sipoo Old 
Church relies on the joint effect of all the roof trusses. The 
understructure of the roof, together with the vertical and 
horizontal struts, increases the combined effect and stiffens the 
structure considerably. Even though weak and damaged building 
parts and joints can indeed be found in the roof structure, their 
lowered capacity is compensated by undamaged and functioning 
roof trusses as the forces always travel down the stiffest route.

Based on the results of the structural analysis, one can ascertain 
that the observed damages are in no immediate need of 
repair, but in order to ensure long-term durability the repair 
(in stages) of the roof structure must be initiated in the near 
future. Existing damages accelerate the damage of the whole 
roof structure.
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Simple repair methods, which vary according to the extent of 
the repair work, can easily be found for the repair of building 
parts and joints, which can be based on the jointing techniques 
of traditional wooden building or on newer European standards 
concerning timber connections. After hundreds of years of use, 
the excellent condition of structures and joints constructed in 
the traditional way also speaks for repair measures retaining 
the dovetailed joints and wooden dowels of traditional wood 
construction.





o s a  2 :

r a p o r t t i  v u o D e n  2 0 0 9  k o r J a u s t ö i s t ä
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Sipoon vanhan kirkon kattorakenteen restaurointihankkeen 
toteuttaminen kertoo sipoolaisesta kulttuuritahdosta, jolla 
on edistetty kansallisesti merkittävän rakennuksen ylläpitoa 
ja korvaamattomien antikvaaristen arvojen säilymistä. Kirkon 
ullakkotila on säilynyt miltei muuttumattomana 1450-luvulta 
asti.

Korjaustyö perustuu Arkkitehtitoimisto Livadyn vuonna 2009 
tekemään tutkimukseen ja korjaussuunnitelmaan. Tilanne 
vintissä oli siis tuoreessa muistissa, ja oli hyvä hetki suorittaa 
nämä varovaiset mutta rakenteen kapasiteettia merkittävästi 
parantavat korjaukset. 

Työn valvojaksi ja johtajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Liva-
dystä Lauri Saarinen, joka myös osallistui käytännön työhon. 
Urakoitsijaksi valittiin rakennuskonservaattori Simo Jauhijärvi 
apumiehineen Pieksämäen Kunnonpuu Oy:stä.  Museovirasto 
myönsi työhön merkittävän 35 000 euron avustuksen. Valtaosa 
korjauksen kustannuksista koitui kuitenkin seurakuntayhtymän 
maksettaviksi. 

Korjaustyössä katsottiin viisaaksi pitäytyä sellaissa liittämis-
tavoissa ja materiaaleissa, joita rakennuksessa on käytetty jo 
aiemmin. Korjausperiaatteena oli myös säilyttää näkyvissä 
kaikki se informaatio, joka rakenteesta oli luettavissa korjaus-
työn alkaessa. Lisäksi korjausten tuli muuttaa kirkon ullakon 
ilmettä mahdollisimman vähän. Työ toteutettiin tavalla, joka 

e s i p u h e

näkymä sipoon 
vanhan kirkon 

harjalta uudelle 
kirkolle päin.
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mahdollistaa jokaisen lisätyn rakennusosan yhdistämisen 
varmuudella nyt tehtyyn korjaukseen. 

Keskiaikaiseen tapaan osien kiinnitystavat olivat loveaminen, 
puutapitus, naulaus sekä kiilaus. Rakenteelle tyypillisesti 
materiaalit olivat mäntypuu ja naulojen teräs.  Puumateriaalin 
hankinnassa oli uhkaavia ongelmia, mutta järeän laivanraken-
nusparrun löytyminen ratkaisi lopulta tilanteen oivallisesti.

Rakenteelle palautettiin tarkoin harkituin pienin askelin sen 
alkuperäinen lujuus siten, että paikallisesti oli mahdollista 
jättää heikentyneitä, korjaamattomia kohtia. 

Korjatun rakenteen käyttäytymistä on tarkoitus seurata pitkien 
ajanjaksojen kuluessa. Saatuja tuloksia voidaan käyttää mahdol-
listen lisävahvistusten suunnitteluun. Samalla voidaan toteuttaa 
muuttuneiden tuuli- tai muiden olosuhteiden edellyttämät 
toimet. 

Jatkossa tulee seurata rakenteen käyttäytymistä ja arvioida nyt 
toteutetun keskiaikaisperäisen puuliitostekniikan toimivuutta 
ja kehittää sitä edelleen.

kattorakennetta 
korjaustyön jälkeen.
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KITAPUU / HANBJÄLKE

SELKÄPUU / HÖGBEN

KONTTIPUU / STÖDBEN

JALASPARRUT / REMSTYCKEN  

KONTTI / KNÄBOCK

PÖNKKÄ / STÖTTA

KÄPÄLÄ / TASS

ANKKURIHIRSI / ANKARBJÄLKE

PYSTYSAUVA / VERTIKALSTAG

k a t t o r a k e n t e e n  o s a t

rakenneosien nimet suomeksi ja 
ruotsiksi.



k o r J a u s p u u t a v a r a

Yleinen vaatimus liitoskorjausten puutavaralle oli, että puun 
tuli olla rauhallisesti vintin olosuhteita vastaavaan kosteu-
teen kuivunutta, ja sen tuli olla asettunut muotoonsa niin, 
etteivät puun jännitykset enää merkittävästi muuttuisi työs-
tetyissä kappaleissa. Laput ja täytekiilat voitiin tehdä ohuem-
masta puutavarasta, pönkkäliitosten soirot vaativat jo vähän 
paksumpaa puuta, ja järeää puutavaraa oli löydettävä kontti-
rakennetta tukevia osia, jalasparrun korjausosia ja kattotuolin 
numero 19 kitapuun korjausta varten. Hankalinta oli saada 
järeää puuta, jossa ei ollut halkeamia.

Pysty- ja vaakasauvoja varten hankittiin ohutta mäntypuuta 
Sipoon seurakuntayhtymän mailta Keuksuolta ja Katajamäen-
tien taimikosta kallioalueen liepeiltä. Riukutavaran hankinta 
aloitettiin kevättalvella, ja viimeiset puut kaadettiin loppusyk-
systä täsmälleen oikean pituisina viimeisiä reivejä ja vajaata 
viittätoista puuttuvaa pystysauvaa varten. Kaadettavaksi vali-
koitiin melko hitaasti kasvaneita mäntyjä, ja erityisesti lyhyitä 
kappaleita varten koetettiin saada tiukkaa puuta. Pisimpiä 
puita eli noin kahdeksan metrisiä salkoja varten olisi haluttu 
aliskasvuista pitkänhuiskeaa mäntyä, mutta sellaista ei seura-
kuntayhtymän metsistä löytynyt. Pitkistä reiveistä ei tästä 
syystä tullut aivan yhtä tasavahvoja kuin sorjimmat alkupe-
räiset kattotuolien pystytyksessä käytetyt reivit ovat. 

M a t e r i a a L i h a n k i n n a t
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soiropuutavara 
sivuttiin kirveellä 
ennen kaatamista.  

soiropuiden sivuaminen 
viimeisteltiin kaatamisen 
jälkeen. 



Puutavara karsittiin, kuorittiin ja sivuttiin metsässä. Rungot 
sivuttiin pystyssä tyvestä siihen korkeuteen, mihin yletyttiin. 
Kaatamisen jälkeen kaikki osat työstettiin kirveellä veistäen, 
katkoen ja loveten. Pystysauvoihin tehtiin tarvitut ensim-
mäiset lovet aihiolle. Loppu loveus ja mittaan katkominen 
tehtiin vasta kattotuolien varassa. 

