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Raahen kirkon korjaus 2010 – 2011 
 
Raahen seurakunta käynnisti Pyhän kolminaisuuden kirkoksi nimetyn, arkkitehti Josef Stenbäckin 
suunnitteleman ja vuonna 1912 valmistuneen kirkkonsa perus-korjauksen suunnittelun keväällä 
2008. Hankesuunnitteluvaiheen järjestäytymis-kokous pidettiin 16.5.2008. Seurakunnan tavoitteena 
oli korjata ja tekniikaltaan ajanmukaistaa kansallisromantiikan ja jugendin tyylivirtauksia edustava 
pyhättö kirkon 100-vuotisjuhlaksi vuodelle 2012. Heti alusta seurakunnan asettaman 
rakennustoimikunnan kanssa hankesuunnittelutyötä tekivät myös urkutoimikunta sekä 
kirkkotekstiilityöryhmä: rakennus- ja talotekniikan korjaamisen lisäksi tavoitteeksi asetettiin kirkon 
urkujen sekä kirkkotekstiilien uusiminen. 
 
Hankesuunnitteluvaiheen ensimmäisiä tehtäviä oli kartoittaa tulevalle korjaukselle asetettavat 
toiveet ja tavoitteet sekä tutkia kirkkoa koskevat korjaustarpeet. Suunnittelun edetessä kävi pian 
ilmi, että alustavan korjausajatuksen mukaisesti kirkon remontoiminen pelkästään sisätiloiltaan ei 
riittänyt: korjausta edellyttivät myös monet kirkon ulkovaippaan liittyvät rakenteet ja rakennusosat. 
Hankesuunnitteluvaiheessa suurin ennakkohuoli kohdistui kirkon ulkoseinärakenteisiin, jotka 
sisäkuoreltaan ovat savitiilestä muurattuja ja ulkokuoreltaan graniittikiviverhoiltuja. Rakenne on 
alun perin toteutettu ja tarkoitettu olemaan ulkopinnaltaan vesitiivis siten, että massiiviseen 
seinärakenteeseen ei kosteutta pääse muodostumaan. Kuntotutkimuksissa todettiin, että 
seinärakenne oli vanhoista kattovuodoista johtuen paikoin erittäin kostea, mutta rakenteiltaan 
hyväkuntoinen: seinän tiilimuuraus ei ollut kärsinyt pakkasrapautumisesta ja graniittikiviverhousten 
sideteräkset olivat erinomaisessa kunnossa. Saatu tutkimustulos oli helpottava: tulevan remontin 
sisällöksi ei tarvinnut suunnitella suurimittaista ulkoseinän korjausta graniittiverhous kivi kiveltä 
irrottaen ja taustarakenne korjaten. Tutkimustulos osoitti myös, että Raahen kirkon alkuperäiset 
rakentajat olivat tehneet taidokasta ja huolellista työtä vaateliaan rakenteen toteutuksessa. 
 
Rakenteiden kunnon määritysten lisäksi hankesuunnittelun perusselvityksenä tehtiin laaja 
väritutkimus kirkon aikaisemmista sisämaalausten vaiheista, jonka tekijäksi seurakunta valitsi 
Restaurointipuusepät Nuutti Ay:n Kempeleestä. Tutkimus osoitti, että 1970-luvulla toteutetun 
lateksikuoren alla oli selkeästi vallitsevaa valkoista väritystä rikkaampi sävymaailma 
vaaleanpunaisiksi kalkittuine seinineen ja tammi-imitaatiomaalattuine penkkeineen, sisäovineen ja 
kiintokalusteineen. Väri-tutkimuksen lisäksi seurakunta hankki Museoviraston hallussa olevat 
kirkon valo-kuvat ja piirustukset digitoituina tiedostoina. Museovirastolta saadun aineiston, 
seurakunnan hallussa olevien kirkon alkuperäisten rakennuspiirustusten sekä kohteessa tehtyjen 
inventointimittausten avulla saatiin kirkosta laadittua kattava ajantasapiirustussarja 
tietokoneavusteiseen muotoon, eri suunnittelualojen jatko-työn pohjaksi. 
 
