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Johdanto

Tässä dokumentissa esitellään 2005 ja 2006 Pyhän Nikolaoksen kirkossa tehdyt korjaustyöt, 
perustellaan korjaustavan valintaan ja arvioidaan vaurion syntymissyitä. Dokumentin avulla 
voidaan tulevia korjauksia suunniteltaessa välttää tekemästä samoja virheitä ja kenties ottaa mallia 
onnistuneista ratkaisuista.
Tätä dokumenttia täydentäviä asiakirjoja ovat rakennussuunnitelmat ja niihin tehdyt päivitykset, 
kuntotutkimus, työntekijöiden tekemät tuntikirjaukset, laskut ja kokousmuistiot sekä Ingmanin 
restaurointioppilaiden tekemä selostus kesän 2005 töistä.  Dokumentti ei käsittele maalaustöitä, 
kesällä 2007 tehtyjä vesikaton korjauksia, sähkö- eikä LVI-teknisiä töitä. 
Jatkossa liitteenä olevaan luokittelemattomaan valokuva-aineistoon voidaan tutustua dokumenttiin 
valittujen kuvien ja kuvatekstien avulla.
Valokuvat ovat pääosin Mikko Variksen, Matti Valkosen ja Jussi Huhtiniemen ottamia. Valokuvia 
on myös Erja Kervisellä, Esa Piiraisella, Esko Kervisellä ja Erkki Ihatsulla.
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1. Sisäänkäynnit ja portaat

Kirkon alkuperäiset puiset portaat ja tasot oli 1970-luvulla korvattu betonisilla. Betonitasot olivat 
mahdollisesti aiheuttaneet lisävaurioita seinärakenteille. 
Koristeelliset kaiteet oli uusittu. Muotoleikatut kaidelaudat oli korvattu vanerisilla. Vaneriset 
koristelaudat päätettiin kunnostaa ja asentaa takaisin. Koristelautojen muoto vastasi alkuperäistä – 
se voitiin myöhemmin todeta rakenteen sisältä löytyneestä alkuperäisestä kaidelaudasta.
Puupilareiden alapäät oli jatkettu puulla. Liitokset oli tehty monilta osin aivan oikealla tekniikalla, 
mutta niiden rakenteellinen lahosuojaus oli puutteellinen ja työn jälki jokseenkin karkea ajatellen 
kohteen luonnetta. Puiset osat olivat osittain betonin sisällä ja ne olivat jo osittain lahonneet.
Korjaustyö aloitettiin kesällä 2005 pohjoissisäänkäynnistä ja alttarin sisäänkäynnin kohdalta. Aluksi 
oli tarkoitus selvittää seinän alaosille aiheutuneet vauriot ja korjaustapa. Betonilaatta sahattiin ja 
poistettiin seinän vierestä. Laatan takana hirret olivat pahasti lahonneita. Betonin jättäminen 
porrastason osaksi ei tuntunut enää sopivalta ratkaisulta. Tasot ja porras päätettiin tehdä puusta. 
Rakenteet pyrittiin tekemään mahdollisimman alkuperäisen kaltaisiksi ja sellaisiksi, että ne olisivat 
pitkäikäiset. Alkuperäisiä puurakenteita oli jonkin verran jäljellä betonin sisässä. Rakenteiden 
jäänteistä päättelemällä, uudesta rakenteesta pyrittiin tekemään alkuperäisen kaltainen.
Työ jatkui keväällä 2006 eteläisen- ja pääsisäänkäyntien kohdalla. Edellisen kesän kokemuksista 
opittuna työ sujuikin joutuisasti. 

(Valittujen kuvien kuvateksteissä on kuvattu vaurioita, korjaustapoja sekä materiaaleja ja perusteltu 
tehtyjä valintoja. Tässä dokumentissa on samoja kuvia kuin liitetiedostossa. Dokumentin kuvat 
löytyvät liitetiedostosta kuvan alla olevan tunnistenumeron perusteella.)

1100
Alun perin ajateltiin, että seinähirret korjattaisiin laattaan sahatusta aukosta.
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1110
Vauriot osoittautuivat suuriksi. Lopputuloksen varmistamiseksi päätettiin koko betonirakenne 
poistaa ja korvata alkuperäisen kaltaisella rakenteella.

1200 
Kuvassa Mikko Varis tutkiskelee poistetun betonin alta paljastunutta lahoa seinähirttä.
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1300
Eteläsisäänkäynnin betonilaatan alta löytyi alkuperäinen kaiteen koristelauta keväällä 2006. 

