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JOHDANTO

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

kirkkopuistoa on ylläpidetty puistomaisena tähän päivään
saakka. Kirkon ulkomuotoon ei ole tehty laajennuksia.
Kirkkoa on kunnostettu ja uudistettu eri vaiheissa. Vuonna
1955 toteutettiin laaja peruskorjaus, jossa lämmitysjärjestelmä, ikkunat, ovet ja penkit uusittiin. Puulattia muutettiin betonirakenteiseksi ja se päällystettiin tiilillä. Väritystä
muutettiin ja sakastiin rakennettiin kellari. Kirkkopuistoon
perustettiin sankarihautausmaa vuonna 1943. Hautausmaa
talvi- ja jatkosodan muistomerkkeineen valmistui vuonna

a

1952.
Viimeisin laaja korjaus toteutettiin vuosina 2007-2009.

b
d

Lattiat uusittiin jälleen uutta lämmitysjärjestelmää varten.
Kirkkoon asennettiin koneellinen ilmanvaihto.
Haminan Johanneksen kirkko kuvattuna
Raatihuoneentorilta 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytinen Oy.

Johdanto

Johanneksen kirkon antiikin temppeleitä muistuttava ideaalimuoto on Suomen kirkkorakennusten joukossa harvinairunkorakenteet lattioita lukuun ottamatta ja alttarin kalusteet ovat alkuperäisiä. Muut kalusteet, rakennusosat, pinta-

Tarkoitus ja rajaus

Rakennusvaiheiden yhteenveto

rakenteet ja väritys ajoittuvat 1955 ja 2008 korjauksiin.

Sisältö

Rakennushistoriaselvityksessä selvitetään Haminan seura-

seurakuntien yhdistyttyä vuonna 2004 tuli Vehkalahden

Haminan Johanneksen kirkko on järjestyksessään kolmas

kunnan Johanneksen kirkon rakentumista ja muutosvaiheita

Marian kirkosta yhdistyneen seurakunnan pääkirkko ja

kaupungin asukkaita varten rakennettu kirkko. Se valmistui

sekä dokumentoidaan nykytilanne. Selvityksessä tuodaan

Johanneksen kirkon käyttö jäi vähäiseksi. Marian kirkko

vuonna 1843. Kaksi edellistä puurakenteista ristikirkkoa,

Rakennushistoriaselvitys on jaettu kolmeen päälukuun.

esiin kirkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita piirteitä ja

sijaitsee parin sadan metrin päässä Johanneksen kirkosta

Ulrika Eleonoran kirkko ja Elisabethin kirkko, tuhoituivat

Ensimmäisessä luvussa esitetään Johanneksen kirkon

säilyneisyyttä. Raportti toimii lähtötietona kirkon tulevien

Haminan kaupungissa.

tulipaloissa. Antiikin temppeliä muistuttava empiretyyli-

rakentaminen ja muutosvaiheet. Toisessa luvussa arvi-

nen Johanneksen kirkko rakennettiin arkkitehti Carl Ludvig

oidaan rakennuksen rakennustaiteellista ja kulttuurihis-

Engelin suunnitelmien mukaisesti. Uusi kirkko sijoitettiin

toriallista merkitystä sekä säilyneisyyttä kaavioiden ja

uuteen paikkaan, koska edellisten kirkkojen tontti torin

kuvaparien kautta. Kolmannessa luvussa käydään läpi raken-

etelälaidassa oli annettu keisarin määräyksellä ortodok-

nuksen ja kirkkopuiston nykytilanne. Selvityksen lopussa on

siselle seurakunnalle. Johanneksen kirkkoa ympäröivää

lähdeluettelo.

muutosten suunnittelussa.

c

nen ja Engelin kirkkoarkkitehtuurin tärkeä edustaja. Kirkon

Johanneksen kirkko on suojeltu kirkkolailla. Se kuuluu

Johanneksen kirkko sijaitsee Haminan Raatihuoneentorin

Museoviraston määrittämään ”Haminan linnoitus- ja varus-

pohjoislaidalla linnoituksen kaupunginosassa. Se toimi

kuntakaupunki” valtakunnallisesti merkittävät rakennetutut

valmistumisestaan vuodesta 1843 vuoteen 2004 Haminan

kulttuuriympäristöt, RKY- alueeseen.

seurakunnan pääkirkkona. Haminan ja Vehkalahden

6

Ilmakuva Haminan keskustasta. Johanneksen kirkon tontti (a) on rajattu punaisella. Lisäksi kuvaan on merkitty Marian kirkko (b),
ortodoksinen Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko (c) sekä Haminan raatihuone (d). Etälä-Kymenlaakson karttapalvelu, 2020.
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JOHDANTO

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Johanneksen kirkko sankarihautausmaalta katsottuna. Taustalla keltainen raatihuone ja sen takaa näkyy ortodoksisen kirkon kellotornin huippu. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Tekijät
Tämän rakennushistoriaselvityksen on tilannut Haminan
seurakunnan talousjohtaja Tarja Partanen. Selvityksen ovat
laatineet arkkitehdit Kerttu Loukusa ja Hanna Lyytinen
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:llä syksyllä 2020.

2000-luvun korjausten suunnittelu- ja toteutusasiakirjat.

taide” kirjasarjan kolmannessa osassa vuodelta 1989. Muita

Kirkon arkistossa säilytettävät suunnitelmat ja asiakirjat ovat

kirjallisia lähteitä ovat Aimo Halila ja Sigurd Nordenstrengin

pääosin 1950-luvulta ja sen jälkeiseltä ajalta. Vuonna 1993

”Haminan historia 2, Venäjän vallan alusta 1900-luvun

vietettiin Johanneksen kirkon 150-vuotisjuhlia. Juhlapuheet

alkuun” vuodelta 1975 ja Sigurd Nordenstrengin ”Haminan

ja historiikit olivat myös tärkeä tietolähde.

kaupungin historia 3, Suomeen yhtymisen aika” vuodelta

Kirkon rakentamisesta ja vaiheista on kirjoitettu muun

Lähdeaineisto ja menetelmät
Työ käynnistyi kohdekäynnillä elokuussa 2020. Rakennus ja
kirkkopuisto inventoitiin valokuvaten ja seurakunnan arkistot käytiin läpi. Rakennushistoriaselvityksen tärkeimmät
lähteet löytyivät Haminan seurakunnan arkistosta (HSA).
Näitä ovat Johanneksen kirkon alkuperäiset C. Engelin allekirjoittamat piirustukset vuodelta 1837 sekä kirkon 1950- ja

muassa Aaro Lapinsaran toimittamassa Johanneksen
kirkon historiakirjassa ”100-vuotias temppeli” vuodelta
1943, ja Helsingin yliopiston taidehistorian professorin FT

ylläpitämään Kansallisbiografia- verkkojulkaisuun kirjoittama elämänkerta-artikkeli on ollut Engel-osuuden tärkein
lähde.

