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Huttunen teki lyhyen katselmuskäynnin Keminmaan vanhan 
kirkon vintille syksyllä 2010. Tuolloisen käynnin ensisijainen 
tarkoitus oli tutkia vesikattorakenteen alkuperäisyyttä: Kaikkien 
kolmen huoneen vesikattorakenteet ovat mitä ilmeisimmin alku-
peräisiä – sakastin ja runkohuoneen keskiaikaisia ja asehuoneen 
uudelta ajalta. Käynnin aikana Huttunen kiinnitti huomiota 
myös siihen, että runkohuoneen katon alkuperäisiä keskiaikai-
sia paanuja on säilynyt asehuoneen katon alle jäävällä katon 
osuudella. Lisäksi Huttunen havaitsi, että vesikattorakenne oli 
kunnostuksen tarpeessa.

Lintujen jätösten, pölyn ja laastin variseminen kirkkosaliin on 
yksi Keminmaan vanhan kirkon kattorakenteen ongelmista. 
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Keminmaan seurakunta lienee perustettu 1300-luvun 
alkupuolella. Kirkkoja seurakunnalla on ollut kaikkiaan 
viisi. Nykyinen, Keminmaan vanha eli Pyhän Mika-
elin kirkko, on järjestyksessään kolmas seurakunnan 
historiassa.

Neljäs kirkko valmistui vuonna 1799. Vanhaa 
kirkkoa ei kuitenkaan hylätty, vaan sitä käytettiin muun 
muassa vainajien siunauspaikkana ja talvihautana. Nykyi-
nen uusi kirkko rakennettiin 1820-luvulla.

Nykyään vanha kirkko on suosittu vihkipaikka. Seu-
rakunta on kaavaillut rakennuksen laajempaa kesäaikaista 
käyttöönottoa.

Pyhän Mikaelin kirkon rakentaminen alkoi 1520-luvulla. 
Kirkon vanhin osa on 1520-luvulla rakennettu pääovi. 
Sakastin kattorakenteet on rakennettu vuoden 1530 
tienoilla ja runkohuoneen 1550-luvun alussa. Asehuone 
on rakennettu noin vuonna 1660.

Alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneita tiiliholveja 
ei koskaan toteutettu – runkohuoneen nykyinen lauta-
holvi on 1640-luvulta. Myöhempiä muutoksia ovat myös 
runkohuoneen pohjoisseinän ikkunan laajennus vuodelta 
1687 sekä sakariston pohjoisikkuna, joka lienee puhkais-
tu vuonna 1774.

1900-luvulla kirkkoa on kunnostettu useaan eri 
otteeseen ja kirkkoon on tuotu sähköt ja hälytysjärjes-
telmä. Kunnostustyöt ja asennukset eivät aina ole olleet 
kirkon arvon mukaisia. 

Kirkko on harmaakivestä kaksoiskuorirakenteella muu-
rattu suorakaiteen muotoinen rakennus, joka koostuu 
itä-länsisuuntaisesta runkohuoneesta, runkohuoneen 
pohjoispuolella olevasta sakastista ja eteläpuolella olevas-
ta asehuoneesta. 

Kirkon rakentaminen Kemijoen rantarinteeseen 
lienee aiheuttanut sen, että kirkosta puuttuu länsiovi.
Muutoin kirkko on rakenteiltaan, pohjaratkaisultaan ja 
massoittelultaan tyypillinen suomalainen keskiaikainen 
kivikirkko. 

Kirkko kuuluu niin sanottuun Suomen kolmanteen 
kivikirkkosukupolveen, johon kuuluvat muun muassa 
kaikki Pohjanmaan ja lähes kaikki Hämeen kirkot. Yksi 
sukupolvea yhdistävä piirre on pohjoisseinän sisään 
sijoitettu, vintille johtava muuriporras, joka Keminmaan 
vanhasta kirkosta on kuitenkin myöhemmin muurattu 
umpeen.1 

1 Tekstissä on käytetty seuraavia lähteitä: 
- Markus Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot, SKR, Helsinki, 

2. painos, 2007.
- http://www.keminmaanseurakunta.fi/?sid=58#Pyhan
- Sari Laakso: Keminmaan keskiaikaisen kivikirkon kuntokartoi-

tus, seminaarityö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010.