1400
Kuvassa on näkyvissä aikaisemman korjauksen vaiheita ja betonista johtuneita vaurioita.
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1500
Jouni Martikainen on rakentamassa väliaikaista tuentaa kuistin katokselle. Betonin sisään jätetty 
alkuperäinen puurakenne oli laho ja sitä ei voitu jättää käyttöön. 

2. Seinien alaosat

Seinien alaosissa lahovaurioita oli sisäänkäyntikatosten betonisten tasanteiden takana sekä alttarin 
sisäänkäynnin kohdalla ja sen ympäristössä. 
Alttarin sisäänkäynnin oikealla puolella oli jo aikaisemmin korjattu kohta. Kohdassa oli uusittua 
ulkoverhousta, lankulla ja mineraalivillalla paikattuja hirsiä. Vaurio oli todennäköisesti syntynyt 
vesikatolta koolauksen väliin vuotaneesta vedestä. Lisäksi veden ohjautumista rakenteeseen saattoi 
edesauttaa seinään asennettu ukkosenjohdatin.
Muutamissa paikoissa syöksytorvien kohdalla oli paikallisia vaurioita. 
Suurimmat vauriot olivat betonilaattojen takana. Vaurioita näissä kohdissa on saattanut olla jo 
ennen betonointia, mutta betoni on omiaan ollut lisäämään niitä (korjauksesta kerrotaan 
kuvateksteissä).
Vähäisiä vaurioita on saattanut syntyä siitä, että perustuskivet on saumattu laastilla eikä perustusten 
ja hirsien välissä ole kosteuseristettä. 
Avatuista kohdista huomattiin, että kivijalkaa oli korotettu lattian alatäytteen tasolle tiilistä 
muuratulla korokkeella. Koroke oli muurattu kiinni hirren sisäpintaan. Tiilen kohdalla hirsissä oli 
vajaan tuuman kerros lahoa. Lahoa saattaa esiintyä ympäri koko kirkkoa. Vaurio on kuitenkin niin 
vähäinen, ettei sitä tässä yhteydessä kannata korjata. Mikäli kirkon lattiarakenteissa myöhemmin 
tulee korjaus- tai muutostarpeita, seinän alaosien sisäpuoliset vauriot kannattaa ottaa huomioon.
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2050
Alttarin ja pohjoissisäänkäynnin välisessä kulmauksessa oli jo aikaisemmin korjattu kohta.

2055
Hirttä oli paikattu lankulla ja mineraalivillalla. Verhous oli uusittu. Paikkauksen ympärillä oli 
runsaasti lahoa. Vaurion aiheuttaja lienee seinän sisään päässyt sadevesi. Ukkosenjohdatin saattaa 
olla osasyyllinen sadeveden ohjautumiseen seinärakenteen sisään. 
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2060
Nurkkauksen hirsikorjaukset on tehty. Kuvassa näkyy ukkosenjohdattimen takana tummentunutta 
seinää. Hirsien alle asennettiin tuohet kosteussuluksi museoviraston ohjeen mukaisesti. Alun perin 
tuohia ei ollut käytetty. Hirret tervattiin. Tilkkeenä käytetty pellavanauha tervattiin työmaalla, koska 
valmista tervarivettä ei enää ollut saatavissa. Kuvassa näkyy myös alttarin sisäänkäynnin kohdalla 
tehdyt hirsityöt.

2300 
Syöksytorven takana kirkon kaakkoiskulmassa ollut lahovaurio korjattiin.
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3. Pohjoinen sisäänkäynti kesä 2005

2350
Pohjoissisäänkäynnin kohdalta lahot hirret poistettiin. Alimman hirren (aluspelkan) sisempään 
ulokkeeseen on kiinnitetty lattialaudat. Kiinnitysnaulat törröttävät kuvassa. Kivijalkaa oli korotettu 
seinän sisäpuolelta tiilimuurauksella. Muurattu rakenne oli aiheuttanut aluspelkkaan sisäpinnan 
lakoamisen.

2355
Lähikuva edellisestä. Tiiltä vasten oleva puu on lahonnut pinnastaan.
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2360 
Lahonneen ja poistetun aluspelkan paikalle sovitettiin uutta puuta. Tervatut pelkat asetettiin 
kivijalalle pantujen tuohien päälle. Uudet pelkat tehtiin useasta osasta. Välit tilkittiin tervatulla 
pellavariveellä. Koska koko kirkon nostaminen ei tullut kysymykseen, ylemmät seinähirret kirittiin 
mahdollisimman tiukalle tunkkien avulla.

