
 1

Juhlapuhe Raahen kirkon uudelleensiunaus- ja satavuotisjuhlassa 18.3.2012 

Anna Lackström 

 

Alkusyy siihen, että olemme kokoontuneet tänne tänään, oli aikansa paikallinen tragedia. 

Raahen kaunis, vanha, 1600-luvun puolivälissä valmistunut puukirkko paloi maan tasalle heinäkuun 

24. päivän vastaisena yönä vuonna 1908 kesken uusien urkujen asennustyön. Tulipalo havaittiin 

vähän ennen yhtätoista torstai-iltana, kun kirkontornista huomattiin tupruavan tummanharmaata 

savua. Ensimmäisten ihmisten ehtiessä palopaikalle kirkko oli jo niin täynnä savua, ettei sisälle 

pystytty menemään, mutta sakastista saatiin pelastetuksi muutamia kirjoja, kirkkotekstiilejä ja 

tuoleja. Sammutustyö saatiin hitaasti käyntiin ja tuli valtasi nopeasti rakennuksen kokonaan ja 

ennen puolta yötä kirkon torni romahti. Aamuun mennessä tuli saatiin hallintaan, mutta kirkko paloi 

maan tasalle. 

 

Kirkkoneuvosto kokoontui rukoushuoneella heti sunnuntaina 26. päivä, palopaikan vielä melkein 

savutessa. Ensimmäinen ja tähdellisin asia oli päättää, missä jumalanpalvelukset ja herran pyhä 

ehtoollinen vietettäisiin, kunnes uusi kirkko olisi saatu rakennettua. Yksimielisesti päätettiin 

tiedustella kyseiseen käyttöön rukoushuonetta, joka saatiinkin vuokrattua rukoushuoneyhdistykseltä 

tietyin ehdoin. Jumalanpalvelukset ja muu kirkollinen elämä keskittyi rukoushuoneelle seuraavan 

vajaan neljän vuoden ajaksi. 

 

Kirkon palo vaikutti kaupungin ja seurakunnan elämään useilla tavoilla. Sammutustyöt oli hoidettu 

taitamattomasti ja sen johdosta oltiin kirkon lisäksi menetetty kirkon ruumisvaunusuoja, sekä 

alkeiskoulu vahtimestarin tuparakennuksineen ja makasiineineen. Kellotapuli ja apteekki oli saatu 

vaivoin suojattua, samoin lähellä sijaitsevat yksityiskodit. Tulelle menetettiin kuitenkin Raahen 

vanhimmat, 1600-luvulta peräisin olevat rakennukset, jotka olivat harvojen joukossa säästyneet 

vuonna 1810 kaupungin melkein kokonaan tuhonneelta tulipalolta. Katastrofi kirvoitti 
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kaupunkilaisissa tarmon järjestää palotoimi uudella tavalla, ja jo lauantaina 25.7. julkaistiin Raahen 

Sanomissa kaikille avoin kutsu saapua ”Wapaaehtoisen palokunnan perustawaan kokoukseen” 

raatihuoneelle seuraavana tiistai-iltana. Paikalle kokoontui satakunta henkilöä ja vapaapalokunta 

perustettiin tuossa samaisessa kokouksessa.  

 

Seurakuntaelämässä toteutui kirkon palon myötä toiminnan uudelleenjärjestelyjen lisäksi 

suurempiakin rakenteellisia muutoksia. Jo aiemmin päätetty, mutta toteutumistaan odottava Salon 

kappeliseurakunnan eriytyminen omaksi kirkkoherrakunnakseen sai uutta pontta poikkeustilasta ja 

käynnistyi konkreettisesti. Myös Salon emäseurakunnan eroaminen Raahen kaupunkiseurakunnasta 

nousi asialistalle kirkonkokouksessa saman tien ja prosessi käynnistyi saman vuoden aikana. 

 

Palon syitä tutkittaessa tultiin ensin siihen tulokseen, että tulipalo oli saanut alkunsa urunrakentajien 

varomattoman tulenkäsittelyn seurauksena. Vastoin annettuja määräyksiä työtä tehdessä oli käytetty 

kynttilänvaloa ja kirkossa oli käytetty spriilamppua liiman keittämistä ja tinausta varten. Yleinen 

syyttäjä nosti kanteen urkutehtailija Jurvaa vastaan varomattomasta tulenkäsittelystä kirkossa. 