Korjaustöihin saatiin lopulta tiukkaa ja ehyttä uutta ja valmiiksi 
kuivunutta puuta kolmesta eri lähteestä. UPM Kaukaan 
Korkeakosken sahalta saatiin 9 kappaletta 5 metriä pitkiä 
kuivaamossa kuivattuja 75 x 150 mm paksuja parruja. Mänty-
harjulta Riuttalan tilalta saatiin kevättalvella 2005 kuivalta 
mäntykankaalta kaadettua läpisahattua mäntyä, joka oli myös 
laadultaan hyvää ja sitkeää. Tämä puutavara oli osaksi 50 mm 
ja osaksi 63 mm paksuista, ja se oli ilmakuivattu ladossa tapu-
loituna. Järeintä puutavaraa jouduttiin etsiskelemään pitkään. 
Lopulta löydettiin noin yhdeksän vuotta kuivunutta laivanra-
kennukseen varattua parrua, joka sopi hyvin korjauspuutava-
raksi. Parrujen mitat olivat 200 x 300–450 mm sekä 250 x 
300–450 mm. 

Aivan ensimmäisiin korjauksiin käytettiin eri lähteistä 
hankittua kierrätyspuuta.

kevättalvella 2005  
kaadettua, ladossa kuivattua 

puutavaraa Mäntyharjun  
riuttalan tilalta.  

(Lauri saarinen / Livady 2009)

Laivan rakennukseen 
tarkoitettua parrua käytettiin 

järeiden korjausosien 
materiaalina.  

(Lauri saarinen / Livady 2009)

koska ytimen kohdalle 
syntyy vääjäämättä 

halkeamia, laivaparrun 
ydin jätettiin 

käyttämättä tai 
sijoitettiin raskaan 
kappaleen sivuun, 
kuten pihtipuissa  
(ks. s. 180-181).

ytimen kohdalta 
halkaistaessa 

parruihin ei synny 
isoja halkeamia.

 tällaista 
puutavaraa ei 

kuitenkaan ollut 
käytettävissä.
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Lauri saarinen kaataa aihkimäntyä 
sipoon seurakuntayhtymän mailla 
keväällä 2009. 

puu kaatuu.  simo Jauhijärvi 
halkaisee tukkia.

halkaisun jälkeen 
tukit varastoitiin 
sipoon vanhan 
kirkon kellotapuliin 
kuivumaan myöhempiä 
korjauksia varten.  

puut avaran hank innan 
pitkittyessä varauduttiin 
siihenkin vaihtoehtoon, 
että ainoa keino hankkia 
konttikorjauksissa tarvit-
tava paksu puumateriaali 
o l i s i  sahat a puutavara 
tukkipuusta ja varastoida 
se kuivumaan vuosiksi . 
näin päästäisiin kuitenkin 
korjaamaan järeitä raken-
teita vasta useiden vuosien 
jälkeen. 

sauvapuiden hankinnan 
ohessa kaadet t i in yksi 
aihkipuu seurakuntayh-
t ymän ma i l t a  tu lev a i -

suuden tarpeiksi . s i i t ä 
saatiin neljä kappaletta 
ytimen kohdalta halkais-
tuja kolmemetrisiä puolik-
kai t a . halaspuol ikkaat 
jätettiin kuorimatta kuivu-
maan kellotapuliin. vuonna 
2012 nämä kappaleet voi 
kuoria ja siirtää samaan 
ilmavaan varastoon muun 
s ipoon vanhan k irkon 
korjaukseen varastoidun 
puutavaran kanssa. kappa-
leet lienevät parahultaista 
korjausmateriaalia vuoden 
2020 jälkeen.



restaurointimestari Juhani 
suolahden takomia nauloja. 

(Lauri saarinen / Livady 2009)

naulojen kannoissa on tekijän 
puumerkki. 

erilaisia takonauloja sipoon vanhan 
kirkon vintiltä. (Livady 2008)

tekniikan tohtori antti pihkalan 
kanssa pohdittiin syytä vanhojen 

naulojen koukkumaiseen muotoon 
(vasemmalla). pihkalan mukaan 
tätä naulamallia ei ole löytynyt 

yhtä systemaattisesti esiintyvänä 
muista saman ikäisistä kirkoista. 

koukkumainen  naula saattaa 
olla aluslaudoituksen naulatyyppi. 

Laaja, toispuoleinen kanta on 
hyödyllinen kierteisiä lautoja 

naulattaessa.   
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n a u L a t

Pysty- ja vaakasauvat toteutettiin keskiaikaisen työtavan mukai-
sesti. Siksi niissä käytettiin sepän tekemiä tervakarkaistuja 
nauloja. Vanhojen naulojen mukaiset mallit tilattiin kolmelta 
sepältä: Kasperi Pellonpäältä Östersundomin kartanon pajalta 
(Taontapaja Taika), Kaleva Tikkamäeltä Ruotsinpyhtäältä 
Taontapaja Kalevasta ja Juhani Suolahdelta. Naulojen tekijäksi 
valittiin restaurointimestari Juhani Suolahti.

Laputuskorjausten kiinnityksessä päädyttiin käyttämään 4-8 
tuumaisia kuumasinkittyjä lankanauloja, joille tehtiin sopivan 
tiukka esiporaus puun halkeamisen välttämiseksi. Vanhoja 
kattotuolien liitoskohtia vältettiin kaikin tavoin rikkomasta 
naulauksilla. Naulauskohdat, naulojen lukumäärä ja koko 
harkittiin joka kohdassa erikseen. Naulojen kantojen alla 
päätettiin käyttää aluslevyjä, jolloin lähellä puukappaleen 
päätä olevat naulaukset eivät helposti halkaise puuta kovas-
sakaan kuormituksessa. Ajateltiin myös, että korjausvaiheen 
kiinnitykset on näin helppo tunnistaa. 



pohjastaan kapeneva reikä, 
johon on lyöty kärjestään 
kapeneva tappi. tapin kärjen 
tulee kiilautua ennen kantaa.

kartiopohjaisten reikien 
poraamista varten teetettiin 
poranterä, jonka kärki 
kapenee. 

Lohkottuja ja 
vuoltuja tappeja. 
(Lauri saarinen / 
Livady 2009) 
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t a p i t 

Puutappeja käytettiin isoimpien korjauskappaleiden liittämi-
seen. Lisäksi uusittiin puuttuvia tai särkyneitä keskiaikaisia 
tappeja. Tapit tehtiin pääasiassa lohkomalla ja vuolemalla, 
käpälän ja selkäpuun liitoksessa sorvaamalla ja tyssäämällä.

Tappien vahvuus vanhoissa liitoksissa vaihteli 34 ja 38 milli-
metrin välillä. Parhaana keskiaikaisen taidon näytteenä 
pidettiin sellaisia tapituksia, joissa reikä oli porattu lusikka-
kairalla vain juuri ja juuri läpi kappaleista, jolloin reiän kärki 
jää kartiomaiseksi. Parhaimmillaan tällaiseen reikään oli 
onnistuttu lyömään tappi niin, että tapin kärjen juuttuessa 
kartiomaiseen reiän pohjaan tapin paksuksi jätetty kanta osui 
koloukseen lyöntipuolella. Tätä työtapaa pyrittiin käyttämään 
jykevien osien liitoksissa. Laputuskorjauksiin liittyviä tapin-
reikiä ei koetettu tehdä kartiomaisiksi, koska tiukka tappi olisi 
pyrkinyt halkaisemaan lappukappaleen. 

Kartiomaisten reikien porausta varten teetettiin erityinen 
poranterä, joka valmistettiin hiomalla metalliterästä. Terä 
osoittautui hankalaksi käyttää, mutta ajoi kuitenkin asiansa. 
Reikien halkaisija pieneni neljä millimetriä 40 millimetrin 
matkalla. 
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o L o s u h t e e t

t y ö t u r v a L L i s u u s

Työskentelyolosuhteita ei voitu järjestää hyväksyttyjen, 
turvallisuusehdot täyttävien telineiden avulla, joten työnteki-
jöiden turvallisuus varmistettiin suojavaljailla. Kattorakentee-
seen tutkimusvaiheessa rakennetut kulkusillat oli suunniteltu 
palvelemaan myös tulevien korjausten tarpeita. Niiden yhte-
yteen rakennetut turvakiskot ja -kaiteet ovat merkittävä osa 
suojarakenteita, ja ne muodostavat alimpien ja toiseksi ylim-
pien kitapuiden päälle pysyvän kulkureitistön. 