2370
Edellisen kohdan hirsityöt valmiina.
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3100
Betonista puhdistetun kuistin kiviperustusten päälle sovitettiin aluspelkoiksi kirveellä muotoillut 
hirret. Kuvassa on vielä tervaamaton alempi pelkka ennen tuohien asennusta.

3200
Sama kohta. Kuistin perustusten päälle tuli kaksi kerrosta noin 150 mm paksuja hirsiä. 
Alkuperäinen oli todennäköisesti toteutettu yhdestä puusta. Korjauksessa ei kuitenkaan ollut 
käytettävissä niin isoa puuta, jotta kuistin perustus olisi saatu yhdestä puusta.
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3220
Aluspelkkojen verhoilu käynnissä pohjoissisäänkäynnin kohdalla kesällä 2005.

3230
Valmis pilarinjatkos
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4390
Kisälli Jouni Martikainen on sovittamassa uutta jalkalistaa pohjoissisäänkäynnin oikeanpuolen ja 
kirkon seinän alaosaan.

4392
Artesaanioppilas Mikko Varis sovittaa verhouksen vaakajakolistan alle holkkalistaa.
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4400
Uusittua ulkoverhousta syyskesällä 2005. Verhous on tehty edellisenä talvena kaadetusta puusta. 
Tasoihin ja portaisiin saatiin hyvälaatuista pontattua lankkua.
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4. Keväällä 2006 tehdyt eteläisen- ja läntisen sisäänkäynnin 
korjaukset

4450
Edellisen kesän kokemuksesta viisastuneena betonit poistettiin jo heti alussa.

4452
Betonin sisällä ja takana olleet puurakenteet olivat lahonneet myös täällä.

15



4455
Seinän lahot osat paikattiin, kuten edellisenä kesänä.

4457
Kuistin kivijalan asennettiin puupelkat. Asennus onnistui ripeästi, koska sopivankokoisena puuna 
voitiin käyttää Lapinlahden kirkon alttarirakenteen muutostöistä jäänyttä vanhaa pelkkaa. Kuvassa 
näkyy myös pilarin jatkoksen tekotapa.
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4458 
Pilareiden alaosat korjattuna

4459
Sisäänkäyntitasanteen teko käynnissä
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4550
Pääsisäänkäynti betoniset osat purettuna

4560
Aluspelkka asennettuna ja pilari paikattuna
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4565
Puiset rakenteet erotettiin kivijalasta tuohilla museoviraston antaman ohjeen mukaisesti.

4567
Tason kanneksi tuli pontattu lankku.

4570
Portaiden perustuksiksi tuli luonnonkivestä sahatut pelkat.
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5. Työt ullakolla, yläpohjassa ja räystäitten alla 

4610
Alttaritilan uuni oli poistettu aiemmin. Puretun piipun takana seinä oli lahonnut. Todennäköisesti 
lahoamista oli ollut jo ennen piippujen purkamista.

4615
Vesikattoon tehty paikka oli vuotanut. Yläpohjaan piipun kohdalle tehty paikkaus oli lahonnut. 
Korjauksen alussa sisäkaton rappaus murtui, koska sitä tukeva rimoitusalusta oli lano.
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4616
Alttarin kattoon tuli repeämä.

4618
Rappauksen alustana ollut laudoitus ja tikutus olivat pahasti lahonneet ja kasvuston peitossa.
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4620
Ulkoseinän hirret olivat lahonneet ja ne jouduttiin poistamaan entisen piilun leveydeltä huonetilan 
puolelle saakka. (Kuvassa Jussi Huhtiniemi)

4622
Uusitut hirret käsiteltiin tervalla. Lahonnut kattotuolin pää vahvistettiin sen kylkiin naulatuilla 
lankuilla. Verhous ja räystäslauta jouduttiin käyttämään irti. Verhousta ja räystäslautaa jouduttiin 
korjaamaan asennettaessa niitä takaisin paikoilleen. (Kuvassa Mikko Varis)
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4630
Sisäkatto tuettiin terästelineiden ja parrujen varaan. Lahonnut pääkannattaja sahattiin poikki 
kohtisuoraan vaurioitumattomalta kohdalta. Kuvassa näkyy sisäkaton ja eristekerroksen 
kannatinlankutuksen väliin muodostuva ontelo. Aiemmassa paikkauksessa ontelo oli täytetty 
eristeellä. Rakenteessa tapahtunut muutos on saattanut aiheuttaa lisävaurioita.