Raastuvanoikeus kuitenkin katsoi, että urkutehtailija Jurva työmiehineen oli toiminut kaiken 

varovaisuuden mukaan; kynttilää oli käytetty ainoastaan ahtaissa paikoissa, joiden valaiseminen 

lampuilla ei ollut mahdollista ja spriikeitintä oli käytetty aina samassa paikassa, jossa sen vieressä 

oli ollut vesiämpäri paloturvallisuussyistä.  

 

Alusta asti oli liikkunut huhu, jonka mukaan poikaviikareiden olisi nähty menneen kirkkoon 

kahdeksan aikaan paloiltana. Aluksi huhua ei saatu vahvistettua, mutta oikeudenkäynnissä rouva 

Lahti kertoi muutamien poikien käyneen kirkossa kahdeksan aikaan illalla. Herra Melander oli 

aamuyöllä, ollessaan ruiskun vartijana, kuullut poikajoukon puhuvan keskenään, että ”se tulitikku, 

putosi sinne pilliin, eikä sitä saatu pois. Siitä se tuli varmaan syttyi.”, mutta koska ruiskun sijaintia 

muutettiin juuri samaan aikaan, ei Melander tullut asiaa pojilta tarkemmin tiukanneeksi. Naisten 



 3

lehterillä kirkossa säilytetyt puupillit olivat herkästi syttyviä ja oletettavasti tuli oli saanut alkunsa 

poikien tulitikkuleikistä. Urkutehtailija Jurva vapautettiin kaikesta edesvastuusta palon syttymisen 

suhteen. 

 

Palon taitamattoman sammuttamisen lisäksi myös seurakunnan ennakoivissa varotoimenpiteissä oli 

toivomisen varaa. Rakennustyömaalle olisi ollut aiheellista asettaa palovahti, varsinkin kun 

tiedettiin siellä jouduttavan pakosta käsittelemään tulta. Lisäksi kirkon vakuutus oli alimitoitettu; 

kirkkorakennus oli vakuutettu vajaasta 50 000 markasta, vaikka sen todellinen arvo oli noin 

kaksinkertainen, eikä uusia, asenteilla olleita urkuja oltu vakuutettu lainkaan,  vaikka niiden toinen 

maksueräkin oli vielä suorittamatta.  

 

Raahen kaupunkiseurakunnan kirkonkokous kutsuttiin koolle syyskuussa päättämään toimenpiteistä 

uuden kirkon rakentamiseksi. Kokouksessa päätettiin, että toimiin olisi ryhdyttävä ennen kuin  

kysymys Salon emäseurakunnan erkanemisesta Raahesta omaksi kirkkoherrakunnaksi tulisi 

ratkaistavaksi, koska asian ratkaisu saattaisi viipyä useita vuosia. Prokuristi A. Melanderin 

esityksestä päätettiin valita väliaikainen toimikunta, joka hankkisin piirustuksia ja kustannusarvioita 

uuden kirkon rakentamista varten ja tekisi niiden pohjalta ehdotuksen kirkonkokoukselle. 

Toimikuntaan valittiin liikennepäällikkö K. Airola. Neuvosmies A. Durchman, kivenhakkaaja 

Kivinen, työnjohtaja E. Kauppila, mestari H. Jacklin sekä v.t. Kirkkoherra J. Simelius 

kokoonkutsujana. Rakennuspaikaksi määrättiin entisen, palaneen kirkon paikka ja lausuttiin 

toivomuksena, että uusi kirkko mikäli mahdollista rakennettaisiin entisen kaltaiseksi sekä että 

kirkon torni tulisi vanhalle paikalle ollaksensa kalastajille ja merenkulkijoille merimerkkinä. 

 

Seuraavan kerran kirkonkokous käsitteli rakennusasiaa tammikuussa 1909. Kokous oli kutsuttu 

kokoon päättämään niistä luonnoksista, joita oli laadittu uutta kaupunkiin rakennettavaa kirkkoa 

varten. Koska kirkonkokous oli esittänyt toivomuksen, että uusi kirkko olisi ulkomuodoltaan 
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mahdollisimman samankaltainen vanhan kirkon kanssa, oli toimikunta päättänyt arkkitehtikilpailun 

järjestämisen sijaan pyytää suoraan piirrokset arkkitehti Josef Stenbäckiltä, joka oli suunnitellut ja 

rakennuttanut kymmeniä kirkkoja ja valvonut noin sadan kirkon korjaustyömaata. Käytyään 

Raahessa Stenbäck laati kaksi ehdotusta kustannusarvioineen, joita nyt kokouksessa käsiteltiin. 