Alkuperäisen asun säilyminen vesikattorakenteita myöten 
tekee Keminmaan vanhasta kirkosta korvaamattoman 
harvinaisuuden, jota tulee vaalia ja joka tulee siirtää 
mahdollisimman muuttumattomana tuleville sukupol-
ville. Rakenteen kunnostamisessa ei ole varaa ylilyön-
teihin tai muihin virheisiin. Kunnostustyössä tuleekin 
käyttää restaurointi- ja konservointitöihin erikoistuneita 
ammattilaisia.

KIRKKO PÄHKINÄNKUORESSA

Keminmaan vanhan kirkon pohjakaava. Sakasti on tehty ensin, sitten runkohuone ja viimeiseksi asehuone. 
Piirros perustuu Museoviraston mittaukseen vuodelta 1989 (Malm, Valo, Sihvonen). 
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Kirkkosali luoteisnurkasta kuvattuna.
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Keminmaan seurakunta tilasi 11.4.2017 Livadyltä kirkon 
rakenteiden alustavan tutkimuksen. Seurakunnan toi-
veena oli saada tietoa niistä toimenpiteistä ja jatkotutki-
muksista, joihin seuraavaksi tulisi ryhtyä. Katselmuksen 
tarkoituksena ei ollut kattaa koko kirkkoa pienimpiä kun-
nostuskohteita myöten, vaan työn tavoitteena oli saada 
tietoa kirkon säilymisen, henkilöturvallisuuden ja käytön 
kannalta ongelmallisimmista vaurioista. Katselmuksessa 
keskityttiin ennen muuta vesikatto- ja laipiorakenteisiin.

Työssä seurattiin eurooppalaisen standardiluon-
noksen ”Guidelines for the on-site assessment of  historic timber 
structures” alustavalle katselmukselle (preliminary assessment) 
asettuja vaatimuksia. Standardin mukaisesti tutkimus 
tehtiin aistinvaraisesti havainnoimalla ja rakenteita 
avaamatta.

Kenttätutkimuksen tekivät restaurointimestari Lauri 
Saarinen ja restaurointimestari Marko Huttunen, arkki-
tehti SAFA – raportin laadinnassa avusti Mia Puranen, 
arkkitehti SAFA. Seurakunnan puolelta työhön osallis-
tuivat talouspäällikkö Anni Karvonen, kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja ja kunnan rakennustarkastaja Jarkko Han-
nunen, seurakuntamestari Seppo Ojala sekä kirkkoherra 
Sanna Komulainen.

Tutkimuspäivät olivat aurinkoisia ja verrattain tyy-
niä. Lämpötila vaihteli viidentoista ja kahdenkymmenen 
asteen välillä. Keminmaalla oli tuolloin jo jonkin aikaa 
ollut sateetonta.

Kalliossa 30.6.2017, Marko Huttunen ja Lauri Saarinen

ALKUSANAT

Rakenteiden alkuperäisyyttä ja tekojärjestystä voi päätellä muun muassa sakastin kattorakenteesta: Osia kattorakenteesta on 
jäänyt päätymuurauksen sisään ja eteläisin jäljellä oleva kattotuoli on typistetty kirveellä runkohuoneen kattorakenteen tieltä. 
Myös lähes kaikki runkohuoneen käpälien päät on typistetty lautaholvin rakentamisen yhteydessä.

Kirkon keskiaikainen kattorakenne on harvinaisuus, joita Suomessa on vain muutama jäljellä. Kirkon muita aarteita ovat muun 
muassa 1600-luvun lautaholvi maalauksineen sekä asehuoneen vintillä säilyneet keskiaikaiset paanut.
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Runkohuoneen vintti itäpäädystä kuvattuna.
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RAKENNUSOSIEN NIMET Valtaosa kattorakenteen 
aluslaudoista on alkuperäistä. 