Kulkusiltojen pystytuet sitoivat A- ja B- sekä C- ja D-kitapuut 
toisiinsa, ja varmistivat siten rakenteen koossa pysymisen niin, 
ettei mikään vaakarakenne voinut korjaustyön aikana tahatto-
masti irrota kattotuoleista. Työn ajaksi kaikki holveille vaaraksi 
olevat kappaleet, kuten parrut ja ruuvipuristimet, sidottiin 
putoamisen estämiseksi köysillä. Vaihtoehtoisesti niitä säily-
tettiin putoamissuojatasojen päällä riittävän kaukana alustan 
reunoista. Tasoilla suojattiin holveja ja järjestettiin työtilat.
Raskaimpia työvälineitä vaatineiden työvaiheiden (esim. 
lappeiden tunkkaus) ajaksi putoamissuojatasot koottiin kirkon 
holveja suojaavaksi rakenteeksi useaan päällekkäiseen tasoon. 

Onnettomuuksien varalta laadittiin pelastusohjeisto. Vintillä 
oli aina käsillä ensiapuvälineitä, vanerista valmistetut paarit, 
vapaita köysiä, 10 metrinen pituudeltaan säädettävä henkilö-
varmistusköysi, puukkoja ja muita kiinnitys- ja työvälineitä. 

vanerista valmistettuja 
liikuteltavia 

tasoja aseteltiin 
kitapuiden päälle 

työskentelyalustoiksi 
ja putoamissuojiksi.

rakenteen yläosissa 
työskenneltäessä 

käytettiin 
turvavaljaita. 
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Vintillä oli aina oltava vähintään kaksi henkilöä. Nikkilän 
pelastuslaitoksen kanssa suunniteltiin alustavasti potilaan 
evakuoiminen vintiltä tilanteesta riippuen joko länsiluukusta 
tai muurinportaasta.

Palosuojelun takia vintille varattiin sammuttimia ja sammu-
tuspeittoja. Sähköt katkaistiin aina työtaukojen ajaksi. 

t y ö s k e n t e L y t a s o t

Liikuteltavat työskentely- ja putoamissuojatasot valmistettiin 
havuvanerista. 15 x 1200 x 2700 mm vanerilevyt halkaistiin 
pituussuunnassa, ja niiden pitkiin reunoihin ruuvattiin 45 x 
72 mm soirot, joiden päät ulottuivat 15 cm vanerin päiden yli. 
Päitä käytettiin tasojen limityksessä pituussuuntaisissa suoja-
tason jatkoksissa. Yksittäiset tasot ulottuivat kahden kitapuu-
välin ylitse. Siten ne myös työkohteesta toiseen liikuteltaessa 
pysyivät varmasti ylhäällä.

Pönkkäpuiden yläliitoksia korjattaessa työalustat ripustet-
tiin D-kitapuiden alapuolelle C-kitapuiden varaan. Ripustus 
tehtiin tätä varten hankittujen kuuden metrin pituisten köysien 
avulla. 

Restaurointityön päätyttyä tasot purettiin. Viisi tasoa kuitenkin 
varastoitiin sakastin vintille myöhempää käyttöä varten.

kiinteiden rakenteiden 
lisäksi työskentelyn avuksi 
järjestettiin helposti siirreltäviä 
varmistusköysilinjoja kattotuolien 
kitapuille. 12 millimetrin 
luokiteltu työköysi kierrettiin 
joka toisen kitapuun ympäri ja 
kuljetettiin ullakon päästä päähän. 
köysi roikkui kannatusten 
välillä noin 30 cm kitapuiden 
alapuolella, ja siihen voitiin 
kiinnittää turvaköysi siten, että 
kiinnityshaka liukui köyttä pitkin 
kävelijän mukana. 

tällaista työlinjaa käytettiin 
muun muassa pystysauvojen ja 
vaakasauvojen asennuksessa.

(Lauri saarinen / Livady 2009) 
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s i i v o u s

Vintin pölyisyys muodostui huomattavaksi haitaksi, ja hengi-
tyssuojan käyttö oli välillä välttämätöntä. Työturvallisuuden 
parantamiseksi kaikki puurakenteet päätettiin imuroida. 
Siivoustyötä varten hankittiin sopivan kevyt, antistaattisella 
letkulla varustettu teollisuusimuri. Imurissa oli tehokas 0,3 
µm hiukkaskokoon asti suodattava HEPA-hienosuodatin ja sen 
suojana kangassuodatin. Jäte kerääntyi kertakäyttöisiin pape-
risiin monikerrossuodatinpusseihin. Imurointi kesti vähän yli 
kaksi miestyöpäivää.

Vintin tomu koostunee pääosin lintujen ulosteista, lintujen ja 
hyönteisten raadoista, niitä hajottaneiden hyönteisten kuten 
pölypunkkien jätöksistä ja lintujen pesäaineksista. Mukana 
on myös ulkoilman pölyä, siitepölyä ja muurauksesta peräisin 
olevaa laastipölyä. Kertyneen lian poistaminen on tärkeää myös 
rakenteen säilymisen kannalta. Tomu säilyttää kosteutta, jota 
esimerkiksi lumen tuiskuaminen satunnaisesti aiheuttaa.

 

erkka pajula imuroi 
vinttiä. 
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n o s t i n  L ä n s i L u u k u L L a

Länsiluukulle rakennettiin kiinnitys nostinkiskolle kulkusil-
tojen rakentamisen yhteydessä. Kun luukku avataan, voidaan 
kolmen metrin pituinen kisko kiinnittää paikalleen kahdesta 
kohdasta ja kuormaa nostaa taljalla noin puolitoista metriä 
länsipäätyä ulompana vetämällä köydestä kirkon pihamaalla. 
Korjaustöiden yhteydessä kannatinta luukun holvissa paran-
nettiin niin, että se kääntyy puisen orren varassa sivuun pois 
luukun sulkemisen ja avaamisen tieltä.  Köysitaljaan hankittiin 
plokipyörät, joiden avulla köyden välitys voidaan saada 2 – 4 
kertaiseksi tarpeen mukaan. Taljassa käytetään enintään 40 
metrin pituista 12 mm:n köyttä.

nostinkisko ja 
talja. 
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k o r J a u k s e t

sälöytyneen pönkän 
yläliitoksen tapitus ja 

tukeminen. 

Korjaussuunnitelma antoi yleisesti tarkat ohjeet korjausten 
toteutukseen. Monia suunnitelmassa määrittelemät-
tömiä yksityiskohtia oli kuitenkin ratkottava työn edetessä. 
Korjaukset aloitettiin kokeilemalla hankalimmiksi arvioituja 
korjaustapoja. 

Periaatteena oli, että ylempänä rakenteessa tehtävät korjaukset 
tehdään ensin. Näin työskentely helpottui loppua kohti eikä 
paikalla aina tarvinnut olla useita henkilöitä. Myös mate-
riaalin saatavuus ja työskentelytasojen siirtely vaikuttivat 
työjärjestykseen. 