Ville Lukkarisen artikkelissa ”Haminan kirkko” Carl Ludvig

Johanneksen kirkosta on löytynyt jonkin verran eri aikaisia valo-

Engelin juhlavuoden näyttelyluettelossa vuodelta 1990.

kuvia Museoviraston valokuvakokoelmasta, Haminan seura-

Lukkarinen on erikoistunut klassismin kirkkoarkkitehtuuriin

kunnan arkistosta, Haminan kaupungin museoiden arkistosta ja

ja kirjoittaa intendentinkonttorin kirkkoarkkiarkkitehtuu-

Kansan arkiston kokoelmasta. Varhaisimmat valokuvat ajoittu-

rista edellä mainitussa näyttelyluettelossa ja ”Ars Suomen

vat 1880-luvulle, jolloin rakennus oli noin 40-vuotias.

Johanneksen kirkon kirkkosali lehteriltä kuvattuna. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
8

1912. Henrik Liliuksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
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JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

1 Rakentumis- ja korjausvaiheet

tontille, jonka rakennukset olivat myös tuhoutuneet tulipalossa. Tontilla oli sijainnut komendantin talo, jossa oli
julistettu Haminan rauha vuonna 1809. Kuvernööri C. M.

Carl Ludvig Engelin uudisrakennus 1843

Mannerheim hyväksyi anomuksen ja rakennushanke käynnistettiin. Lopulta uutta rakennuspaikkaa pidettiin jopa
parempana kuin aikaisempaa, koska se sijaisi korkeammalla
ja näkyvämmällä paikalla.5
Ennen uuden kirkon valmistumista ruotsinkielinen seurakunta järjesti jumalanpalveluksia sekä suomenkielisen
seurakunnan Vehkalahden kirkossa että Haminan raatihuoneen suuressa salissa.6

Elisabetin kirkon palo ja
jälleenrakentamisen valmistelu

kantakirjatuloista. Päätös uuden kirkon rakentamisesta
3

tehtiin pitäjänkokouksessa vasta reilun kymmenen vuoden

Haminan ruotsinkielisen luterilaisen seurakunnan toinen
kirkko, vuonna 1751 valmistunut Elisabetin kirkko tuhoutui vuoden 1821 suurpalossa. Kirkosta onnistuttiin pelastamaan vain kirkkoastiat, puvut ja kynttiläkruunut. Myös
kirkonkellot tuhoutuivat.1 Välittömästi tulipalon jälkeen
ryhdyttiin keräämään varoja kirkon jälleenrakentamiseen.
Kirkolle oli myönnetty tuomiokirkon arvo vuonna 1786.

2

Sen vuoksi seurakunnalla oli useita eri tulonlähteitä, ja
näistä oli muodostettu useita rahastoja. Jälleenrakennuksen
rahoitus muodostui rahastojen koroista sekä kolehti- ja

kuluttua vuonna 1837. Varoja rakentamista varten oli
kerätty 36 000 ruplaa. Kirkko päätettiin rakentaa tiilestä.4

Kirkon rakennushanketta varten perustettiin rakennustoimikunta. Sen puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Carl Johan

Elisabetin kirkko oli sijainnut nykyisen ortodoksisen Pietari-

Qvist, jolla oli aikaisempaa kirkonrakentamisen kokemusta

Paavalin kirkon tontilla raatihuoneen torin kaakkoiskul-

Vehkalahden kirkon jälleenrakennus- ja korjaushankkeesta.

massa. Seurakunnan edellinen kirkko, vuonna 1732 raken-

Rakennustoimikunnan taloudenhoitajaksi nimettiin kaup-

nettu Ulrika Eleonoran kirkko, oli sijainnut samalla tontilla.

pias Jakob Villström. Seurakunta tilasi suunnitelmat inten-

Myös tämä kirkko oli tuhoutunut tulipalossa vuonna 1742.

dentin konttorista arkkitehti Carl Ludvig Engeliltä. Engel laati

Luterilainen seurakunta menetti kirkkonsa tontin ortodok-

ehdotuksen antiikin temppeliä muistuttavasta tiilikirkosta,

sikirkolle, kun nykyinen Pietari-Paavalin kirkko valmistui

mitä käsiteltiin pitäjänkokouksessa 22.9.1837.7

kenraalikuvernööri Zakrevskin päätöksellä tuhoutuneen
Elisabetin kirkon tilalle vuonna 1837. Keisari Nikolai I oli
määrännyt aiemmin ränsistyneen ortodoksikirkon puretta-

Vuonna 1821 tulipalossa tuhoutuneen Elisabetin kirkon
julkisivu- ja pohjapiirustus. Raami.

Uuden kirkon suunnitelmat

vaksi kadettikoulun harjoituskentän laajennuksen tieltä.
Luterilainen seurakunta halusi rakentaa kirkon raatihuo-

Seurakunta piti suunnitelmia hyvinä, mutta halusi lehterit myös pitkille sivuille. Ensimmäisessä Engelin ehdotuksessa oli ilmeisesti vain sisäänkäyntipäädyn etelälehteri.
Seurakunta halusi myös siirtää saarnatuolin pois kirkon
keskiviivalta alttarin yläpuolelta tavanomaiselle paikalle

neen torin vastakkaiselle puolelle valtion omistamalle
5

Nordenstreng & Halila 1975, 255-257; Lapinsara 1943, 29.

1

Lapinsara 1943, 27.

3

Nordenstreng 1912, 611; Lapinsara 1943, 29.

6

Lapinsara 1943, 28.

2

Lapinsara 1943, 26.

4

Nordenstreng & Halila 1975, 257; Lukkarinen 1990, 322.

7

Nordenstreng & Halila 1975, 255, 257; Lukkarinen 1990, 322.

10

Johanneksen kirkon suunnitelmapiirustukset, arkkitehti
Carl Ludvig Engel 1937-1938, HSA.