Laudat on tehty lohkomalla ja 
veistämällä. Keminmaan van-

han kirkon laudoissa erityistä 
on niiden ohuus.
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Sakastin pohjoispääty ja länsisivu.
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SAKASTIN VESIKATTORAKENNE

Sakastin konttikattotuoleissa on kahdet kitapuut, saksia 
ei ole lainkaan ja reivit on kiinnitetty konttipuihin. Osa 
kattotuoleihin käytetystä puutavarasta on kierrätettyä. 
Tappeja on tehty oksista tai hoikista rungoista, kattotuo-
lit on valmistettu noin 4” x 4” puutavarasta

Eteläisimmästä kattotuolista (#8)on katkaistu yläosa 
pois runkohuoneen kattorakenteiden tieltä.  Siinä ei ole 
käpäliä, vaan holvin niska toimii kattotuolin alapaarteena. 
Typistyksen jälkeen kattotuoli on vahvistettu kahdella 
holvin niskaan tukeutuvalla pystylankulla. 

Ainoastaan pohjoisin kokonainen kattotuoli (#3) 
istuu hyvin jalasparrun päällä. Muiden kattotuolien 
konttipuut eivät varaa jalasparruun, ja niiden alapäät on 
typistetty (ehkä laipion rakentamisen tieltä?). 

Sakastin  kattorakenteen eteläpäässä molempien 
sisempien jalasparrujen päät, niihin liitetyt sidepuut sekä 
eteläisin holvin niska ovat lahonneet. Kaakkoisnurkassa 
on myös kahdessa käpälässä lahovaurioita. 

Useita konttipuun, kitapuun ja selkäpuun välisiä 
liitoksia on auennut.

Alla: Uloin kattotuoli (#1) on käpälästään naulattu ulomman 
jalasparrun päähän. Selkäpuissa on kitapuiden lovet. Yläpääs-
tään kattotuoli tukeutuu harjavasikkaan. Lännenpuoleisen 
konttipuun ja käpälän liitos on auennut.

Alla ja oikealla: Sakastin laipio vaatii kunnostusta ja 
konservointia.

Vasemmalla: Sakastin kattorakenteen luoteisnurkka.
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VAU R I O K A RTO IT U S ,  S A K A S T I N  K AT TO R A K E N N E
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Yllä ja oikealla: Sakastin kattorakenteen auenneita liitoksia.

Vasemmalla: Sakastin vintin pohjapiirrokseen on numeroitu 
kattotuolit 1–8. Näistä kattotuolit numero 3–7 ovat alkupe-
räisiä konttikattotuoleja, kattotuoli numero 8 on muutettu 
runkohuoneen rakentamisen yhteydessä, kattotuolista 
numero 1 puuttuu kitapuut ja sen kontti on pienempi kuin 
muissa kattotuoleissa. Kattotuolia numero 2 ei ehkä ole 
koskaan ollutkaan.
Piirroksessa on käytetty pohjana Museoviraston mittausta 
vuodelta 1989 (Malm, Valo, Sihvonen).

Sakastin kattorakenteen eteläpäädyn lahovaurioita. Vasemmalla kaakkois- ja oikealla lounaisnurkka.
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Vasemmalla ja yllä: Asehuoneen eteläpääty.

Asehuoneen kattotuolien alempi kitapuu on asennettu kont-
tipuun ja selkäpuun liitoksen kohdalle. Kitapuut ovat tuolien 
eteläpuolella paitsi kattotuolissa numero kolme. Rakenteessa 
ei ole saksia eikä reivejä.
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ASEHUONEEN VESIKATTORAKENNE

Asehuoneen kattorakenteen esikuvana lienee käytetty 
sakastin kattorakennetta, mutta rakennustyöt on tehty 
eri järjestyksessä: Pääty näyttää muuratun ensin, minkä 
jälkeen päädyn ja runkohuoneen kattorakenteen varaan 
on asennettu kurkihirsi. Tämän jälkeen kontilla varuste-
tut selkäpuut on pystytetty sivumuurien ja kurkihirren 
varaan. Lopuksi rakenteeseen on asennettu kitapuut. 
Alempi kitapuu on hankalasti asemoitu konttipuun ja 
selkäpuun liitoksen kohdalle.