Lintuverkkoja korjattiin länsipäädyn eteläreunassa B- kitapuun 
tienoilla, missä naakat olivat saaneet avattua verkkoa.



k o r J a u s s u u n n i t e L M a s s a 
s y k s y L L ä  2 0 0 8  e s i t e t y t  k o h D a t :

pönkkien korjattavat liitokset•	

kattotuolin n:o 19 katkenneen kitapuun korjaus•	

konttien vaurioiden korjaus•	

Lahovaurio sakastin kohdalla•	

Lahovaurio asehuoneen kohdalla•	

Lahovaurio kaakkoisnurkassa•	

pystysauvojen korjaus•	

vaakasauvojen korjaus•	

reivien korjaus•	

ankkurihirsien käsittely•	

kitapuiden liitosvaurioiden korjaus•	

kattotuolien n:o 20 ja 21 a-, B- ja C-kitapuiden korjaus•	

naakkojen ja lumen vintille pääsyn estäminen•	

v u o D e n  2 0 0 9  a i k a n a  
t o t e u t e t u t  k o r J a u k s e t :

kattotuolien n:o 20 ja 21 a-, B- ja C-kitapuiden ja selkäpuun välisen liitoksen •	
korjaus lapetta nostaen

kattotuolin n:o 19 katkenneen kitapuun korjaus•	

kaikkien kitapuiden liitosvaurioiden korjaus: laputus korjaukset 26 kpl ja •	
kiilauskorjaukset ja muut täytekappaleet yhteensä 47 kpl

pönkkien liitoskorjaukset 20 kpl•	

konttien vaurioiden korjaus: henkselipuut 3 kpl, konttipuun ja selkäpuun välisen •	
liitoksen korjaus pihtipuilla 6 kpl, konttipuun tukipuut 2 kpl

pystysauvojen korjaus: uusia sauvoja 69 kpl, täytekiiloja n. 20 kpl, vanhoja •	
sauvoja kiinnitettiin uudestaan

vaakasauvojen korjaus: uusia sauvoja 28 kpl, vanhoja sauvoja kiinnitettiin •	
uudestaan

Lahovaurio sakastin kohdalla: jalasparrun osittainen uusiminen (1 kpl)•	

Lahovaurio kaakkoisnurkassa: jalasparrun osittainen uusiminen (1 kpl)•	

vuonna 1935 lisätyn vetotankorakenteen korjaus  •	
(1 kpl)

Lintuverkkojen korjaus länsipäädyssä•	

toistakymmentä uutta tappia asennettiin vaurioituneiden tai puuttuvien tilalle•	
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k i t a p u i D e n  L i i t o s v a u r i o i D e n 
k o r J a u s

Kitapuiden liitoksia korjattiin suunnitelman mukaisesti 
laputtamalla ja kiilaamalla. Laput valmistettiin 2–8 tuumaa 
paksusta mäntypuutavarasta ja kiinnitettiin aluslevyin varuste-
tuilla 4–8 tuuman sinkityillä lankanauloilla. Lisäksi vanhoihin 
laputettuihin liitoksiin lisättiin kiiloja, joiden avulla liitoksiin 
saatiin palautettua puristuspinta. Kiilat kiinnitettiin naulalla, 
koska niiden tahaton siirtyminen esimerkiksi tuulen ravista-
essa kattoa voisi vaurioittaa rakennetta.

Liitosten aiemmat naulaukset olivat vaurioittaneet liitoskap-
paleiden päitä. Laput naulattiin siten, että uusista nauloista 
aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa, kuten halkaisevaa 
tai ruosteen syövyttävää vaikutusta. 

Korjaustyö aloitettiin kattorakenteen länsipäästä kattotuolin 
n:o 21 A-kitapuun liitoksesta. Kyseisen liitoksen korjaami-
seksi etelälapetta nostettiin työn aikaisten pönkkäpuiden ja 
tunkkien avulla.

kitapuun laputustyötä 
rakenteen yläosassa. 

naulauksille porattiin 
reiät. 
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ankkurihirren tuki 
nojautuu länsimuuriin. 

ankkurihirrelle 
tehtiin vanerista 
suojakotelo, johon 
tunkkien varsien 
päät nojasivat.  

kattotuolin n:o 20 
B-kitapuun liitoksen 
korjaaminen lounaiskulmassa 
vaati lappeen nostoa. 

nostoa varten tunkeille 
tehtiin varret, jotka 
nojautuivat pohjoiseen 
ankkurihirteen. ankkurihirsi 
tuettiin noston ajaksi 
länsimuuriin ja pohjoislappeen 
selkäpuihin. 



3ps-D/i ja 3ps-D/L

Laputus ja kiilaus. 

5ps-D/i ja 5ps-D/L

Laputus ja kiilaus. 

6ps-D/i ja 6ps-D/L

Laputus ja kiilaus. 

7ps-D/i ja 7ps-D/L 

Laputus ja kiilaus.  



9ps-D/i ja 9ps-D/L 

Laputus ja kiilaus. 

10ps-C/i ja 10ps-C/L

 Laputus ja kiilaus. 

Laputukseen tehtiin 
teräslankapanta, koska 
kulkusillan pystytolpan 

vuoksi lapusta tuli lyhyt 
eikä naulakiinnitystä  näin 

voitu tehdä riittävän 
lujaksi.

10ps-D/L

  
Laputus. 

10es-C/i ja 10es-C/L

 Laputus ja kiilaus. 



10es-D/i ja 10es-D/L

vanhan laputuksen kiilaus.

11ps-C/i ja 11ps-C/L 

Laputus ja kiilaus.  
(tk 2009)

Laputukseen tehtiin 
teräslankapanta, koska 
kulkusillan pystytolpan 
vuoksi lapusta tuli lyhyt eikä 
naulakiinnitystä  näin voitu 
tehdä riittävän lujaksi. kuva 
on otettu ennen pannan 
asentamista.

11es-C/i ja 11es-C/L

Laputus.  

11es-D/i ja 11es-D/L 

vanhan laputuksen kiilaus. 



12ps-D/L

Laputus.  

12es-C/i ja 12es-C/L

Laputus.  

12es-D/i ja 12es-D/L

vanhan laputuksen kiilaus. 

13ps-D/i ja 13ps-D/L

Laputus. 



13es-D/i ja 13es-D/L

kiilaus. 

14es-C/L

Laputus. 

14es-C/i ja 14es-C/L

vanhan laputuksen kiilaus. 

16es-D/i ja 16es-D/L

vanhan laputuksen kiilaus. 



17es-D/1 ja 17es-D/L

vanhan laputuksen kiilaus. 

18ps-B/i

Liitoksen aukeamisen 
sivusuuntaan estävä 

salpakappale. 

18es-D/i

vanhan laputuksen kiilaus. 

19ps-D/i ja 19ps-D/L

Laputus. 



20es-a/i ja 20es-a/L

Laputus.

20es-B/L

Laputus ja tappi.

21es-a/i ja 21es-a/L

kitapuun pää oli 
irronnut liitoksestaan, 
ja se oli tuettu 
selkäpuuhun naulatun 
laudanpätkän varaan. 
kitapuun pää 
nostettiin paikalleen, 
liitos tapitettiin ja 
laputettiin.

21es-B/i ja 21es-B/L

Laputus.

tapituksen ajaksi 
liitos kiinnitettiin 

paikalleen 
puristimilla.



21es-C/1 ja 21es-C/L

täytepala, laputus ja 
kiilaus.

21ps-B/1 ja 21ps-B/L

Laputus.

Liitoksen laputuksen ajaksi 
myös kitapuun eteläpää 

puristettiin paikalleen  
(kuvat vasemmalla).

simo Jauhijärvi veistää 
liitoksen 21es-C 
täytepalaa.

Liitoksen 21es-C 
täytepala irrallaan 

ja paikalleen 
sovitettaessa.
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k o n t t i e n  v a u r i o i D e n 
k o r J a u k s e t

Korjaussuunnitelman mukaisesta korjauksesta tehtiin malli-
kappale pohjoislappeelle kattotuoliin numero 18. Korjauseh-
dotus osoittautui kuitenkin työlääksi, ja sen käytöstä päätet-
tiin luopua. Samantapaista korjausosaa käytettiin kuitenkin 
konttipuun tukena.

Kontteja varteen kehitettiin kaksi kokonaan uutta korjaustapaa. 
Konttipuiden vaurioituneiden yläliitosten korjaus toteutettiin 
kaksi kattotuolia yhdistävällä kiilatulla pihtipuulla, ja raken-
teen kaakkoisnurkassa auenneita selkäpuun ja käpälän liitoksia 
vahvistettiin henkselipuilla. 