11

1 RAKENTUMIS- JA KORJAUSVAIHEET

alttarin vasemmalle puolelle. Kuvernööri Mannerheim

laadittu varsinaisen rakennussuunnitelman valmistumisen

kirjoitti Engelille seurakunnan muutostoiveista 7.3.1838.

ja hyväksymisen jälkeen.10

Engel vastasi lähettämällä uudet piirustukset sivulehterimuutoksella, muttei suostunut siirtämään saarnastuolin
paikkaa. Vastauksessaan Mannerheimille 17.5.1938 Engel
painotti vaatimustaan säilyttää saarnastuoli suunnitellulla
paikallaan: ”sillä sen siirtäminen pitkälle sivulle ei ainoastaan tuhoa kaikkea symmetriaa kirkossa vaan aiheuttaa
lisäksi useita vaikeuksia ja epämukavuutta ja merkittäviä
lisäkustannuksia.”

8

Saarnatuoliasiassa seurakuntalaiset

pitivät kuitenkin päänsä. Kirkko valmistui Engelin kuoleman jälkeen, eikä arkkitehti ehtinyt nähdä kirkkoa valmiina.
Seurakunta tilasi alttarin ja saarnatuolin muutossuunnitelman todennäköisesti Venäjältä.

9

Suunnitelma

esittää

rekonstruktion

Kirkko valmistuu
Haminan ruotsalaisen seurakunnan uusi kirkko valmistui

Halikarnassoksen

vuonna 1843.15 Vihkimisen toimitti kontrahtirovasti kirk-

mausoleumista, jossa keskeiskirkon pohjakaavan lähtökohta

koherra C. J. Qvist juhannuspäivänä, mikä on Johannes

on neliö, jonka päätyihin on liitetty matalammat ja kapeam-

Kastajan juhlapäivä. Kirkkoa kutsuttiin aluksi vihkiäispäivän

mat sisäänkäynti- ja sakastimassat. Piirustuksen luonnetta

mukaan Johanneksen kirkoksi, mutta pian nimi vaihtui ruot-

ideaalisuunnitelmana korostavat monet epäfunktionaali-

salaiseksi kirkoksi tai ”Ruotsin kirkoksi”.16

set ja -johdonmukaiset piirteet kuten pylväikön koristama
pääkerroksen julkisivu, jonka takana on käytännössä vain
pimeä ullakko, joka on lähes yhtä tilava kuin itse kirkkosali.11

Rakentaminen

Näkymä Haminan keskustan suuntaan. Vasemmalla Johanneksen kirkko, keskellä raatihuone ja oikealla
ortodoksisen kirkon torni ja kupoli. Kuvan ajoitus 1870-1872. MVA HK19601223:465.

Kirkon peruskivi laskettiin toukokuussa 1839. Seinämuurien
tiilet valmistettiin Haminassa Hevoshaan ruukilla.12 Kauppias

Vaihtoehtoluonnos
Kansallisarkiston rakennushallituksen kokoelmassa on
toinenkin Hamina kirkoksi nimetty suunnitelma vuodelta
1838. Intendentin konttorissa laaditussa idealuonnoksessa
Luonnossuunnitelma, jonka oletetaan tehdyn Haminan
kirkkoa varten. Arkkitehti Carl Ludvig Engel, 1838. Raami.

ei ole päiväystä, allekirjoitusta eikä otsikkoa. Varmuutta

Jacob Villström toimi rakennustöiden toimeenpanijana.13
Rakentamisen aikaan vuonna 1840 Haminassa syttyi jälkeen
tulipalo. Rakenteilla oleva Johanneksen kirkko säästyi
palolta, kun viereinen raatihuone vaurioitui pahoin.14 Kirkon
rakennustyöt kestivät yhteensä neljä vuotta.

siitä, että luonnos olisi laadittu nimenomaan Haminan
Johanneksen kirkkoa varten, ei ole. Voidaan kuitenkin olla
melko varmoja Engelin laatineen vaihtoehtoisen kirkkoehdotuksen. Tästä vaihtoehtosuunnitelmasta ei ole kuitenkaan
löydy merkintöjä Valtionarkiston asiakirjoista tai Haminan
seurakunnan arkistoista. Erikoista on sekin, että ehdotus oli
10

Lukkarinen 1990, 326.

11

Lukkarinen 1990, 326.

12

Nordenstreng & Halila 1975, 257; Talo & Maaranen 1993, 2-3:
Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, HSA.

8

Nordenstreng & Halila 1975, 255, 257; Lukkarinen 1990, 322.

13

Haminan kirkko 150-vuotias, Kappale historiaa-moniste, HSA.

15

Nordenstreng & Halila 1975, 258.

9

Talo & Maaranen 1993, 1: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, HSA.

14

Nordenstreng 1912, 615.

16

Nordenstreng & Halila 1975, 258.

12

Johanneksen kirkko Rauhankadun puolelta kuvattuna 1907. HKM.
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Haminan luterilaisen kivikirkon julkisivupiirustukset, arkkitehti Carl Ludvig Engel, 1837-1838, HSA.
Pohjapiirustuskaaviot.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
Vasemmalla
Varhaisin löytynyt valokuva Johanneksen kirkosta. Ajoitus
vuosilta 1882-1892. F. A. V. Hjertzell, MVA HK19380625:232.

räystäät koristeltiin hammaslistoituksella. Eteläisen pääty-

kirkosta. Engelin tiedetään tunteneen Schinkelin kirk-

Sisäänkäyntisiiven valeikkunoihin rapattiin myös koristeke-

kolmion yläpuolelle katolle sijoitettiin kullattu palmetin-

kosuunnitelmat. Molemmat kirkot ovat satulakattoisia ja

hät ja niidne yläpuolelle frontonit. Sakastin puoliympyrän

tornittomia pitkäkirkkoja.

muotoiseen apsikseen avattiin kaksi suorakulmaista ikku-

JOHANNEKSEN
KIRKKOeli koriste ja risti. Engelin suunnitelmuotoinen akretorion
massa päätykolmion keskellä oli pyöreä kellotaulu, mitä ei
ilmeisesti toteutettu.23