Hankesuunnitteluvaiheen aikana pohditut korjauksen tavoitteet ja toimenpiteet koostettiin 18.3.2009 
päivättyyn korjausohjelmaluonnokseen, joka sisälsi korjausohjelman lisäksi hankkeen 
yleisaikataulun ja kustannusarvion. Ohjelmaluonnos toimitettiin lausuntopyyntöasiakirjana 
Museoviraston rakennushistorian osastolle sekä Kirkkohallitukseen viranomaisten arvioitavaksi. 
Luonnoksen perussisältö vastasi pääpiirteissään nyt nähtävillä olevan korjauksen lopputulosta. 
Ohjelma sisälsi useita kirkkolain tarkoittamia ns. olennaisia muutoksia, jotka edellyttivät, että 
kyseiset toimenpiteet alistetaan kirkkohallituksen vahvistettaviksi ennen toteutusta. Olennaisia 
muutoksia olivat suunnitelluista sisäpuolen töistä mm. kirkon sisätilojen värityksen ennallistaminen 
pääosiltaan kirkon alkuperäisen värityksen mukaiseksi, saarnatuolin siirto, keskeisalttarin toteutus, 
kuorikorokkeen laajennus sekä koroketta lähinnä olevien penkkien poisto, kirkkosalin penkkien 
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istuinosien varustaminen pehmusteella, kirkkosalin permantotason asfalttibetonilattioiden 
uusiminen teräsbetonilattioiksi, kirkkosalin peräosaan toteutettavien apusakasti ja morsiushuone -
aputilojen toteutus sekä toteutuksen edellyttämät penkkikortteli-muutokset, kirkon pääeteisen 
tuulikaapin purku ja korvaaminen uudella tuulikaapilla, kirkkosalin valaistuksen parantaminen sekä 
kirkon kellarikerroksessa, ala-pohjarakenteeseen sijoitettujen vanhojen ilmalämmitys- eli ns. 
kaloriferikanavien kunnostus ja käyttöönotto tuloilmakanaviksi. Ulkopuolen työt sisälsivät 
olennaisina muutoksina mm. kirkkoa ympäröivän puuston ja kasvillisuuden raivauksia, 
pääsisäänkäynnin edustan kiveyksen toteutuksen, uuden ulkopuolen liikuntaesteisten luiskan 
toteutuksen, käytöstä poistuneen keskuslämmitysjärjestelmän savupiipun purun sekä korvaamisen 
kirkon uuden ilmanvaihtojärjestelmän tuloilma-katoksella, kirkkotarhan alue- sekä kirkon 
julkisivuvalaistuksen uusimisen ja kirkon uusittavan ilmanvaihdon poistoilmahormin toteutuksen 
runkohuoneen vesi-katolle. 
 
Saatujen viranomaislausuntojen jälkeen korjaushanke eteni hankesuunnitteluvaiheen 
peruslinjauksien mukaisesti luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen. Seurakunta valitsi hankkeen 
rakennuttamistehtäviä hoitamaan DI Matti Antikaisen Rimako Oy:stä Oulusta sekä 
rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto S Vedenoja Oy:n Raahesta, LVIA -tekniikan 
suunnittelijaksi LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy:n Oulusta, sähkösuunnittelijaksi 
Sähkösuunnittelu Hannu Seppälän Oulusta ja AV-suunnittelijaksi Studiotec Oy:n Espoosta. 
Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi hankesuunnitteluarkkitehtina toiminut oululainen 
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy. Luonnos- ja vielä toteutussuunnitteluvaiheessa museoviran-
omaisten kanssa keskusteltiin pitkään ja perusteellisesti siitä, olisiko kirkon sisäseinistä mahdollista 
poistaa lateksimaalipinnat vaurioittamatta alla olevia maali-kerroksia ja saada siten restauroiden 
maalattava seinärakenne kuivamaan sisälle päin. Seurakunta teetti aiheeseen liittyen useita 
maalinpoistotestejä eri metodeja käyttäen, mutta lopputulokset eivät olleet tyydyttäviä: hyvän ja 
ulkoseinärakenteen kuivumisen varmistavan lopputuloksen saavuttamiseksi seinäpinnat oli 
suunniteltava korjattaviksi syvemmältä, pintarappaus kokonaan uusien. 
 