Pihtipuu estää alkuperäisen liitoksen kiertymisen auki. Henk-
selipuu puolestaan estää selkäpuun liitosta liukumasta auki 
käpälää pitkin.

Kaikkia korjaussuunnitelmassa esitettyjä korjauksia ei vielä 
toteutettu ja konttien vaurioita tuleekin seurata huolella.

toteutetut korjaukset 
eivät juurikaan kavenna 
konttikäytävää.

korjaussuunnitelmassa esitettyä 
kontin korjaustapaa kokeiltiin 

kattotuolin n:o 18 pohjoiskonttiin. 
korjaustapa todettiin hankalaksi, 

eikä koekappaleita asennettu 
paikoilleen vaan jätettiin vintille 

irrallisina.

kuvassa Lauri saarinen ja 
simo Jauhijärvi valmistavat 

koekappaletta.
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selkäpuuhun tehty 
kolo tukipuun 
yläpäässä olevaa 
tappia varten.

tukipuu tapitettiin 
yhdellä kärjestään 
kartiomaisella tapilla 
ja yhdellä lyhyellä 
tasavahvalla tapilla 
kiinni konttipuuhun 
ja kiilattiin 
alapäästään tiukaksi.

korjaussuunnitelmassa 
kattotuolin n:o 2 muurauksen 
sisään jäänyt kontti on 
esitetty uusittavaksi. tuki- ja 
henkselipuun katsottiin 
kuitenkin vahvistavan 
kattotuolin n:o 3 konttia siinä 
määrin, ettei kattotuolin n:o 
2 kontin korjausta pidetty 
tarpeellisena. 

kattotuolin n:o 
3 eteläkontti 
päätettiin vahvistaa 
sekä henkselipuulla 
että konttipuuhun 
tapitettavalla tukipuulla. 
samanlainen tukipuu 
tehtiin myös kattotuolin 
n:o 14 eteläkonttiin. 

kuvassa asennusvalmis 
konttipuun tukipuu lepää 
kattotuolien n:o 3 ja 4 
käpälien päällä.
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h e n k s e l i p u u t

Henkselipuut ulottuvat käpälän keskivaiheilta selkäpuun 
alaosaan molemmin puolin kattotuolia. Kattotuolin eri 
puolille tulevat osat liitettiin toisiinsa puisella rusettikappa-
leella sekä ylä- että alapinnastaan. Henkselipuut kiinnitettiin 
kattotuoleihin sorvatuilla ja tyssätyillä puutapeilla, jotka olivat 
paksumpia ja lujempia kuin muualla kattorakenteen korjauk-
sessa käytetyt puutapit.

Selkäpuuhun kiinnittyvä tappiliitos tehtiin ensin. Ennen käpä-
lään liittämistä rakenne esijännitettiin vetämällä henkselipuita 
kohti konttipuun alapäätä. Alempi tapinreikä porattiin ja tappi 
lyötiin, kun yläliitokseen oli saatu aikaan muutaman millin 
siirros.

henkselipuu ylhäältäpäin.

henkselipuu sivulta.
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henkselipuut sovitettiin 
tarkasti kattotuoleihin.

työn ajaksi osat 
kiinnitettiin paikoilleen 
puristimien ja liinojen 
avulla.

henkselipuiden osat 
esivalmistettiiin kirkon 

pihamaalla. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 

kunnonpuu 2009)

tapit, rusetit ja henkselit 
tehtiin kaikki samasta 

puutavarasta.
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rusetti kappaleen alapinnassa. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 

kunnonpuu 2009)

valmis kolo. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 

kunnonpuu 2009)

rusettiliitoksen kolon aloitus.  
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 

kunnonpuu 2009)

valmiita 
henkselipuukorjauksia.
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tyssäyspölkky sipoon 
vanhan kirkon 
kellotapulissa.

sorvatut, halkaisijaltaan 
40,2–40,6 millimetriset tapit 
lyötiin kartiomaisella reiällä 
varustetun  tyssäysraudan läpi.

tyssäyksen jälkeen tapin 
tiukkuutta säädettiin tarvittaessa 
pienellä käsihöylällä.

tapit valmistettiin männyn 
sydänpuun ulkoreunasta. aihiot 
lohkottiin pärepuukolla ja nuijalla, 
minkä jälkeen ne sorvattiin 
ja käärittiin muovikelmuun 
odottamaan käyttöä.

henkselipuiden kiinnitykseen 
käytettiin 40 millimetrin vahvuisia 
sorvattuja tappeja, jotka lyötiin 
tyssäysraudan läpi.
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p i h t i p u u t

Konttipuun ja selkäpuun väliset liitokset vahvistettiin puris-
tamalla näitä yhteen sivuilta päin. Näin estettiin konttipuun 
yläpään kiertyminen liitoksesta ulos. Korjaus oli toteutetta-
vissa luontevimmin pareittain kahdessa vierekkäisessä kontti- 
ja selkäpuun liitoksessa yhdistämällä nämä pihtipuulla.

Korjauskappaleiden konttipuun yläliitosta vasten tulevat pinnat 
muotoiltiin tarkasti olemassa olevan pinnan mukaan. Pihti-
puut kiilattiin paikalleen kahdella kiilalla, joista alimmainen 
naulattiin kiinni selkäpuuhun ja päällimmäinen alimmaiseen 
kiilaan. Pihtipuun paikallaan pysyminen varmistettiin naulaa-
malla se vinosti alimmaisiin kiiloihin. Pihtipuita tehtiin katto-
rakenteen länsipäähän kaksi etelä- ja yksi pohjoislappeelle. 

pihtipuu edestä (yllä) ja  
sivulta (vasemmalla). 

naulaus, jolla pihtipuu kiinnitettiin 
alimmaiseen kiilaan on merkitty 

kuviin punaisella.



pihtipuu paikalleen asennettuna.

pihtipuut kiinnitettiin kiilojen 
avulla, eikä niistä juurikaan jää 
jälkiä alkuperäiseen rakenteeseen. 
ainoastaan kiilaparin sisempi, 
tuettavaa liitosta vasten asetettu 
suora kappale naulattiin kiinni 
selkäpuuhun.

putoamisen estämiseksi pihtipuut 
naulattiin kiinni alimmaisiin 
kiiloihin.

kattorakenteen länsipäässä, sen 
eniten muotoaan muuttaneessa 
osassa konttien korjauksissa 
käytettiin pihtipuita, jotka tukevat 
kahta vierekkäistä konttia.

kuvassa pihtipuun asennus on 
työn alla.

pihtipuu päästä 
nähtynä.
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k a t t o t u o L i n  n : o  1 9 
k a t k e n n e e n  k i t a p u u n  k o r J a u s

Kattotuolin n:o 19 D-kitapuun korjaus toteutettiin korjaus-
suunnitelmassa ehdotetulla tavalla. Rakenteen muodonmuu-
toksessa lyhyeksi jäänyt kitapuu katkaistiin etelän puoleisen 
pönkän kohdalta, ja siihen tehtiin vetoa ja puristusta vastaan-
ottava jatkososa. Vanhat kitapuun päiden liitokset korjattiin 
alkuperäisille paikolleen. Uusi pönkän yläliitos asemoitiin 
siten, ettei pönkkä enää nojaa alla olevaan holviin. 

Jatkososa on asennettu 
paikalleen puristimien avulla. 

kuvassa porataan reikiä 
tapeille. 
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korjattu kitapuu lännestä 
nähtynä.

korjausosa kiinnitettiin 
puutapein, ja sen 
liitoksissa käytettiin 
kartiomaisia reikiä.  osa 
tapeista lyötiin länsi- ja 
osa itäpuolelta.

kuvassa 
vasemmanpuoleisen 
jatkoliitoksen yli kulkee 
uusi vaakasauva, johon 
tehtiin liitoksen kiinni 
pysymistä varmistava, 
hieman väljä loveus.

korjattu kitapuu 
idästä nähtynä.

pönkän liitos 
jatkososaan. 