4635
Nyt tehdyssä korjauksessa eristekerroksen tiivis tukilankutus pyrittiin tekemään teknillisiltä 
ominaisuuksiltaan alkuperäistä vastaava.
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4637
Eristekerroksen tukilaudoituksen päälle, sahatun pääkannattajan kohdalle, asennettiin isokokoinen 
parru. Parru pultattiin kierretangoilla sisäkaton läpi. Parrun toinen pää tukeutuu korjattuun 
hirsiseinään.

4637,5
Kuvassa näkyy parrujen läpi tulevien kierretankojen päät
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4638
Eristeeksi pantiin selluvillaa.

4639
Muissakin purettujen piippujen kohtiin tehdyissä paikkauksissa oli lahovikoja.

25



4640
Kuorokulmauksen kohdalla oleva katon paikkaus korjattiin vuonna 2005

4654
Tämä kuva on otettu ennen korjausta vuonna 2005
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4647
Seinä osoittautui kuitenkin niin lahoksi että työ jouduttiin uusimaan vuonna 2006

4649
Kuorokulmauksen kohdalla uusitut hirret ulkopuolelta kuvattuna.

4650
Sama kohta sisältä. Kuvassa näkyy myös vesikaton aluslaudoitukseen aikaisemmin tehty paikkaus.
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4652
Korjauksen yhteydessä jouduttiin uusimaan myös kattotuolin käpälä.

4654
Nurkkasalvokset tervattiin, kuten alun perinkin oli tehty.
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6. Rappausvaurioiden tutkiminen kesällä 2005

5500
Monin paikoin rappaus oli irti. Tartuntatikutus oli kiinni alustassaan. Lahovikoja ei ollut 
havaittavissa. On mahdollista, että hirsirungon kutistuminen oli lisääntynyt keskuslämmityksen 
aiheuttaman kuivumisen myötä. Hirsien saumoissa olevat pellavatilkkeet ovat monin paikoin 
löysällä. Pystyrakenteet, kuten ulkoverhouksen koolaukset ja kulmien pilasterit, estävät runkoa 
painumasta tasaisesti. Rakennetta ei alun perikään liene tarkoitettu tavanomaiseksi hirsisalvokseksi. 
Monimuotoisessa rakennuksessa hirsisalvosten luonnollisen painumisen hallitseminen on erittäin 
vaikeata. 
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5510
Seinähirret rappauksen alla näyttävät kovilta. 

5520
Kesällä 2005 tehtiin koerappaus. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, painuuko rakennus edelleen 
ja soveltuuko Lakanbetoni Oy:n kalkkisementtilaasti tikkirappaukseen. Samalla seoksella oli 
aikaisemmin rapattu Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalin sisäseinät.
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7. Alttarin katon korjaus 2005

5530
Lahokohdat uusittiin alttaritilasta aikoinaan poistetun savupiipun kohdalta. Listasta poistettiin vielä 
homekasvustoa. Alkuperäistä tikutusta vastaava rakenne kiinnitettiin naulaamalla puukattoon. 
Tikutukset tehtiin kuitenkin sirkkelillä sahatusta listasta. Alkuperäiset on tehty kiskomalle ne puusta 
syiden mukaisesti. (kuvassa Mikko Varis)

5540
Puuttuva listan kohta täytettiin puulla ja tartunnoiksi naulattiin puulistoja. Pielavetinen muurari 
Heino Nuutinen aloitti rappaustyön lista pojan täyttämisellä.
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5550
Pohjarappauksen annettiin sitoutua seuraavaan päivään.

5560
Rappauspinta viimeisteltiin. Listaprofiilia varten tehtiin sabluuna umpisolumuovieristelevyn 
palasesta. Piipun kohdalla listaa ei ole alkujaan ollut. Listan tekeminen on kuitenkin perusteltua 
tilan yhtenäisyyden vuoksi.
Kuvan vasemmassa laidassa näkyy paperimassasta valmistettu koriste. Koristeessa oli 
vesikattovuodosta aiheutuneita lahovaurioita. Sakarat kiinnitettiin toisiinsa liimaamalla.
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5570
Varsinaisen paikkausalueen ulkopuolella näkyy kolme pientä paikkaa. Paikkojen alla on 
kattokannattajan jatkoksen pultit.