Asehuoneen kattorakenteen pohjoispäässä molem-
pien sisempien jalasparrujen päät ovat lahonneet. Myös 
kolmessa käpälässä ja konttipuussa on lahovaurioita. 

Useita konttipuun, kitapuun ja selkäpuun välisiä 
liitoksia on auennut – pahimmat vauriot ovat kattotuolis-
sa numero 3.

Asehuoneen vintillä on arvokas harvinaisuus: Kappale run-
kohuoneen vesikattoa, jonka paanut lienevät keskiaikaisia.

Asehuoneen kattotuolien tapit ovat lohkottua ja veistettyä 
mäntyä – osa kärjestään säleytettyjä.

Asehuoneen laipion ja eteläpäädyn välissä on rako, minkä lisäksi laipiosta puuttuu yksi lauta.

Alla vasemmalla: Holvin niskat on tuettu käpälien päälle 
asennettuihin palkkeihin.
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VAU R I O K A RTO IT U S ,  A S E H U O N E E N K AT TO R A K E N N E
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Asehuoneen kattorakenteen pohjoispäädyn lahovaurioita. 

Asehuoneen kattorakenteen liitosvaurioita. Nuoria puluja asehuoneen vintillä.
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Runkohuoneen vintti länsipäädystä kuvattuna.
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Runkohuoneen vesikattorakenteessa on kattotuoleja ver-
rattain tiheässä (kk noin 800) länsipäätä lukuun ottamatta 
(kk 1050). Länsipään kattorakenne poikkeaa myös siten, 
että parissa kattotuolissa on vain kaksi kitapuuta, kun 
muissa on kolme. Joka toisessa kattotuolissa on sakset. 
Kattotuolien yläpäät on tehty pyöreästä tai vain yhdeltä 
sivultaan veistetystä puutavarasta.

Tapitukset on tehty pääosin idästä ja kiilattu kär-
kipuolelta. Reivit ovat ikään kuin ristikkäisiä pikkudia-
gonaaleja. Reivit kannattelevat ulommaisia kattotuoleja, 
minkä lisäksi länsipäädyssä on käytetty muurin päälle 
tuettuja vasikoita. 

Kattorakenteesta puuttuu pitkittäissuuntainen 
sitominen: rakenteessa ei ole ankkurihirsiä eikä kita-
puita yhdistäviä vaakasauvoja. Rakennetta ei myöskään 

RUNKOHUONEEN  VESIKATTORAKENNE

ole kytketty kiinteästi itäpäätyyn. Kattorakenne onkin 
revennyt hentojen aluslautojen saumakohdasta, mikä ei 
kuitenkaan kokonaan selitä kattotuolien kallistumista 
itään.  Muodonmuutos on aiheuttanut vääntöä kattotuo-
lien liitoksiin ja liitosten aukeamista. Muutama kitapuu 
on kokonaan irronnut lovestaan.

Etelänpuolen sisempi jalasparru on rakenteen 
kaakkoisnurkassa tehdyissä korjaustöissä fragmentoitu-
nut, eikä se enää sido ulompaa jalasparrua paikoilleen. 
Ulompi jalasparru onkin siirtynyt ulospäin. 

Länsipäädyssä on runsaasti muurista törröttäviä 
telinepuita (myös sisällä salissa).

Samalla alueella yhden kattotuolin lahovaurio on 
niin paha, ettei se enää kanna.

Runkohuoneen kattotuolit ovat kallellaan itään päin.

Itäpäädyn kattotuolissa on muita kattotuoleja pienempi 
kontti, eikä siinä ole lainkaan kitapuita. Kokonaan pääty-
muurauksen ulkopuolella olevaa kattotuolia kannattelevat 
kattorakenteen reivien päät. Sisempi jalasparru ei ole alun 
perinkään ulottunut päätymuurauksen ulkopintaan.