J a L a s p a r r u J e n  L a h o v a u r i o i D e n 
k o r J a u k s e t

Ennen korjauksia jalasparrujen vaurioalueet kartoitettiin teke-
mällä niihin koeporauksia. Sakastin kohdalla tutkittiin ulompi 
jalasparru ja kaakkoiskulmassa molemmat. 

Kaakkoiskulmassa uusittiin sisemmän jalasparrun pää siten, 
että alkuperäinen katkaistiin kattotuolien numero kolme ja 
neljä välistä. Uusi jalasparrun itäpää tehtiin kahdesta osasta, 
sillä yhdestä osasta tehty jatkos olisi ollut mahdotonta saada 
muurin sisään.

Sakastin kohdalla uusittiin ulompi jalasparru kattotuolien 
n:o 5 ja 6 väliltä kattotuolien n:o 7 ja 8 välille. Lähes poikki 
lahonnut osa korvattiin yhdellä yhtenäisellä korjauskappaleella. 
Alkuperäisen jalasparrun ulkopinta oli vielä hyvässä kunnossa, 
ja se päätettiin säästää korjausosan kylkeen kiinnitettynä.

Korjatut kohdat vaativat vielä muuraustyötä, jotta jalasparru 
saadaan istumaan tiiviisti muuriin. Muuraustyö on tarkoitus 
tehdä kesällä 2010.

Korjaussuunnitelmassa oli esitetty, että myös asehuoneen 
kohdalla osa ulommasta jalasparrusta uusitaan. Tämä jätettiin 
kuitenkin toistaiseksi tekemättä.

käpäliä nostettiin 
lattateräksistä tehdyllä 
ruuvinostimella ennen 
jalasparrun lahonneen 

osan poistoa.

käpälät tuettiin 
kiiloilla oikeaan 

korkoon.
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vaurioituneista 
osista on jäljellä 
vain 1–3 cm paksu 
kuori.

kattotuolin n:o 3 
käpälää kohotettiin 
jalasparrun 
korjaamisen ajaksi.

kaakkoiskulman 
sisemmän jalasparrun 
pää, sidepuu, 
käpälä ja konttipuu, 
joissa kaikissa on 
lahovaurioita.

korjauksessa uusittiin 
vain jalasparrun pää 
– muihin vaurioihin ei 
puututtu.

k a a k k o i s k u L M a

185



Jatkosta sovitetaan  
alkuperäiseen 
jalasparruun.

sisemmän jalasparrun onkalo 
päätymuurissa. 

(Lauri saarinen / Livady 2009)

sisemmän jalasparrun 
päästä poistettiin 

lahonnut osa. uuden 
ja vanhan osan jatkos 

osuu kattotuolin  
n:o 3 alle.

Jatkos paikallaan.
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Molemmat 
korjauskappaleet 

paikallaan.

korjaus jätettiin 
toistaiseksi 

tapittamatta, koska 
osat täytyy vielä 

nostaa pois paikoiltaan 
muuraustöiden 

yhtydessä. 

Jalasparrun uusi 
pää asetetaan 

paikalleen.
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sakastin kohdalla 
lahonneesta 

jalasparrusta uusittiin 
kattotuolien n:o 6 ja 7 

alle ulottuva osa.

korjauskappale paikoillaan 
runkohuoneesta nähtynä.  

(Lauri saarinen / Livady 2009)

uusi osa 
yhdistettiin 

vanhaan vinolla 
lapaliitoksella.

s a k a s t i n  k o h t a
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Lahonneen  
jalasparrun ehjä pinta 
otettiin talteen.

vanhan jalasparrun 
pinta tapitettiin 
kiinni korjausosaan 
alkuperäiselle 
paikalleen.

Muuraustyötä vaille 
valmis korjaus 
sakastista nähtynä.
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p ö n k k i e n  L i i t o s t e n  k o r J a u k s e t

Pönkkien väljiä liitoksia täytettiin korjaussuunnitelman 
mukaisesti. Yläliitoksissa käytettiin yleisesti kitapuun alapin-
taan kiinnitettyä yksillöllisesti muotoiltua soiroa. 

Muutamassa kohdassa tätä tapaa ei voitu käyttää. Tällöin tuki-
kappale kiinnitettiin kitapuun tai pönkkäpuun kylkeen. 

pönkkien yläliitosten 
korjauksien tarkastusta 

poikkikulkusillalta 
nähtynä.
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pönkän alaliitoksen  
uudelleen tapitus. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 
kunnonpuu 2009)

uudelleen tapitettava pönkän 
alaliitos aukinaisena. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 
kunnonpuu 2009)
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4pö-D/i ja 4pö-D/L

Laputus.

4eö-D/i ja 4eö-D/L

aiempien naulausten 
vuoksi sälöytynyttä 
pönkän yläpäätä 
varten räätälöitiin 
korjauskappale.

5eö-D/i ja 5eö-D/L

alasoiro.

5eö-k/i ja 5eö-k/L

täytekiila.

5eö-D/L



4eö-ä/i ja 4eö-ä/L

täytekiila ja uusi tappi.

7eö-ä/i ja 7eö-ä/L

uusi tappi.

8eö-D/i

täytekiila ja kitapuun 
kylkeen kiinnitetty 

tukisoiro.

9pö-D/i ja 9pö-D/L

alasoiro.



9eö-k/i ja 9eö-k/L

täytekiila.

9eö-D/i ja 9eö-D/L

alasoiro ja kitapuun 
kylkeen kiinnitetty 
tukisoiro.

13pö-D/i ja 13pö-D/L

alasoiro.

13eö-D/i

alasoiro ja 
kitapuun kylkeen 
kiinnitetty 
tukisoiro.

13eö-D/L

alkuperäiseen 
puuhun tehtiin 

poikkeuksellisesti 
lovi, jotta 

liitokseen saatiin 
pystysuora 

tukipinta.



13eö-k/i ja 13eö-k/L

täytekiila.

19pö-D/i ja 19pö-D/L

alasoiro.

19eö-D/i ja 19eö-D/L 

pönkän liitos kattotuolin 
n:o 19 D-kitapuun 

jatkososaan. (ks. 
tarkemmin s. 182–183)



p y s t y -  J a  v a a k a s a u v o J e n 
k o r J a u k s e t

Muurien liikkeestä johtuneen kitapuiden notkahtamisen 
vuoksi melkein kaikki vanhat pystysauvat olivat rakenteelli-
sesti toimimattomia, eikä niitä voitu enää korjata. Tällaisessa 
tapauksessa vanhan sauvan kiinnipysyminen varmistettiin ja 
sen viereen lisättiin uusi toimiva sauva. Toimivia alkuperäisiä 
pystysauvoja on jäljellä kattorakenteen yläosassa A- ja B-kita-
puiden välillä.

Vaakasauvoja lisättiin rakenteeseen siten, että ne muodostavat 
yhdessä vanhojen sauvojen kanssa yhtenäisiä linjoja kirkon 
päästä päähän jokaisen kitapuun päälle. A- ja B-kitapuiden 
päälle muodostui yksi linja, C-kitapuun päälle kaksi ja D-kita-
puun päälle kolme linjaa.