Rappauksen kohdalla tehtyjä rakenteen korjauksia on selostettu tämän dokumentin luvussa numero 
5 Ullakolla, yläpohjassa ja räystään alla tehtyjä töitä. Luku löytyy dokumentin sivulta 20 alkaen.
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8. Seinien rappaus keväällä 2006

5600
Painumisesta johtuva jännitys oli irrottanut rappauskerrosta paikoittain

5610
Irrallaan kopisevat rappaukset karistettiin alas. Kuva on ikonostaasin eteläpuolelta kevätkesällä 
2006 aloitetun korjauksen aikaan. 

34



5620
Rappustöihin ryhdyttiin sen jälkeen, kun kirkon hirsikorjaukset oli tehty.

5630
Kuva eteläsisäänkäynnin oikealta puolelta. (Kuvassa Heino Nuutinen)
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5640
Kuoronurkkaukseen jää edelleen palomuuri. Palomuuri rajoittaa osaltaan hirsirungon painumista.

5650
Vaurioita rappauksessa on siellä täällä koko rakennuksessa.
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5660
Tartuntatikutusta on jouduttu korjaamaan muutamissa paikoissa.

5905
Rapattu sisäseinä ennen korjausta.

Hirsirungon painuminen on aiheuttanut jännityksiä rapattuun pintaan ja rappaus on paikoin irronnut 
alustastaan. Tämän kaltaisia vaurioita ei voida välttää, vaikka rakennus rapattaisiin kokonaan 
uudelleen. Lienee parasta, että jos jatkossakin ilmestyy samankaltaisia vaurioita, ne korjataan 
paikkaamalla vain vauriokohta.
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9. Tornin korjaukset 2005

6100
Tornin tasanteen peltikate oli aikaa myöten vuotanut ja lahottanut puupilareiden juuria.

6200
Lahot osat poistettiin ja täytettiin puulla. Samalla kiinnityksiä varmistettiin terässiteillä.
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6210 
Pilareissa oli vielä jäljellä ehyttä puuta.

6220
Tasanteen ulkopuolella katteen alustaa jouduttiin uusimaan ja muotoilemaan uudelleen.
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6230
Tasanne laudoitettiin uudelleen, seinämille tehtiin korotuslaudoitukset ja ylösnostot pyöristettiin 
kolmiorimoilla.

6235
Pellin alle asennettiin bitumikate tiiviiksi aluskatteeksi.
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6240
Lahovaurioita oli myös kaiteessa ja sen kiinnityskohdissa.

6250
Pellitykset tehtiin alkuperäisen mallin mukaisesti. Sen sijaan puiset listoitukset jätettiin irti pellistä, 
jotta pellin päällä oleva vesi ei imeytyisi listoihin.
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6300
Kellojen soittonarut siirrettiin seinäkkeen sisään asennettuihin putkiin, jotta vesikatetta ei tarvitse 
lävistää. Kuvassa näkyy myös kaiteen pellitystä ja katteen seinälle nosto.

6310
Tasanteen luukku uusittiin ja siihen asennettiin avaamista helpottava kaasujousi. Luukun 
saranoinnista ja mekaniikasta vastasi metalliseppä Tapio Valkonen Siilinjärveltä.
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10. Muita korjauksia ja muutostöitä

7100
Alttarin keittokomeron lattiassa jouduttiin tekemään töitä vesivahingon vuoksi.

8110
Vanha pannuhuone purettiin vuonna 2006.
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8115
Kattilan piipun reikä lämmönlakohuoneen seinässä paikattiin hirrellä.

8120
Torniin johtavan portaan alaosa rakennettiin uudestaan. Välipohja lämpö eristettiin ja kulkuväylille 
asennettiin tiiviimmät ovet.
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8130
Palopostin asennusta varten eteisen seinään sahattiin aukko.

8150
Lämmönjakohuoneeseen tuli puulattia. Lattiakaivo on mahdollisen vesivahingon varalta. Tiputtavat 
laitteet on korjattava välittömästi, koska rakenne ei ole tarkoitettu kosteutta kestäväksi.
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9100
Ulkopuolella jo aiemmin poistetun savupiipun jalka lyhennettiin, jotta sadevesi ei räiskyisi seinälle.

9110
Korjauksen yhteydessä uusituista putkistoista on tarkempaa dokumenttia LVI-suunnitelmissa ja 
tarkepiirustuksissa.
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9130
Syöksytorvien kohdalle maahan tuli loiskekivet ja vesikourut.

Vuonna 2007 vesikatolla tehdyistä töistä ei tällä hetkellä ole aineistoa käytettävissä.

Lapinlahdella 7. marraskuuta 2007

Matti Valkonen
rakennus- ja restaurointimestari
Lapiomies tmi
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