Toimikunta suositteli luonnosta A, joka oli enemmän vanhan kirkon kaltainen. Toista luonnosta 

pidettiin ”omintakeisena luomana, jolla oli hyvät puolensa niin rakennustaiteellisessa kuin 

teknisessäkin suhteessa”, mutta toimikunta ei siltikään katsonut voivansa sitä puoltaa. Suurimpina 

vikoina pidettiin pääsisäänkäyntien sijoittelua ja ristikirkon sopimattomuutta tontille. Stenbäck oli 

laatinut kustannusarvion kolmesta rakennusmateriaalista; graniitista, tiilestä ja rautabetonista, joista 

itse asettui kustannussyistä suosittelemaan rautabetonia. Toimikunta ja sen suosituksesta myös 

kirkonkokous päätti kuitenkin valita graniitin, jonka katsoi soveltuvan parhaiten kirkon arvoon.  

Kirkonkokous päätti, että graniittinen ja kiviholveilla varustettu kirkko tuhannella istuinsijalla 

rakennettaisiin niin pian kuin mahdollista arkkitehti J. Stenbäckin luonnoksen mukaan. 

Huomionarvoista on, että lähes jokaisessa rakennusmateriaaleja koskevassa kysymyksessä 

rakennustoimikunta ja sen suosituksesta myös kirkonkokous asettuivat kalliimman, mutta 

kestävämmän rakennusmateriaalin kannalle, vaikka työmaa olikin pääosin lainavaroin rahoitettu. 

Näitä kaukonäköisiä päätöksiä voimme tänä päivänä kiittää. 

 

Samassa kokouksessa valittiin 6 henkinen rakennustoimikunta, jonka tehtäväksi annettiin 

lopullisten sopimusten teko arkkitehdin kanssa, rakennusluvan hakeminen, valtionlainan 

hakeminen, kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, piirustusten noudattaminen ja että 

työn suorittamisessa käytetään mikäli mahdollista paikkakunnan työvoimaa. Rakennustoimikuntaan 

valittiin K.K.Airola, kapteeni A.Durchman, tehtailija J.Kivinen, kupariseppä J.H.Jacklin, urkuri W. 

Kaltea ja nimismies K.Heinemann sekä itseoikeutettuina jäseninä seurakunnan kirkkoherra ja 

kappalainen. Srk myös päätti palkata kirkonvartija A.Pekurin kirkon perustustöille pitämään huolta 

siitä, että kirkon perustusta kaivaessa esille tulevat luut tulevat hautaan kaivetuksi ja mahdollisesti 
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löytyvät arvoesineet ja muinaismuistot talteen otetuiksi. 

 

Maaliskuussa kirkonkokous päätti useiden kaupunkilaisten allekirjoittaman ponnen seurauksena 

aloittaa kivien oton jo samaisena talvena helpottaakseen kaupungin heikkoa työtilannetta. Päätettiin 

myös, että nyt, niin kuin myöhemmissäkin rakennusvaiheissa, käytettäisiin ensisijaisesti ja niin 

paljon kuin mahdollista paikallista työvoimaa. Kivet otettiin ensisijassa Ruotsalon etelärannasta, 

mutta niitä hakattiin myös muualla rannikolla ja saaristossa. Kivet vedätettiin rakennuspaikalle ja 

hiottiin siellä valmiiseen muotoonsa. 

 

Kirkkoon päätettiin hankkia urut samalta tehtailijalta kuin aiemmatkin, vihkimättä jääneet urut, oli 

hankittu. Urut tilattiin toiminimi E.F. Walckerilta Ludvigsburgista ja ne päätettiin varustaa 

tarpeellisilla laitteilla sähkövoiman käyttöä varten. 