Länsipäädyn kattotuolissa on kitapuiden lovet ja normaa-
likokoinen kontti. Päädyn muuraus on tehty vasta kattora-
kenteen pystytyksen jälkeen. Selkäpuiden ulkopintaan on 
naulattu erikoisia klosseja, joiden merkitys jäi epäselväksi.
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VAU R I O K A RTO IT U S ,  RU N KO H U O N E E N K AT TO R A K E N N E ,  KO NT T I E N  Y L Ä P U O L I S E T  O S AT

Keminmaan Pyhän Mikaelin kirkon 
vanhin ja uusin paanutyyppi. Paanun 
kärjen muoto on räystäspaanuja lukuun 
ottamatta muutettu pyöreäksi.
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Runkohuoneen kattorakenteen yläosa lännestä kuvattuna.

Itäpäädyn kattorakenteessa näkyy alkuperäiselle keskiaikaiselle kattorakenteelle tunnusomainen kaareva muoto. Runkohuoneen kattotuolien selkäpuissa on loivaa S-kirjainta muistuttava 
muodonmuutos.

Runkohuoneen kattorakenteen etelälappeen länsiosaa.
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VAU R I O K A RTO IT U S ,  RU N KO H U O N E E N K AT TO R A K E N N E ,  E TE L Ä I N E N KO NT T I K ÄY TÄVÄ
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Eteläisessä konttikäytävässä kattorakenteen vauriot ovat siinä määrin laajoja, että rakenteen toiminta on epävarmaa.
Yllä: Ulompi jalasparru on irronnut muurauksesta ja näyttää liikkuneen ulospäin (#5). Sidepuut ovat lahonneet (#7). Selkäpuun 
alapää on lahon tuhoama (#7). 
Alla: Sisempää jalasparrua ei enää ole – rakenne on korvattu irtonaisilla parrun pätkillä. Lähes kaikki konttipuut ja osa käpälis-
tä on korjattu laputtamalla. Kattotuolit tukeutuvat muuriin ainoastaan kitkalla – puristuspinnat puuttuvat kokonaan.
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VAU R I O K A RTO IT U S ,  RU N KO H U O N E E N K AT TO R A K E N N E ,  P O H J O I N E N KO NT T I K ÄY TÄVÄ
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Vasemmalla: Pohjoinen konttikäytävä on pääosin siisti ja hyvässä kunnossa.
Yllä ja alla: Pohjoisen konttikäytävän vauriokohtia: Puuttuva sidepuu (#7-8), typistetty 
käpälän pää (#12) ja auennut saksen ja konttipuun liitos (#13). 
Alla oikealla umpeen muuratun muuriportaan paikka (#20).
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Runkohuoneen vintti länsipäädystä, keskimmäisen kitapuun 
päältä kuvattuna. Kulkusiltojen puuttumisen vuoksi rakenne 
olisi poikkeuksellisen selkeästi havainnoitavissa, jos sinne 
vain pääsisi. 
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KULKUSILLAT
Kattorakenteen huolto- ja tarkastustyöt tulee pystyä 
tekemään turvallisesti. Vintille ei ole kuitenkaan syytä 
tehdä telinemääräyksiä mukailevia siltarakenteita, sillä 
kulkusilloilta ei kuitenkaan pystytä tekemään rakenteiden 
korjaustöitä. Kulkusiltoja ei myöskään pidä kiinnittää 
ympäröiviin rakenteisiin niin tukevasti, että ne haittai-
sivat rakenteiden seurantaa ja korjaustöitä. Varsinaisten 
kaiteiden sijaan yleensä riittää turvaköyden kiinnityspuu 
tai käsijohde.

Nykyisten kulkusiltojen ja tikkaiden hyviä puolia 
ovat keveys ja selkeys sekä se, etteivät ne houkuttele 
vintille liian suuria, esimerkiksi opiskelija- tai asiantun-
tijaryhmiä kerrallaan. Kulkusillat ovat pääosin hyvässä 
kunnossa eikä niistä ole haittaa vesikattorakenteelle. Rei-
tit ovat kuitenkin paikoin vaikeakulkuisia tai puutteellisia 
eikä rakenteen kaikkia osia ole mahdollista katselmoida.