Korjaushankkeen suunnittelu eteni urakkalaskentavaiheeseen helmikuussa 2010. Saatujen 
urakkatarjousten perusteella korjaustyön pääurakoitsijaksi valittiin Raahen Rakennuspalvelu Oy 
vastaavana työnjohtajanaan Juha Sippala, sisäpuolen rappaus- ja maalaustyöurakoitsijaksi Maalaus- 
ja kunnostusliike Maunuaho Oy Jyväskylästä, ikkunakorjausurakoitsijaksi Restaurointipuusepät 
Nuutti Ay Kempeleestä, LVIA -urakoitsijaksi YIT Kiinteistötekniikka Oy, Pohjois-Pohjanmaa 
Raahesta ja sähköurakoitsijaksi Rannikon sähköpiste Oy Raahesta.  Ulkopuolen työt käynnistyivät 
toukokuussa 2010 mm. kirkon sementtipaanukatteiden pesulla, vesikatteen peltiosien maalauksilla, 
kellotornin luukkusäleiden kunnostuksella sekä liikuntaesteisten luiskan toteutuksella. Kirkon 
sisäpuolella työt käynnistyivät elo-kuussa 2010 urkujen purkutöillä sekä kirkkosalin penkkien 
irrottamisella ja siirtämisellä korjattaviksi Raahen Mestauskalliossa sijainneeseen työtilaan. Ennen 
pölyävien työvaiheiden käynnistämistä kirkon alttaritaulu irrotettiin, pakattiin vaneri-laatikkoon ja 
siirrettiin kuoriosan pohjoissivun ikkunasta kuljetettavaksi Vantaan Hakkilaan, maalauksen 
konservaattoriksi valitun John Nurminen Prima Oy:n toimi-tiloihin. 
 
Raahen seurakunta oli ohjelmoinut kirkkonsa remontin kestävän reilun vuoden ja töiden oli määrä 
valmistua syyskuussa 2011. Korjausrakentamiselle tyypillisten yllätysten sekä rakentamisen 
luonteen vuoksi kaikki tämä aika sekä lisäksi vielä seurakunnan varaama aikareservi osoittautui 
tarpeelliseksi.  Suurimpana sisäpuolen töiden suunnitelma- ja toteutusmuutoksena kirkkosalin katon 
holvisegmenttien rappaukset jouduttiin kokonaisuudessaan uusimaan – ulkopuolella kirkon 
julkisivujen graniittikiviverhousten saumaukset päätettiin työmaavaiheessa myös uusia kokonaan. 
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Korjaus käsitti kirkon kaikkien sisätilojen lattia- seinä- ja kattopintojen, täydentävien rakennusosien 
sekä kiinto- että uusien erikoiskalusteiden pintakäsittelyt. Korjauksessa ennallistettiin kirkkosalin 
pohjoiseen ja eteläiseen poikkisakaraan liittyvät koristemaalaukset Museovirastosta saadun 
valokuvan perusteella – samoin kirkon pääeteisen lateksilla valkaistuun kattoholviin toteutettiin 
koristemaalaukset seurakunnan hallussa olevien, Josef Stenbäckin laatimien suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Kirkon LVI- ja sähkötekniset asennukset uusittiin korjauksessa kokonaisuudessaan. Kirkon vanhat 
IV-laitteet purettiin ja uusi järjestelmä toteutettiin ns. hybridi-ilmanvaihtona, jossa painovoimaista 
ilmanvaihtoa tarvittaessa tehostetaan koneellisesti puhaltaen. Ilmanvaihdon tuloilmakanavina 
toimivat kirkon alkuperäiset, kirkkosalin lattian alla sijaitsevat betoniset lämmityskanavat, ns. 
kaloriferikanavat, jotka päättyvät kirkkosalin käytävillä ja kuoriosassa sijaitseviin valurautaritilöihin 
– järjestelmässä ilman poisto tapahtuu kirkon keskiholvin rosettiaukosta, joka alun perin on 
palvellut kirkon vanhimpien urkujen ullakolle sijoitettujen, sähköisesti ohjattujen kaukoäänikertojen 
ääniaukkona.  Kirkkosalin valaistusta tehostettiin asentamalla holvikaariin valoa alaspäin 
suuntaavia kohdevalaisimia, lisäksi lehterin alapuolisen laipion valaisimet uusittiin. Lehteritasolla 
lisävaloa tuottavat kirkkoon suunnitellut uudet messinkivalaisimet. Alttaritaulua ympäröivät 104 
valopistettä olivat ennen korjausta toteutettu pienitehoisin ja lyhyen polttoiän omaavin 
hehkulampuin. Korjauksessa hehkulamput korvattiin kuituvalaistusjärjestelmällä, jossa projektori -
valonlähteet on sijoitettu seinäalttarin sisälle, helposti huollettavaksi. Kirkkosaliin näkyvät 
valopisteet ovat nyt alkuperäisiin messinkikantoihin asennettuja, sisäpinnoiltaan hiekkapuhallettuja 
lasiampulleja.  
 