 

Lopulliset rakennuskustannukset nousivat 182 000 markkaan (noin 68 000 € nykyrahassa) josta 

hinnasta arkkitehti Stenbäck on halukas ottamaan rakennustyön urakalla suoritettavakseen. Kirkon 

rahoittamiseksi päätettiin hakea 150 000 mk:n suuruista valtionlainaa pitemmällä kuin kymmenen 

vuoden maksuajalla. Senaatti kuitenkin eväsi laina-anomuksen ja seurakunnan piti etsiä 

vaihtoehtoisia lainanantajia. Kirkonkokouksen päätöksellä lainattiin 75 000 markkaa  

Leufstadiuksen Wanhain kodin säätiöltä, ja alaikäisiltä Mats August, Ebba ja Katarina Soveliukselta 

kultakin 25 000 markkaa, ja näin saatiin kokoon tarvittava summa. Lisäksi käytössä olivat kirkon 

vakuutuksesta saadut vajaa 50 000 mk sekä kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaan vuonna 1910 

seurakunnalta kannettu 2 mk veroäyriltä kirkon rakennusta varten. 

 

Stenbäckin valvonnassa rakennustyömaa edistyi hyvää vauhtia, eikä suuria vastoinkäymisiä 

sattunut. Syyskuussa 1911 kirkkoneuvosto käsitteli saapuneen kirjelmän, jonka allekirjoittajina oli 

joukko kaupungin merkkihenkilöitä: J. Himanka, Bertil Sovio, J.T.Saariaho ja Otto Heiskari, ja 
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jossa valitettiin, ”että Raahen kirkonrakennustoimikunta on seurakuntaa kuulematta suostunut 

semmoisiin muutoksiin kirkontornin rakennussuunnitelmassa, jotka matalentavat huipun noin 5 m 

ja heidän mielestään tykkänään pilaavat sen ulkomuodon, sekä jossa myöskin pyydettiin, että 

kirkkoneuvosto laittomina poistaisi rakennustoimikunnan päätökset ja että kirkontornin huippu 

rakennettaisiin tarkasti noudattaen vahvistettuja piirustuksia.” Koska rakennustoimikunta oli tehnyt 

kyseisen päätöksen lääninarkkitehdin suositusten perusteella, ei kirkkoneuvosto ryhtynyt mihinkään 

toimenpiteisiin kirjelmän perusteella. 

 

Jo joulukuussa 1910 tuli ensimmäisen kerran esille asia vanhasta kellotapulista. Tontti kävi uuden 

kirkon valmistuessa ahtaaksi, eikä kellotapulin säilyttäminen entisellä paikallaan ollut enää 

tarkoituksenmukaista, varsinkin kun uuden kirkon kellot sijoitettaisiin kirkontorniin. 

Rakennustoimikunta esitti äänin neljä-kolme, että vanha kellotapuli purettaisiin ja siirrettäisiin 

hautauskappeliksi kaupungin hautausmaalle. Kirkonkokous päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen 

purattaa ja myydä tapulin.  

 

Uudemman kerran asia tuli esille marraskuussa 1911 kirkon ollessa melkein valmis: Puheenjohtaja 

luki hiippakunnan tuomiokapitulin lähetepäätöstä 4 p:ltä marraskuuta seuranneet asiakirjat sekä 

sanotun lähetepäätöksen mukaan esitti kirkonkokoukselle uudelleen keskusteltavaksi ja 

päätettäväksi vanhan kellotapulin myymistä koskevan asian. Tämän yhteydessä luettiin myöskin 

seurakunnalle seuraava kirkkoneuvoston esitys kyseessä olevan asian johdosta: 

Tuomiokapitulin lähetepäätöksen Marraskuun 9 päivältä 1911 mukana olleista asiakirjoista käy 

selville seuraavaa: 

1) Arkkitehti J. Ahrenberg (jonka piirtämä uusi keskikoulurakennus oli), joka on ollut yleisten 

rakennusten ylihallituksen toimesta kellotapulia tarkastamassa, antaa siitä sen lausunnon, 

että se historiallisesti ja taiteellisesti on täydellisesti vähäarvoinen sekä niin hyvin uuden 

kirkon kuin uuden yhteiskoulunkin tähden ehdottomasti paikkaa rumentavana on 
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poistettava. Yhtyen tähän arkkitehti Ahrenbergin lausuntoon puoltaa Yleisten rakennusten 

Ylihallitus Raahen srk:n puheenalaisen päätöksen vahvistamista. 