Yllä vasemmalla: Asehuoneen vintissä liikkuminen on hankalaa kulkusiltojen ja runkohuoneen vintistä asehuoneeseen johtavan 
tikkaan puuttumisen vuoksi. Yllä oikealla: Runkohuoneesta sakastin vintille johtaa tikas ja vintillä voi liikkua holvin niskojen ja 
niiden päälle asetettujen parin laudan päällä.

Alla: Runkohuoneen kulkureittejä. Vasemmalla: Holvin niskojen päällä on runsaasti kulkusiltoja – kattorakenteessa niitä ei ole 
lainkaan. Keskellä: Kattorakenteen nurkissa on muurien päälle johtavat tikkaat, jotka on asennettu holvin kannatusorsien alle. 
Oikealla: Holvin niskojen päälle, konttipuiden kylkeen asennettu kulkusilta.
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Runkohuoneen laipio kaakkoisnurkasta kuvattuna. Ilman 
maalauksia olevat kentät osuvat pahimpien lahovaurioiden 
kohdalle.



29Keminmaan Pyhän Mikaelin kirkko – alustava rakennekatselmus

Runkohuoneessa on 1640-luvulta peräisin oleva puuhol-
vi, jonka maalaukset ovat vuodelta 1650.

Puuholvin vaakasuuntaista lakea kannattelevat 
saksien ja konttipuun muodostamaan kainaloon asetet-
tuun  holvin kannatusorteen tuetut poikittaiset holvin 
niskat. Holvin sivulappeiden laudat on naulattu ruotei-
siin, jotka on alapäistään tuettu kattotuolien käpälien 
kärkiin ja yläpäistään holvin niskoihin. Pyöreän tait-
teen kohdalla laipiolaudat on naulattu luonnonväärään 
ruodekappaleeseen.

Holvin laudat ovat paikoin hauraita ja laipiossa on 
rakoja, mutta pääosin puuholvi on melko hyvässä kun-
nossa, ja vaatii lähinnä konservoivia toimia. 

Laipioholvin ruoteistoa holvin niskaan tuettuna.

RUNKOHUONEEN PUUHOLVI

Laipioholvin ruoteistoa holvin niskaan tuettuna kattotuolin 
numero 4 kohdalla.

Holvin niskoja kannattelevat konttipuiden ja saksien hankoi-
hin tuetut holvin kannatusorret.

Holvin palkkeja on tuettu sivusuunnassa asentamalla niiden 
väleihin kulmaraudoilla varustettuja soiroja.

Kirkkosaliin valuu laipioholvin raoista laastia ja lintujen 
jätöksiä.
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Pohjoissivu.
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MUURIT

Kirkon ulkoseinät on muurattu luonnonkivistä kaksois-
kuoritekniikalla. Alun perin kirkko lienee ollut kokonaan 
rapattu – parhaiten rappaus on säilynyt runkohuoneen 
pohjoissivulla. 

Asehuoneen muureissa on huomattavia halkeamia, 
joista kaakkoisnurkan halkeama on lisäksi kasvanut 
mittausvälin 1988–1999 aikana. Asehuone näyttää lisäksi 
kallistuneen sekä etelään että itään – näiden kallistumien 
seurantaa ei ole järjestetty.

Kivimuurit ovat pääosin hyvässä kunnossa. Niissä 
on kuitenkin monin paikoin laastivaurioita, joiden kor-
jaaminen tulee viipymättä aloittaa: veden pääsy rakenteen 
sisään kiihdyttää vaurioiden kehittymistä ja johtaa vaka-
vampiin rakenteellisiin ongelmiin.