Johanneksen kirkon arkkitehtuuri

Johanneksen

Johanneksen kirkko oli klassisen antiikin temppelin muotoa

ympyräaukion keskipistettä, raatihuonetta. Sakasti sijoi-

Kirkon julkisivut suunniteltiin symmetrisiksi. Pitkiä julkisivuja jäsensivät kirkkosalin viiden suorakulmaisen ikkunan

voidaan

pystykentät. Alemmat kirkkosalin ikkunat olivat korkeita

pitää saksalaisen arkkitehti Karl Friedrich Schinkelin

ja niitä kehysti leveät rapatut kehät ja yläpuolella klassis-

Runkohuonetta matalampi sisääntulopääty jäsenneltiin

”Architectonischer Entwürf” -lehdessä 1834 julkaistua

tiset porrasfrontonit eli pedimentit.25 Ylemmät ikkunat

Ulkomuoto ja julkisivut

kirkon

24

julkisivujen

esikuvana

mukaileva torniton pitkäkirkko. Se sijoitettiin vapaasti

tettiin puolipyöreänä apsiksena kirkon pohjoispäätyyn.

korinttilaisilla pilastereilla ja palkistolla. Sen molemmille

Berliinin Rosenthaler Thoren kirkon suunnitelmaa. Engelin

olivat matalat suorakulmaiset ja vailla rappausreunuk-

pohjois-eteläsuuntaisesti

nykyisen

Runkohuoneen ja sakastin tiilijulkisivujen rappaus kuvioi-

sivuseinillä oli suorakaiteen muotoiset umpeen muuratut

suunnitelma on yksikerroksinen mukailtu versio Schinkelin

sia. Ikkunat jaettiin pienempiin tasakokoisiin ruutuihin.

Rauhankadun varrelle. Satulakattoisen runkohuoneen

tiin harkotukseksi ja maalattiin keltaisella kalkkivärillä.

valeikkunat.22 Frontonien eli päätykolmioiden alareunat ja

päätyyn liitettiin harjakattoinen kapeampi ja matalampi

Harkkokuviointi jaettiin ikkunoiden alapuolen vaakajakolis-

päätykolmiollinen eteismassa, joka avautuu torille kohti

talla alapuolen isompiin ja yläpuolen pienempiin harkkoihin.

23

24

Lukkarinen 1990, 322.

25

Jokiniemi & Davies 2012, 588-589.

Raatihuoneentorille

0

1

14

10 m

22

Lapinsara 1943, 32.

JOHANNEKSEN KIRKKO

Engel 1837-1838, Ritning till en Luthersk Kyrka att uppföras af sten i
Fraedricshamnes Stadt, HSA; Lukkarinen 1990, 322.

15

naa ja kolme umpinaista valeikkunaa sekä sisäänkäyntiovi.
Sakastin yläpuolella runkohuoneen päätykolmiossa ullakolla
oli puolipyöreä ikkuna. Eteläpäädyn pääsisäänkäynnissä
pilastereiden välissä keskellä oli parillinen viisipeilinen yläikkunallinen ulko-ovi.

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Engelin suunnitelmassa yhteensä 19, joista viimeinen rivi oli
lyhyempi. Alttarin molemmin puolin oli lisäksi kaksi pienempää penkkikorttelia, joissa oli molemmissa neljä penkkiriviä.
Kirkkosalia lämmitettiin neljällä kaakeliuunilla, jotka sijaitsivat salin kulmissa.28 Lattia oli päällystetty ruskeaksi maalatuilla lankuilla. Kuorin lautalattia oli korotettu kaksi porrasta
muuta kirkkosalia ylemmäksi ja maalattu parkettia jäljitellen
diagonaaliruudutuksella.29
Engelin suunnitelmassa kirkkosalin seinä- ja kattopinnat on
jäsennelty kunnianhimoisesti. Seinän sileä alaosa päättyy
ikkunoiden alareunaan yhtenäiseen jakolistaan julkisivujen
tapaan. Suorakaiteen mallisten ikkunoiden väleihin on sijoitettu joonialaiset kaksoispilasterit, jotka kannattavat seinän
ja holvin välistä palkistoa ja listoitusta. Alttarin päätyseinällä
saarnatuolin molemmin puolin on yhteensä kuusi joonialaista pilasteria. Holvattu sisäkatto on kasetoitu, ja kasettien
peileissä on rosetit. Salin pitkillä sivuilla kattoholvin kaarevassa segmenttiosassa yläikkunoiden pistoholvien välissä
on enkelistukkokoristeet.30
Sisäkuva Johanneksen kirkosta alttarille päin. Lehtieria kantavat puupilarit on rapattu ja marmoroitu. Kuvan
ajoitus ennen vuotta 1937. R. Kilpi. MVA HK10000:3639.

Haminan luterilaisen kivikirkon poikkileikkaus, arkkitehti Carl Ludvig Engel,
1837-1838, HSA.

Holvin kasetointia, seinien joonialaisia kaksoispilastereita, kerroslistaa ja enkelihahmoisia koristeaiheita ei

Sisätila
Kirkko on sisäpuolelta yksilaivainen salikirkko.26 Engelin
lähes symmetrisessä pohjapiirustuksessa sisäänkäynnistä
kuljettiin eteisaulaan, jossa oikealla puolella oli lehterille
johtava kulmikkaasti kääntyvä porras. Lehteritasolla sisään

parvelle kuljettiin piirustuksen mukaan runkohuoneen

ja vaakasuuntaiset suorakulmaiset peilit. Alun perin kaiteen

keskeltä. Kulku eteisestä kirkkosaliin kulki lehterin alta

kehys oli ootrattu tummemman ja peilit vaaleamman

keskikäytävälle. Kirkkosalia kattoi laakea sileäksi rapattu

tammen sävyyn.27

kattoholvi, ja sivuilta tilaa rajasivat lehterit kolmella sivulla.
Lehtereitä kannattelivat pyöreiden doorilaisten pylväiden
rivistöt ja kapiteelien päällä vaakapalkit. Nämä 12 tasaisin välein symmetrisesti nousevaa pylvästä jäsentä-

26

Taidehistoriallinen sanasto, Kirkkoarkkitehtuuriin liittyvää sanastoa,
https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taidehistoria/sanasto.
htm.

vät kirkkosalia. Puiset pilarit rapattiin ja marmoroitiin.
Lehtereiden puukaidetta jäsensivät profiloidut listoitukset

16

Keskikäytävän molemmin puolin oli rintamusaidoilla rajatut

Haminan luterilaisen kivikirkon pituusleikkaus- ja
pohjapiirustus, arkkitehti Carl Ludvig Engel, 1837-1838,
HSA.

penkkikorttelit portteineen. Peilit oli käsitelty puuta jäljitellen samaan tapaan kuin lehterinkaiteet. Penkkirivejä oli

27

Sisävalokuva kirkkosalista ennen vuotta 1937, HK10000 3638,
Museovirasto.