2) Muinaistieteellinen toimikunta, jonka puolesta tapulia on myöskin tarkastettu, lausuu, että 

tapuli on Pohjanmaan kirkoissa hyvin tavallista tapulityyppiä, mutta mittasuhteisiinsa 

nähden ei niin sopusuhtainen kuin useimmat näistä. Rakennustaiteellisessa sekä 

muinaistieteellisessä suhteessa se on vähemmän arvoinen. Tapulin siirtämistä uuden toista 

tyyliä olevan kivikirkon tähden ei voida välttää. Mutta koska kaupungilla ei ole muita 

vanhempia rakennusmuistoja, kannattaa Muinaistieteellinen toimikunta tapulin siirtämistä 

hautausmaalle ja sen siirtämistä kappeliksi. Tähän kustannukseen ei srk:aa toimikunnan 

mielestä voitane pakottaa, koska tapulin muinaistieteellinen arvo ei sen säilyttämistä 

ehdottomasti vaadi. 

3) Tahtomatta käydä lähemmin arvostelemaan vanhan kellotapulin rakennustaiteellista tai 

muinaistieteellistä arvoa on Tuomiokapituli sitä mieltä, että tapuli vanhan kirkollisen 

rakennustavan muistomerkkinä olisi sopivimmin siirrettävä srk:n hautausmaalle 

hautauskappeliksi, ja ottaen huomioon, että rakennuksen myyminen tuottaisi seurakunnalle 

jotenkin vähäisen hyödyn, ehdottaa Tuomiokapituli, ettei seurakunnan päätöstä tapulin 

myymisestä hyväksyttäisi. 

Näistä lausunnoista kävi selville, ettei millään hallintovirastolla ollut estettä tapulin siirtämiseen 

nykyiseltä paikaltaan, vaan päinvastoin ovat asiantuntijain lausunnot yksimielisiä siitä, että tapuli 

on siirrettävä pois paikkaa rumentavana. Tuomiokapituli ja Muinaistieteellinen toimikunta 

ehdottivat tapulin siirtoa hautausmaalle hautauskappeliksi. 

Kirkkoneuvoston mielestä oli tapuli ehdottomasti lähitulevaisuudessa poistettava, koska uusi 

kirkkokin pian valmistuisi. Koska seurakunta oli pienenpuoleinen ja kirkon rakennuttamisen 

kustannukset jo raskaana taakkana painoivat seurakuntalaisia, katsoi kirkkoneuvosto, ettei 

seurakunta mitenkään nykyisissä oloissa voisi ryhtyä tapulin siirtämiseen hautausmaalle ja sen 

sisustamiseen hautausmaakappeliksi. 
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Kirkkoneuvosto esitti siis, että seurakunta pysyisi ennen tekemässään päätöksessä tapulin 

myymisestä. 

Keskusteltua tämän johdosta päätti seurakunta yksimielisesti pysyä ennen tekemässään päätöksessä 

ja siis myydä vanhan kellotapulin sekä siinä tapauksessa, että tälle päätökselle hallituksen vahvistus 

saadaan, valtuuttaa kirkonrakennustoimikunnan panemaan tämän päätöksen toimeen niin kuin se 

harkitsee seurakunnalle edullisimmaksi. 

 

Kirkon lopullisesti valmistuttua alkuvuodesta 1912 tuli vihkimisjuhlan järjestäminen 

ajankohtaiseksi. Hiippakunnan piispa päätti vihkimispäiväksi 24.3. ja kirkkoneuvosto asetti juhlia 

järjestämään toimikunnan, johon valittiin konsulinna Rosa Sovelius, rouvat Swaljung ja Lagerstam 

sekä herrat Airola, Kaltea ja Kauppila. Vihkiminen päätettiin rajata kutsuvierastilaisuudeksi 

tungoksen välttämiseksi ja lisäksi järjestää päivän kunniaksi juhlahetki päivällisten kera 

raatihuoneelle. Juhlan kustannukset päätettiin kattaa maksullisella päivälliskortilla. Päätettiin myös, 

että uudelle vasta vihittävälle kirkolle vanhan tavan mukaan annettaisiin nimi ja että sille 

annettaisiin nimeksi ”Pyhän kolminaisuuden kirkko”. Tänään, lähes päivälleen sadan vuoden 

kuluttua, olemme jälleen kokoontuneet kirkkoon juhlistamaan seurakunnan molempia 

voimainponnistuksia; kirkon rakentamista ja upeasti toteutettua peruskorjausta. Seisköön pyhän 

kolminaisuuden kirkko paikoillaan vielä vuosisatoja palvellen seurakuntaa ja toimien merimerkkinä 

kalastajille ja merenkävijöille. 