Sauvojen kiinnittämiseen käytettiin sepän valmistamia, alku-
peräisten kaltaisia tervakarkaistuja takonauloja.

uusia ja vanhoja 
vaakasauvoja 

C-kitapuun päällä 
sekä kitapuihin 

naulattuja 
pystysauvoja.

vaakasauvojen 
välissä näkyy 
ankkurihirsi.
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restaurointimestari, 
seppä Juhani suolahti 
kokeilee naulojaan.

uuden pystysauvan pää. 
(simo Jauhijärvi / pieksämäen 
kunnonpuu 2009)

naulojen kannoissa näkyy 
tekijän puumerkki.

uudelleen kiinnitetty 
vanha pystysauva.  
(Lauri saarinen / Livady 
2009)

sauvan väljään liitokseen 
on lisätty täytekappale, 
joka on naulattu kitapuun 
alapintaan. vastaavia 
korjauksia tehtiin 
muutamia.

uusi vaakasauva. 
(Lauri saarinen / Livady 2009)
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v u o n n a  1 9 3 5  L i s ä t t y J e n 
v e t o t a n k o r a k e n t e i D e n 
v a h v i s t u s

Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehdin A.W. Ranckenin 
johtamassa, vuonna 1935 toteutetussa korjauksessa vinttiin 
asennettiin viisi teräksistä vetotankoa, joiden tarkoituksena 
on osaltaan estää muurien leviämista. Vetotangot on sijoitettu 
holvikupujen väliin, ja niiden päät on kiinnitetty raudoilla noin 
5 x 6 -tuumaisiin puupalkkeihin, jotka puolestaan on kiinni-
tetty toispuoleisilla raudoilla selkäpuiden alapäihin. Näin ollen 
veto kohdistuu selkäpuihin epäkeskeisesti siten, että selkäpuut 
pyrkivät kiertymään. Tämä epäkohta korjattiin lisäämällä 
selkäpuun toiselle puolelle uudet kiinnikeraudat puisine kiris-
tyskiiloineen. Yksi vuoden 1935 vanhoista kiinnikeraudoista 
irrotettiin sakastin kohdalta, ja Juhani Suolahti takoi sen 
kynnet paremmiksi.

uusi kiinnikerauta vanhojen välissä ennen kiilaamista ja kiilattuna.
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Juhani suolahti 
teki neljä uutta 
kiinnikerautaa 
sekä pultit niille. 
pulttikiinnityksen 
lisäksi rautojen päissä 
on kynnet, jotka 
uppoavat selkäpuiden 
kylkeen.

vetotangon 
kiinnityspalkin päähän 
tehdään sovituskoloa 
uuden kiinnikeraudan 
kiristyskiilalle.

vahvistettu 
vetotangon 
kiinnityspalkin ja 
selkäpuun liitos.
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M u u r i e n  t a k y M e t r i M i t t a u s

Koska kattorakenteen vaurioiden pääasiallinen syy oli runko-
huoneen muurien liikkuminen, korjaussuunnitelmassa oli 
pidetty tärkeänä muurien vakauden seurantaa. Tätä varten 
oli talvella 2008 asetettu mittapisteet, joiden koordinaattien 
mittaus ja tallentaminen jäi kuitenkin korjaustyövaiheeseen.  

Mittapisteiden keskinäistä liikettä voidaan analysoida uusin-
tamittauksen jälkeen. Kriittisimmästä kohdasta (kattotuolin 
16 kohdalta) saadaan ehkäpä jo parissa kymmenessä vuodessa 
tietoa siitä, onko muurien kallistuminen pysähtynyt vuoden 
1935 perustuskorjauksen jälkeen. Tulevaisuudessa mitta-
uksia voisi tehdä aluksi noin 10 vuoden välein ja sitten ehkä 
harvemmin. 

Mittapisteiden hierarkia on  suunniteltu sellaiseksi, että 
läntisten päätymyuurin pisteet L1 ja L2 ja itäisen päätymuurin 
pisteet I1 ja I2 muodostavat melko liikkumattomaksi oletettavan 
referenssin. Mittapisteet oli asennettu pitkää vaaitusletkua 
käyttäen samaan korkeuteen vuotta ennen takymerimittausta. 
Mittaustulosten mukaan niiden keskinäiset korkeuserot olivat 
alle 3 mm, mikä helpottaa referenssin vakauden tulkintaa. 
Piste L1 toimii vintin sisäisen koordinaatiston keskipisteenä.  

Mittausasemien paikanmääritystä varten tarvittavien 
apupisteiden tähystarroille tehtiin päätymuureihin alustat. 
Kummankin päätymuurin kiviin, noin puoli metriä D-ki-
tapuiden alapuolelle, on mahdollisimman etäälle toisistaan 

Mittapiste sivumuurissa.  
(Lauri saarinen / Livady 2009)

Muuriin tehty 
apupisteen alusta. 
(Lauri saarinen / 

Livady 2009)

apupisteen tähystarra 
paikallaan. 

(Lauri saarinen / 
Livady 2009)
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hiottu kahdet 2 x 2 cm:n kokoiset neliömäiset tasopinnat, 
jotka näkyvät mittausasemiin. Mittausasemissa n:o 2 ja 9 
jouduttiin lisäksi käyttämään muita siirtopisteitä osan apupis-
teistä jäädessä katveeseen. Näin mittauksen tarkkuus luonnol-
lisesti heikkeni lähtöalueeseen verrattuna. Mittaus aloitettiin 
asemasta n:o 1 ja eteni itää kohti.

Kiinteisiin mittapisteisiin on hiottu ristikuvio, jonka päälle 
asetettiin tähystarra tarkasti neulan avulla. Tähystarrat jätet-
tiin mittauksen jälkeen paikoilleen, mutta ne saattavat valua 
tai irrota, minkä vuoksi ne tulee tarkastaa ennen seuraavaa 
mittausta. Mittapisteiden keskikohta on M10-kierteisessä 
pultissa, jota voi tulevaisuudessa käyttää automaattisen tähys- 
tai mittalaitteen kiinnikkeenä.

Kirkon sisäiset koordinaatit liitettiin yleiseen N60-korkeus-
järjestelmään mittaamalla kellotapuliin merkityt mittapisteet 
vintin luukusta käsin. Kellotapulin mittapisteiden koordinaatit 
mitattiin satelliittipaikannuksella (GPS), jonka tarkkuus 
on muutaman sentin luokkaa. Koska vintistä käsin mitatut 
kellotapulin pisteet ovat suhteellisen lähellä toisiaan, kirkon 
sisäisten koordinaattien virhe N60-järjestelmässä on suurempi 
kuin satelliittipaikannettujen pisteiden. 

Jotta mittaaminen 
voitiin tehdä helposti ja 
tarkasti, valmistettiin 
vintin poikittaisen 
kulkusillan vieressä 
olleeseen mittausasemaan 
(n:o 1) holvien varaan 
takymetrin jalustan alusta 
puuparruista.  Mittauksen 
jälkeen helposti koottava 
ja purettava tuki siirrettiin 
kulkusillan alle.
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M i t t a u s t a r k k u u s

Mittauksessa käytettiin Trimbe S6 takymetriä, jossa oli kulma- 
ja pituusmittausominaisuudet ja lisäksi sisäinen vaaitusmeka-
nismi. Käytetyn laitteen kulmamittaustarkkuus oli 0,2 mm 
30 m mittausetäisyydellä (2”/0,5 mgon). Valmistaja takaa 
laitteen etäisyysmittaukselle ±3 mm tarkkuuden. Mittausten 
toistoissa saatiin kuitenkin enimmillään yhden millimetrin 
eroja. Mittapisteiden pystykoordinaatiit määrittyivät laitteen 
vaaitusmekanismin avulla, jolloin saatujen tulosten tarkkuus 
on samaa luokkaa kuin laitteen kulmamittaustarkkuus. 

Samasta mittausasemasta saatujen tulosten keskinäinen virhe 
muodostuu lähes kokonaan laitteen pituusmittauksen epätark-
kuudesta ja on ±6 mm (2 x ±3mm). Eri mittausasemista 
saatujen tulosten välinen virhe on hieman suurempi. 

Mittapiste E1 jäi mittausasemaan nähden katveeseen. Pistee-
seen tähdättiin noin mettrin mittaisen kulmikkaan tangon 
kärjellä. Suoraan tankoon oli noin kiinnitetty kaksi prisma-
tarraa puolen metrin päähän toisistaan. Näiden apupisteiden 
koordinaattien avulla saatiin pisteen E1 koordinaatit laskettua 
CAD- ohjelmassa. Tästä menettelystä aiheutuu E1:n mittauk-
seen noin ±2 mm lisää epätarkkuutta. 