28

Engel 1837-1838, Ritning till en Luthersk Kyrka att uppföras af sten i
Fraedricshamnes Stadt, HSA; Lapinsara 1943, 33.

29

Lapinsara 1943, 34.

30

Engel 1837-1838, Ritning till en Luthersk Kyrka att uppföras af sten i
Fraedricshamnes Stadt, HSA; Lukkarinen 1990, 322.
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mitä ilmeisemmin toteutettu tai niitä on yksinkertaistettu

Alttari

myöhemmin. Varhaisin valokuva kirkkosalista alttarin

Alttari, alttarikaide ja -taulu kehyslaitteineen muodostaa

suuntaan on 1890-luvulta. Kirkkosalisali näkyy molempiin

yhden kokonaisuuden. Yhtenäisyyttä vahvistaa rakennus-

suuntiin ensimmäisen kerran vasta ennen vuotta 1937

materiaali saarni, joka on käsitelty niin, että puun oma syyra-

otetuissa valokuvissa. Niissä kirkkosalin seinäpinnat ovat

kenne ja luonne näkyvät. Empiretyylisessä interiöörissä

sileät. Seinien alaosaan ikkunoiden alapuolelle oli maalattu

näin runsas puunkäyttö on yllättävää. Kehyslaite korkeilta

voimakaskuvioinen puujäljitelmämaalaus eli ootraus, mutta

jalustoilta nousevine pylväineen kiertyy diagonaalisti ulos-

leveää jakolistaa ei näy.31

päin ja sulkee suojaansa alttaripöydän ja sen yläpuolella

Engelin suunnitelmassa saarnatuoli on ”normaalista

taulun. Alttaripöytä on syvennyksessä peräkkäisten korint-

poikkeavasti” keskeisesti alttaritaulun paikalla alttari-

tilaispylväsparien suojassa. Sen etukulmat ovat viistetyt.

pöydän yläpuolella. Sinne johti portaat suoraan sakas-

Jokaisen pylvään yläpuolella palkiston korniisin päällä on

tista. Lukkarisen mukaan saarnastuolin sijoitus mukailee

yksi myös puusta sorvattu uurna. Alttaritaulun molemmin

Schinkelin toista, Oraninensburgin kirkon suunnitelmaa.

puolin on pystyuurretut pilasterit korinttilaisin kapitee-

Muilta osin kirkkojen interiöörit eivät muistuta toisiaan.32

lein. Yläpalkistolistoitus eli korniisi on koristeltu runsain

Kuorin molemmilta puolin johti ovet puolipyöreään sakas-

palmetti-, hammas- ja munalistaprofiilinauhoilla.

tiin eteiskomeroiden kautta. Sakastissa oli kaakeliuuni.

Alttarin edustalla on suorakaiteen muotoinen, kulmista

Engelin alttari- ja saarnatuolisuunnitelmaa ei toteutettu,

viistetty balustradikaide polvistumispenkkeineen. Kaide

vaan seurakunta tilasi uudet toteutuspiirustukset, joissa

verhoiltiin upseerikerhon rouvien vihkiäisten jälkeen lahjoit-

saarnastuoli esitetään toteutuneen mukaisesti. Sakastin

tamalla mustaa verkaa olevalla verhoilulla. Se oli kirjailtu

puolelle suunniteltuja saarnatuolin portaita ei myöskään

värikkäällä kukkaköynnöksellä ja reunoissa oli silkkinyörit.35

33

toteutettu.

Alttarikomposition huipulla keskellä on kullattu puoli-

Engelin suunnitteleman klassistiseen järjestelmään perus-

ympyrän muotoinen auringonkehrä ja sen keskipis-

tuvan interiöörin rinnalla ovat Johanneksen kirkkoon toteu-

teessä kolmio, jossa on sinisellä pohjalla hepreankielinen

tetut saarnipuiset alttarilaite ja saarnastuoli monimuotoiset
ja runsaat. Kalusteet tilattiin tiettävästi Venäjältä.34
31

Sisävalokuva kirkkosalista ennen vuotta 1937, HK10000 3638,
Museovirasto.

32

Lukkarinen 1990, 322, 325.

33

Engel 1837-1838, Ritning till en Luthersk Kyrka att uppföras af sten i
Fraedricshamnes Stadt, HSA.

34

Talo & Maaranen 1993, 1: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, HSA.

Sisäkuva Johanneksen kirkosta urkulehterille päin. Salin nurkassa näkyy valkoinen kaakeliuuni ja seinän alaosa on ootrattu eli
maalattu jäljittelemään puupintaa. Kuvan ajoitus ennen vuotta 1937. R. Kilpi. MVA HK10000:3638.

Alttari ja kukkakuvioidulla verkakankaalla verhoiltu alttarikaide
ja polvistumispenkki. 1937, Riitta Pylkkänen. MVA HK10000:4026.

Jahve-monogrammi.36
Maljamainen kahdeksankulmainen saarnatuoli seisoo
yhdellä jalalla. Se on alttarin tapaan tehty saarnista. Suorat
portaat ovat takana. Vaakalistoin jäsennelty jalusta on

18

35

Lapinsara 1943, 36.

36

Ansicht des Altares der St. Katharinen Kirche. Plan des Altares, HSA;
Lapinsara 1943, 37; Jokiniemi & Davies 2012, 528-529.

Oikealla
Alttarilaite edestä ja pohjakaavio. Alttarisuunnitelma on tilattu
pietarilaiselta arkkitehdilta. Piirustuksessa ei ole päiväystä eikä
signeerausta. HSA.