Kirkon korjausta ei voi suunnitella valmiiksi työpöydän ääressä, vaan työ vaatii väistämättä useiden 
kokeiden ja työmallien valmistamista kohteessa sekä toteutuksen pohtimista työmaan valvojan ja 
itse rakentajien kanssa. Työmaa-aikana suunnitellaan lisäksi perusurakoita täydentäviä erillistöitä 
sekä rakennuttajan erillishankintoja. Raahen kirkon korjauksessa tällaisia töitä tekijöineen olivat 
mm. erikoiskalusteiden ja -varusteiden toteutus, joista vastasi liminkalainen puusepänliike Jussi 
Sutela Oy, AV-laiteurakoitsijana toiminut Studiotec Oy Espoosta, kirkon alkuperäisten, raahelaisen 
taidetakojan A.F Westmanin toteuttamien katto-kruunujen sähköteknisen kunnostamisen tehnyt 
Hammarin Sähkö Oy Oulusta, tornin aikakellon koneiston kunnostanut AjanTaito Kirkkonummelta, 
kirkonkellojen soittojärjestelmän toteuttanut Asennusliike EL-Ringman Oy Hämeenlinnasta, 
lehteritason seinävalaisimet valmistanut Laaksonen & Poika Oy Turusta sekä alttarikaiteen 
verhoilu-urakasta, kuten myös pääurakkaan sisältyneestä kirkkosalin penkkien verhoiluista 
vastannut Tanen Verhoiluliike tmi Ylivieskasta. Peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen 
rinnalla ovat koko ajan kulkeneet myös hankkeet kirkkotekstiilien sekä kirkon urkujen uusimiseksi. 
Seurakunnan järjestämän kutsukilpailun uusista kirkkotekstiileistä voitti tekstiilitaiteilija Marjaana 
Kojo-Eskola Raahesta. Kirkon uudet urut, jotka uudelleen juhlistavat kirkon juhlavuotta 1. adventin 
aikaan toteuttaa urkurakentamo Martti Porthan. 
 
Haluan kiittää kaikkia urakoitsijoita siitä pitkäjänteisyydestä ja pitkämielisyydestä, jolla 
korjausrakentamiseen liittyviä haasteita on työmaa-aikana yhteistyössä ratkottu. Sydämelliset 
kiitokset Raahen seurakunnalle kaikesta luottamuksesta, tuesta ja ohjauksesta suunnittelutyön 
aikana. Kiitokset matkasta rakentamisen maa-ilmaan, jonka olemme yhdessä saaneet kulkea. 
 
Oulussa 17.3.2012 
 
Tapani Kaukoniemi 
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy  