Vasemmalta lukien: itäpääty, länsipääty ja eteläsivu. Runkohuoneen sivujen muurinharjoja vaaitettaessa saatiin tulokseksi, että itäpäädyssä muurinharjat ovat reilu puolimetriä länttä alempana. 
Kirkko on joko vajonnut epätasaisesti tai sitten kyseessä on alkuperäinen ”virhe”.

Itäpäädyn ikkuna-aukon yläreuna (vas.) ja sakastin itäikkuna (oik.).  Lähes kaikkien aukkojen pielien rappauksissa on vaurioita.
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Kirkon muureihin vuonna 1988 kiinnitettyjä mittauspultteja:
vasemmalla vaaituspultti kaakkoisnurkasta ja oikealla halkeaman mittauspulteja.

Asehuoneen vintillä runkohuoneen ulkoseinässä on rappaus-
pintaa, joka saattaa olla alkuperäistä.

Runkohuoneen rapautuneita saumoja koillisnurkassa (yllä), 
länsipäädyssä (yllä oikealla) ja luoteisnurkassa (oikealla). 
Vesi pääsee avonaisista saumoista muurin sisään ja voi jääty-
essään rikkoa muurausta.



33Keminmaan Pyhän Mikaelin kirkko – alustava rakennekatselmus

Asehuoneen itäsivun muurausta on tuettu betonikontraforilla sekä lattaterässiteillä. Asehuoneen länsisivun halkeamia: Vasemmalla lounaisnurkka ja oikealla pohjoispääty.

Asehuoneen rappauspintoja: Vasemmalla länsisivu, keskellä lounaisnurkan halkeama sisäpuolelta ja oikealla itäsivun rappausta, jossa on säilynyt pala värillistä pintaa. Eri ikäisten rappausten ja 
maalien värit vaihtelevat puhtaan valkoisesta ja vaalean punaisesta sementin siniharmaaseen. 
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LIITE: KIRKON MUURIEN MITTAUKSET 1988–1999
L i v ad y n  huo m io i t a

Halkeamat: mittausjakson aikana asehuoneen 
kaakkoisnurkan halkeama on kasvanut pari milliä. 
Muissa halkeamissa ei mittaustarkkuuden puitteissa 
näyttäisi tapahtuneen merkittävää liikettä.
Vaaitus: mittausjakson aikana kirkon muurit näyt-
täisivät tulosten perusteella nousseen parista millistä 
pariin senttiin. Tulos saa epäilemään mittausten tark-
kuutta tai kiintopisteen vakautta.
Päätyjen kaltevuus: mittaustulosten perusteella 
itäpääty on kallistunut mittausjakson aikana  6 mm ja 
länsipääty 2 mm itään(?) (Kallistumisen suunta ei käy 
ilmi raportista).
Asehuoneen kallistumista etelään ja itään ei toistai-
seksi ole mitattu.
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Piirrokset:  VTT, Rakennuslaboratorio, 1988.

Taulukot: Vanhan kirkon mittaus 17.-22.11.1999. Mittausteknikko Pekka Mäkelä, 
Keminmaan kunnan mittaustoimisto.
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Korjaustyöt edellyttävät työskentelytilan, suojatasojen, kulkusiltojen ja portaiden rakentamista vinttiin. Myös riittävän haalausaukon tekemistä esimerkiksi räystäälle tulee tutkia.
Korjausratkaisujen suunnittelussa tulee lähtökohtana olla alkuperäinen rakenteellinen toiminta: Vesikaton tulee korjauksen jälkeenkin olla puutappiliitoksiin perustuva joustava rakenne, jonka 
kunnostamiseen ei ole käytetty jäykkiä liitoskappaleita. 
Korjaustöissä tarvittavan puutavaran hankinta on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esimerkkikuvat Sipoon Pyhän Sigfridin kirkon ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kattoraken-
teiden korjaustyömailta.
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TOIMENPIDESUOSITUKSIA
Kiireellisimpiä korjaustoimia Keminmaan vanhassa 
kirkossa vaativat kattorakenteet sekä muurit. Korjaustöi-
den teknisenä tavoitteena tulee olla, että lähes 500 vuotta 
vanhat rakenteet säilyvät vähintään toiset 500 vuotta.