19

1 RAKENTUMIS- JA KORJAUSVAIHEET

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

etureunaa kiertää munasauvalista sekä kapeampi urattu

J. A. Nordvik.44 Leipurimestarin rouva Fredrika Engzelius

muotolista. Katoksen reunaan on ripustettu kangasta jäljit-

lahjoitti kirkkosaliin kuusi kullattua peililampettia,45 kaupun-

televät puukaaret. Jokaisen sivun yläkulmassa on akroterio-

gin säätyläisnaiset alttarivaatteet.46

nit, joissa on voluuttakaaret ja keskellä tähti ja ylinnä lehvä.
Katoksen alapuolelle on ripustettu kyyhkynen. Kupumaisen
katoksen huipulla on kullattu pallo ja risti.38 Näitä alttarin ja saarnatuolin kalustepiirustuksia ei ole signeerattu.
Piirustusten tekstit ovat saksankieliset.39

Abraham Godenhjelmilta, elokuussa 1843. Hän oli 1840Kauppaneuvos

luvun alkupuolella ainut suomalaissyntyinen koulutettu

Anthony Bruun lahjoitti tukholmalaisen Gerhard Hornen

taidemaalari ja maalasi alttaritauluja useisiin Suomen

valaman uuden kirkonkellon pian Elisabetin kirkon palon

kirkkoihin.48

jälkeen. Se päätettiin kuitenkin sijoittaa väliaikaisesti
Vehkalahden kirkkoon, koska uuden kirkon suunnitelmassa
ei ollut kellotapulia eikä -tornia.41

Alttaripöytä ja alttaritauluja. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Natalia Nordman, kauppias Kreanderin leski lahjoitti vuonna
Peililampetti. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

1860 Johanneksen kirkkoon kaksi saksalaisen Auguste
Ludvigin öljymaalausta. Toinen niistä oli kopio 1500-luvun
49

Lehteririntamuskaiteen kulmauksiin sijoitettiin puiset koris-

italialaisesta madonnataulusta ja toinen kopio G. Renin

teuurnat, joiden kansissa oli kullatut nupit.

”Kärsivä Kristus”- kasvokuvasta.50

42

koristeina on puusta veistettyjä lehviä ja erikokoisia lehti-

Kreander maksoi taulun koko hinnan yhteensä 313,5 hopea-

opiskelleelta mäntyharjulaiselta taidemaalarilta, Berndt

Kirkkoon saatiin useita lahjoituksia.

poikkileikkaukseltaan ristinmuotoinen. Jalustalta nousee

kesänä ja keräsi seurakuntalaisilta varoja. Kauppias Andreas

ritaulun öljymaalaukset tilattiin Pietarissa ja Tukholmassa

40

Saarnatuolin suunnitelma. Piirustuksessa ei ole päiväystä eikä
signeerausta. HSA.

Kirkkoneuvosto alkoi suunnitella taulun hankintaa samana

ruplaa mahdollisesti omista varoistaan.47 Kaksiosaisen altta-

Uuden kirkon esineistöä,
lahjoituksia ja alttaritaulut

Saarnatuoli ja alttari, 1890-luku. Varhaisin löytynyt valokuva
kirkon sisätilasta. MVA HK19730226:252.

Kirkossa ei ollut alttaritaulua vihkiäisissä vuonna 1843.

Kirkkosaliin

sijoitettiin kolme kynttiläkruunua, joista kaksi oli peräisin
tuhoutuneesta Elisabethin kirkosta ja tilattu alun perin
Ruotsista.43 Kolmannen, kristallikruunun lahjoitti apteekkari

Rakenteet

Urut
Kirkon ensimmäinen soitin, seitsemän äänikertainen pedaa-

Kirkon sokkeli hakattiin punasävyisestä paikallisesta luon-

51

liharmoni, hankittiin urkulehterille vasta vuonna 1862.

nonkivestä. Näkyvät pinnat viimeisteltiin ristipäähakkaa-

Varsinaiset ensimmäiset urut rakennettiin vuonna 1906.

malla. Alapohjan perustukset ladottiin luonnonkivistä, jotka

B. A. Thulén urkutehtaalta tilatuissa uruissa oli 14 ääniker-

kannattivat alapohjan puupalkkirakennetta sokkelimuurin

taa, 2 sormiota ja jalkio.

Mahdollisesti tässä vaiheessa

lisäksi. Puupalkiston päälle ladottiin lattialaudat. Ulko- ja

lisättiin urkulehterin alle lisätueksi kaksi pyöreää pilaria ja

väliseinät muurattiin massiivitiilestä ja rapattiin molemmin

puupalkki.53

puolin. Vesikattorakenteet koottiin puuparruista veistetyistä

52

neliöjalka, joka kannattelee varsinaisen saarnatuolin simpu-

nauhoja. Signeeraamattomassa saarnatuolin suunnitel-

44

Nordenstreng 1911, 626; Nordenstreng & Halila 1975, 258.

kan tapaan uurrettua puolipallon muotoista alustaa. Jalkaa

massa esiintyy pyhimyshahmoja sekä jalassa että kaiteen

45

koristavat jokaisella neljällä sivulla kapeat irralliset voluut-

peileissä. Näitä ei toteutettu.37

Kirkollista esineistöä Haminan seurakunnassa, näyttelyluettelo,
1993, HSA.

46

Nordenstreng & Halila 1975, 258.

47

Hanka 1986, 32-33.

48

Hanka 1986, etulehti, 33; https://fi.wikipedia.org/wiki/
Berndt_Godenhjelm

51

Nordenstreng 1912, 614.

52

Haminan kirkon oppaalle 2001, 3.

53

Valokuva kirkkosalista ennen 1937, HK1000:3638, Museovirasto;
Leistén 1955, Haminan kirkon pohjapiirustus 2, jossa maininta
pilarien purkamisesta, HSA.

ta-aiheiset puukonsolit. Saarnatuolin kaiteen kahdeksan
sivun peilit on jaettu siroilla puolipyöreillä joonialaisilla
koristepylväillä kahteen yläreunastaan kaarevaan holvia
jäljittelevään kenttään. Sama aihe jatkuu porraskaiteessa.
Kirjateline on nostettu korokkeena kaiteen päälle. Kehysten

38

Lapinsara 1943, 38-39.

39

Ansicht und Durchschnitt der Kanzel der St Petri Kirche. Grundziss
der Kanzel, HSA; Ansicht des Altares der St. Katharinen Kirche. Plan
des Altares, HSA.

Saarnatuolin yläpuolella on runsain puuleikkauksin koristeltu kahdeksankulmainen baldakiini eli kaikukatos. Sen

37

Ansicht und Durchschnitt der Kanzel der St Petri Kirche. Grundziss
der Kanzel, HSA.
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40

Nordenstreng & Halila 1975, 258.

41

Lapinsara 1943, 28.

49

Haminan kirkon oppaalle 2001, 4, HSA.

42

Jokiniemi & Davies 2012, 528-529.

50

43

Lapinsara 1943, 20.