Mittapisteiden koordinaatit 
määritettiin takymetrillä.

kuvassa vasemmalla ja keskellä 
ovat mittauksen suorittaneet 

maanmittausteknikko petri 
Juumajärvi Maastomalli oy:stä 

ja Lauri saarinen. kuvassa 
oikealla on pauliina saarinen, 

joka avusti mittauksissa ja teki 
myös graafisen työn tulosten 

tallentamiseksi.
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23456789101112131415161718192021

  

KATTOTUOLINUMEROINTI

APUPISTE

MITTAPISTE

X

Y

2.

1.
(PUINEN 
MITTAUSALUSTA)

3.

4.

6.

5.

8.

7.

9.

    4.12.2009 KÄYTETTY MITTAUSASEMA

23456789101112131415161718192021

k i i nto p i s te i D e n ko o r D i n a at it  4 .12 . 2 0 0 9 
n 6 0 - ko r k e u s J ä r J e s t e L M ä s s ä        

X y Z

L1 6696018.051  2569651.255 27.386

L2 6696013.516 2569651.058 27.386

I1 6696016.399 2569674.163 27.388

I2 6696011.291 2569673.952 27.385

M i t ta p i s t e i D e n ko o r D i n a at i t  4 .12 . 2 0 0 9

        X          y Z

L1   0.000   0.000 0.000

L2  -4.540  -0.016 0.000

I1  -0.736 22.955       0.002

I2   -5.848 22.949 -0.001

P1   3.617   0.814 0.103

P2   3.701   5.988 0.055

P3   3.652 10.868 0.212

P4   3.675 12.912 -0.028

P5   3.612 17.495 0.003

P6 10.147 17.098 -1.151

P7   3.616 22.058 -0.313

EI  -8.362   0.698 -0.327

E2  -8.498   5.871 0.081

E3  -8.527 12.919 0.321

E4  -8.506 18.043 -0.115

E5  -8.525 21.946 0.095

100  -4.184  -0.061 3.414

101  -0.258  -0.042 3.120

102   0.994 23.028 1.658

103  -5.985 23.036 1.761

takymetrimittauksen tulosten säilymiseksi vinttiin asennetaan haponkestävästä 
teräksestä valmistettu laatta, johon merkitään 4.12.2009 mitatut koordinaatit ja 
mittapisteiden ja mittausasemien sijainti. 
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t u L e v a t  t o i M e n p i t e e t

Eri tekijöiden vaikutus liitoksiin ei ole täysin ennakoitavissa. 
Liitosten kuormitus riippuu paitsi muurien vakaudesta myös 
esimerkiksi tuuliolosuhteiden kehittymisestä ja mahdollisista 
satunnaisista vaurioista, kuten kattovuodoista. Tärkeimpien 
seurattavien liitosten tilannetta koskevaa valokuvamateriaalia 
kannattaisi tulostaa suurempaan kokoon erilliseksi seuranta-
aineistoksi.

k e s ä  2 0 1 0

Jalasparrujen korjausosien sovittamisen aikana laastia ja kiila-
kiviä poistettiin sen verran, kuin oli tarpeen. Korjauskohtien 
paikkausmuuraus on tarkoitus tehdä hydraulista sideainetta 
sisältävällä kalkkilaastilla alkuperäisiä kiilakiviä käyttäen. 
Kaakkoiskulman ja sakastin kohdan korjauksiin tarvittaneen 
neljä 25 kilon laastisäkkiä. Yli-intendentti Sakari Mentu ei 
nähnyt tarpeelliseksi yrittää tehdä korjauslaastista erityisesti 
erottuvaa koska ”näin tulee käymään väistämättä”.

Samalla kun tehdään muuraustyöt, tehdään lisää kipsisiltoja 
muureihin ja holveihin. Näissä on tarkoitus käyttää samaa 
merkkiainetta (hiekoitussepeliä 4–8 mm) kuin keväällä 2009 
tehdyissä silloissa.

Muurinportaan keskisalkoa on määrä nostaa noin 20 cm. Salko 
on tarkoitus kannattaa alaosastaan askelmiin tukeutuvilla 

huopakynällä tehty merkintä, 
joka auttaa liitoksissa tapahtuvien 

liikkeiden seurannassa.  
(Lauri saarinen / Livady 2010)

korjaustöiden 
alkuvaiheessa 

muurin liikkeiden 
seuraamiseksi tehtiin 

kipsisiltoja.



205

tapeilla niin, ettei se enää lahoa alapäästään. Ei tiedetä miltä 
ajalta muurinportaan keskisalon jäljellä oleva osa on, mutta se 
voi olla alkuperäisen muurausaikaisen puuosan yläpää. Tätä 
olettamusta näyttäisivät tukevan muurauksessa olevat jäljet. 
Korjauksen aikana muurinportaassa kuljettiin niin paljon, että 
sen yläosaan tehtiin kulun mukavoittamiseksi keskisalon jatke, 
joka otettiin sittemmin pois. Antikvaarisista syistä salkoa ei 
korjattu eikä uusittu.

Lumen pääsyn estäminen itäpäädyn rei’istä voisi olla hyödyl-
listä, mutta kahtena talvena tuiskuja seuratessa se ei kuiten-
kaan vaikuttanut välttämättömältä. Puurakenteet kostuivat 
vain tilapäisesti ja ainoastaan hyvin pienillä alueilla, ja kosteus 
haihtui osin suoraan lumesta. Reiät tosin luultavasti koko ajan 
lisääntyvät räystäslautojen hapertuessa ja naakkojen kaiva-
essa kiviä. Asiaa on syytä seurata ja rakenteet on syytä pitää 
puhtaana pölystä ja roskista.

kor jauspuutavaran sä i l y t ys

Jäljelle jäänyt arvokas korjauspuu on määrä koota kesällä 2010 
varastoon hautausmaan varikolle ja merkata sabluunamaala-
uksin: ”Vanhan kirkon kattotuolien korjaukseen ”. Ainekset 
säilytetään lämmittämättömässä ilmavassa tilassa.

Muuriportaan 
keskisalon alapää. 
(Lauri saarinen / 
Livady 2010)

salko tulee nostaa 
ylemmäs ja tukea 
askelmiin puutapeilla 
lahoamisen 
pysäyttämiseksi.



206

k a t t o t u o L i n  n : o  1 6  e t e L ä i n e n 
s e L k ä p u u

Kattotuolin n:o 16 eteläkontin korjausta ei alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen tehty selkäpuun huonon kunnon 
vuoksi. Sen sijaan korjattiin viereisten kattotuolien konteista 
niin monta, että rakenteen kapasiteetin lisäys kompensoi 
paikallista heikentymää. 

Tulevaisuudessa on kuitenkin syytä korjata kattotuolin n:o 
16 eteläinen puolisko – mahdollisesti vaihtamalla koko 
selkäpuu.  Tähän olisi varauduttava jo aiemmin varaamalla 
sopivan muotoinen aihio uutta selkäpuuta varten. Noin 10 
vuotta ennen korjaustyötä olisi mitattava selkäpuun kohdan 
katon muoto, arvioitava selkäpuun tarvittava jännittäminen 
asennuksessa sekä valittava puu ja sahattava aihio kuivumaan 
varastoon. Uusi selkäpuu voitaisiin vetää vinttiin vesikatteen 
alareunan läpi esimerkiksi katteenkorjauksen yhteydessä, kun 
aluslautojen irroittaminen on mahdollista. Vanha sälöytynyt 
rakenne konttipuineen ja käpälineen irrotettaisiin ja siirrettäi-
siin eläkkeelle noin 30 cm lännemmäksi, ja uudet osat kiinni-
tettäisiin vanhoihin kitapuihin keskiaikaiseen tapaan.

kattotuolin n:o 16 
notkahtanut selkäpuu. 

(Lauri saarinen / 
Livady 2010)
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kuoriholvin viereisen keskiholvin eteläsivussa 
oleva halkeama vintistä (vasemmalla) ja 
kirkkosalisata (oikealla) kuvattuna.  
(Lauri saarinen / Livady 2010)