Restaurointityöryhmän perustaminen
Restaurointityön organisoijaksi tarvitaan restaurointityö-
maata ymmärtävä rakennuttaja, joka kokoaa työryhmän, 
laatii hankkeelle aikataulun ja budjetin ja hoitaa hankkeen 
viestinnän.
Restaurointityön suunnittelijaksi ja työmaan valvojaksi 
tarvitaan vastaavista hankkeista kokemusta saanut restau-
rointiarkkitehti tai restaurointimestari. 
Korjausratkaisujen arviointiin tarvitaan kokenut raken-
neinsinööri, joka on erikoistunut puurakenteiden 
restaurointiin.
Kattorakenteen kunnostukseen tarvitaan restauroin-
timestarin tai -kisällin johtama ryhmä kirvesmiehiä / 
rakennuspuuseppiä.
Puuholvien kunnostukseen, suojaukseen ja puhdistuk-
seen tarvitaan vanhoihin puurakenteisiin erikoistunut 
konservaattori.
Muurien saumausten ja rappausten kunnostukseen 
tarvitaan kivirestauroija (voi olla myös paikallinen 
muurari, joka saa ohjausta ja valvontaa kokeneelta 
kivirestauroijalta).
Kirkon antikvaaristen arvojen säilymistä valvomaan 
tarvitaan museoviranomainen joko Museovirastosta tai 
Maakuntamuseosta. Ohjausryhmään tarvitaan lisäksi 
kunnan rakennusvalvonnan sekä Kirkkohallituksen 
edustaja.

Rakennushistoriaselvityksen laadinta.
Kirkosta tulee laatia restaurointihanketta tukeva 
rakennushistoriaselvitys.

Vesikattorakenteiden kunnostus
Kattorakenteeseen tulee tehdä kulkusillat ja vintti tulee 
siivota. Ainakin runkohuoneen puuholvin päälle tulee 
rakentaa taso, joka suojaa holvia sekä mahdollistaa 
holvin huollon ja puhdistuksen. Holvin mahdollinen 
tiivistäminen: lautojen väliset raot sekä holvin ja muurien 
väliset raot. Puuholvien reunat tulee tiivistää ja puuttuvat 
holvilaudat palauttaa.
Kattotuolien irronneet osat tulee asentaa takaisin pai-
koilleen ja löystyneet liitokset kiristää. Aiemmat korja-
ukset tulee arvioida ja tarvittaessa muuttaa. Varsinkin 
runkohuoneen etelämuurin päällä olevat jalasparrut tulee 
kunnostaa siten, ettei kattorakenteen leviäminen pääse 
jatkumaan.
Lahovauriot tulee korjata.

Muurien kunnostus
Kiilakivien kiinnitys, saumojen täyttö alkuperäi-
sen kaltaisella laastilla (hydraulinen kalkkilaasti?) ja 
rappauskorjaukset.

Muurien seuranta
Vuonna 1988 aloitettuja seurantamittauksia tulee jatkaa. 
Mittausten raportointia olisi hyvä muuttaa siten, että 
dokumenteista käy ilmi käytetty laitteisto, laitteiston 
mittatarkkuus sekä mittauksen suorittajan analyysi. Myös 
asehuoneen kallistumisen seuranta olisi hyvä aloittaa.

Lumi ja linnut
Vintille tuiskuava lumi kostuttaa ja saattaa vaurioittaa 
rakenteita. Pulujen pääsy vintille on pääosin estetty, mut-
ta linnuilla on edelleen pääsy vintille ainakin asehuoneen 
räystään kautta. Pesät ja jätökset aiheuttavat ajan kuluessa 
lahovaurioita, minkä lisäksi jätöksistä muodostuva pöly 
saastuttaa vintin sisäilmaa, ja laipiolautojen väleistä varis-
tessaan likaa kirkkosalia. Ainakin osa verkoista olisi syytä 
siirtää julkisivuista ja sisätiloista vintin puolelle.
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Runkohuoneen eteläseinää