Kirkollista esineistöä Haminan seurakunnassa, näyttelyluettelo,
1993, HSA.

kattotuoleista. Kaareutuva sisäkatto vuorattiin laudoituksella ja rapattiin ja maalattiin sisäpuolelta. Puurakenteiset

21

lehterien pylväät rapattiin. Vesikattomateriaalina oli
rautapelti.54
54

Engel 1837-1838, Ritning till en Luthersk Kyrka att uppföras af sten i
Fraedricshamnes Stadt, HSA; Huttunen et al. 2017, 5.
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on allekirjoitus A. Lindeman. Kolmatta suunnitelmaa ei ole
päivätty eikä allekirjoitettu. Gripenbergin suunnitelmassa
kirkon viereen on sijoitettu nikkarityylinen 8-kulmainen
puupaviljonki. Puistoon on esitetty kaartuvia käytäviä.

Oikealla yllä
Haminan Aleksanterinkatu, nykyisin Mannerheimintie,
ennen vuotta 1911. Kirkkopuistossa kulkee polkuja ja sinne
on istutettu puita. Puisto on ympäröity matalalla aidalla.
Haminan Sanomat. MVA HK19690207:12.

Paviljonki toimi halkovarastona, ulkokäymälänä ja suojakatoksena. Rakennukselle oli tarvetta, koska kirkkoa lämmitettiin puu-uuneilla ja käymälää ei ollut. Muissakin suunnitelmissa puisto oli jaettu polkuverkostolla istutusalueisiin, ja
sinne oli sijoitettu pieni rakennus. Kaikissa suunnitelmissa
kadunvarsille on istutettu puurivistöt. Suunnitelmien toteutuksesta ei ole varmuutta.57 Kirkkopuisto oli ympäröity
aidoin viimeistään 1800-luvun lopulla. Kirkon edessä oli
portti.

Oikealla
Haminan kaupungin kaavakartta vuodelta 1844. P. G. Wikman.
MVA HK10000:5039.

Kirkkopuistosuunnitelma ja mutterin mallinen halkovaja. Arkkitehti Sebastian Gripenberg, 1889. HSA.

Kirkkopuisto
Kirkon uutta paikkaa pidettiin lopulta jopa edustavam-

Haminan kaavakartassa vuodelta 1844 kirkon kortteli oli

pana kuin menetettyä vanhaa tonttia, koska se sijaitsi

jaettu kolmeen erilliseen tonttiin.56

sitä korkeammalla näkyvällä paikalla Raatihuoneentorin
pohjoislaidalla Rauhankadun ja Aleksanterinkadun välissä.
55

Tontilla ei ilmeisesti ollut kirkon rakennusaikaan muita

rakennuksia. Paikalla aiemmin sijainnut komendantin talo
oli tuhoutunut palossa 1821. P. G. Wikmanin laatimassa

55

Nordenstreng & Halila 1975, 257.

Kirkkopuistosta on laadittu kolme koko korttelia koskevaa piirustusta ilmeisesti 1800-luvulla. Yhdessä näistä on
päivämäärä 24.4.1889 ja arkkitehti Sebastian Gripenbergin
allekirjoitus. Toisessa päiväämättömässä suunnitelmassa

56

57

Nordenstreng 1912, 619.

22

Kirkkopuiston suunnitelmapiirustuksia, HSA.
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Arkkitehti Carl Ludvig Engel ja intendentinkonttorin kirkkoarkkitehtuuri

harkotuksen tehtävänä oli kantaa ylempien kerrosten paino.
Temppelipääty ilmaisi tärkeän sisätilan paikan ja oli arvokkaampi kuin pitkän julkisivun risaliitti.
Engel ryhtyi kehittämään julkisen rakentamista. Rakennusten
pohjaratkaisut olivat siihen asti perustuneet pitkälti vain
asuntoarkkitehtuuriin. Engel alkoi hakea arkkitehtonista
identiteettiä eri rakennustyypeille niiden toiminnasta.18

Kirkkoarkkitehtuuri Engelin intendenttikaudella
Intendentinkonttori valvoi julkisesta rakentamista Suomen
suuriruhtinaskunnassa. Valvontatehtävän lisäksi konttorissa suunniteltiin pääosa julkisista rakennuksista. Kohteet
vaihtelivat lääninhallituksista ja sairaaloista majakoihin.
Yksi merkittävä osa julkisesta rakentamisesta oli kirkkorakentaminen. Kirkkohanke käynnistyi, kun seurakunta esitti
Helsingin Senaatintori ja Nikolain
kirkko, Tengströmin litografia
1838. Raami.

Muotokuva Carl Ludvig Engelistä. Mustavalkokuva
öljyvärimaalauksesta, J. E. Lindh. MVA
HK10000:4212.

toiveensa uuden kirkon rakentamisesta ja sen ulkonäöstä. Tuomiokapituli ja kuvernööri antoivat ensimmäisenä
lausunnon rakennushankkeesta. Maaherrojen velvollisuu-

Engelin suunnittelema Helsingin vanha kirkko on Haminan
Johanneksen kirkon tapaan pitkäkirkko. 1962, Volker von
Bonin, HeKM.

Helsingin vanha kirkko, sisäkuva 1952. Constantin Grünberg,
HeKM.

rooli oli vahva, ja tästä syystä suunnitelmia usein muutettiin

suosituin. Lisäksi rakennettiin joitain suorakulmaisia pitkä-

rakentamisen aikana.20

kirkkoja kuten temppelimäinen Haminan Johanneksen

tena oli tarkastaa suurimpien rakennusten suunnitelmat.

Engel Helsingin uudelleenrakennuskomitean
arkkitehdiksi

Intendentinkonttorin tuli puolestaan tarkastaa sille lähetetyt piirustukset sekä laatia kirkkojen ja kappeleiden suunni-

Carl Ludvig Engel syntyi Berliinissä vuonna 1778.

kaupunki täytyi kuitenkin rakentaa, ja tähän tarvittiin pätevä

Charles Bassin seuraajaksi Suomen intendentinkonttorin

telmia. Yleensä seurakunnan ehdotukset eivät kelvanneet,

Muurarimestarin poika suuntautui rakennusalalle ja opis-

suunnittelija. Valtioneuvos Johan Albrecht Ehrenström oli

päälliköksi. Tässä virassa Engel toimi kuolemaansa saakka

ja uudet piirustukset laadittiin intendentinkonttorissa.

keli ensin maanmittariksi ja valmistui vuonna 1804 arkki-

saanut tehtäväkseen johtaa kaupungin rakennushanke.

vuoteen 1840.17

Piirustukset ja kustannusarvio hyväksytettiin vielä senaatin

tehdiksi. Valmistuttuaan Engel työskenteli Preussin raken-

Hän kuuli kyvykkäästä saksalaislähtöisestä arkkitehdista ja

nushallituksessa, josta siirtyi Tallinnaan. Työpulan johdosta

aloitti toimet Engelin kiinnittämiseksi Helsingin uudelleen-

Engel tunsi hyvin antiikin klassiset pylväsjärjestelmät sään-

talousosastolla.19 Toteutuksessa rakentajien ja seurakunnan

hän päätyi kahden vuoden ajaksi Turkuun pietarilaisen

rakennuskomitean arkkitehdiksi. Tässä vaiheessa Engel oli

tehtailijan Lomanin palvelukseen 1813. Tämä oli kään-

muuttanut Pietariin, jossa omaksui lopullisesti pietarilaisen

teentekevää Engelin tulevalle uralle. Helsinki oli juuri julis-

empiren ja palladismin. Vuonna 1816 Engel perheineen

tettu Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Uusi

muutti Suomeen vastatakseen Helsingin julkisten rakennusten suunnittelusta. Vuonna 1924 hänet valittiin arkkitehti

24

nöksineen. Eri rakennusosien hierarkia eli arvojärjestys

kirkko Nokialle.21

julkisivujen ja sisäpintojen jäsentelyssä. Engelin kaudella
nitelmat. Keskeiskupolilla varustettu ristikirkkotyyppi oli

pylväs oli arvokkaampi kuin pilasteri ja pohjakerroksen
Lilius 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3213.

Tyyli näkyi erityisesti rakennusten aiempaa runsaammassa

kirkko, ja Rooman Pantheonista esikuvansa saanut pyörö-

intendentinkonttorissa laadittiin yhteensä 51 kirkon suun-

julkisivuilla ja tilassa nousi tärkeään rooliin. Esimerkiksi

17

Engelin kaudella uusklassismin empiretyyli oli vallitseva.

18

Lilius 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3213.

19

Lukkarinen 1990, 306.

20

Lilius 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3213.

25

21

Lukkarinen 1989, 346; Lilius 2000, https://kansallisbiografia.fi/
kansallisbiografia/henkilo/3213.
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Johanneksen kirkon julkisivu 1918. Kansan arkisto, KansA100308.
1.krs
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Pohjapiirustuskaaviot.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
Kirkkosali lehteriltä
kuvattuna. Sähkövalot riippuvat katosta.
JOHANNEKSEN
KIRKKO
Hautajaiset kansalaissodan aikaan vuonna 1918. HKM.

Johanneksen kirkko 1890-luvulla. Julkisivu on rapautunut. K. E. Ståhlberg. MVA HK19051116:2.

Johanneksen kirkko rakennettiin alun perin Haminan

myös suomenkielisiä jumalanpalveluksia. Kielikysymykset

loppuun tultaessa. 1890-luvulla otetussa valokuvassa näkyy

valokuvassa kirkon julkisivut on kunnostettu, eikä vauri-

kaupungin ruotsinkielisen seurakunnan käyttöön. Sitä

jatkuivat tästäkin eteenpäin ja aiheuttivat erimielisyyksiä

kirkon huonokuntoinen ja paikoin tiilipintaan asti lohjennut

oita näy. Kirkkopuistoa ympäröivä aita on maalattu valkoi-

alettiin kutsua ”Ruotsin kirkoksi”. Suomenkieliset kävi-

seurakunnassa.

rappaus.

seksi.60 Vuonna 1927 kirkon julkisivut maalattiin öljyvärillä

vät edelleen Vehkalahden eli maaseurakunnan kirkossa.
Suomenkielisen

kaupunkiväestön

kasvaessa

vuodesta

1891 alkaen Johanneksen kirkossa ryhdyttiin pitämään

58

59

0

1

Myöhemmässä, ennen vuotta 1911 otetussa

10 m

Kirkon julkisivut olivat päässeet rapautumaan 1800-luvun
59
58

Lapinsara 1943, 31.

Valokuva Hamina, ruotsalainen kirkko, 1890-1899, Ståhlberg
HK19051116:2, MVA.
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60

Valokuva Hamina, Aleksanterinkatu, viimeistään 1911,
HK1969027:12, MVA. Korjauksista ei ole löytynyt asiakirjoja.

Kansalaissodan muistomerkin paljastus 1918. Kansan arkisto, KansA100302.
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Kirkkopuisto ja sankarihautausmaa
sisällissodasta 1950-luvulle

Hauta-alueen rakentaminen ja muistokiven hankinta

Kirkkopuistoon kirkon sisäänkäynnin länsipuolelle pysty-

siirtyi kuitenkin lähes kymmenellä vuodella eteenpäin.

tettiin vuoden 1918 sodan muistomerkki pian sisällissodan
jälkeen. Sen suunnitteli arkkitehti Yngve Lagerbland.64
Haminan

kaupunginhallitus

luovutti

omistusoikeuden

Johanneksen kirkon tonttiin Haminan evankelisluterilaiselle seurakunnalle ilmaiseksi vuonna 1936. Ehtona oli,
että tontille ei saa rakentaa lisärakennuksia. Kirkkopuiston
tuli säilyä yleisenä puistona ja seurakunnan tuli huolehtia
istutuksista.65
Kirkkoneuvoston kokouksessa keväällä 1942 käsiteltiin
tukkukauppias Matti Paavolan aloitetta perustaa talvisodan
ja alkaneen jatkosodan vainajille yhteinen sankarihautausmaa Johanneksen kirkon kirkkopuistoon. Vainajat siirrettäisiin sinne Husulan hautausmaalta. Kirkon välitöntä läheisyyttä pidettiin muita hauta-alueita arvokkaampana, vaikka
kirkon ympärille ei muuten haudattukaan.66 Perustettiin

toimitti 20.6.1943 piispa Ilmari Salomies. 67

Vuonna 1950 perustettiin uusi rakennustoimikunta, ja
uudeksi sankarihautausmaan suunnittelijaksi valittiin kirkon
peruskorjauksen suunnittelija, arkkitehti Veikko Leistén.
Rakennustyöt toteutettiin vuoden 1952 aikana. Vuonna
1953 Haminan kaupungin 300-vuotisjuhlissa paljastettiin
Leisténin suunnittelema muistomerkkikivi ja risti.68 Samana
vuonna kirkkopuistoon sijoitettiin Karjalaan jääneiden
vainajien muistokivi.69
Sankarihautausmaa rakennettiin kirkkopuiston länsilaidalle
Mannerheimintien ja Pikkuympyräkadun suuntaisesti.
Leveähkön hiekkakäytävän molemmin puolin sijoitettiin 75
valkoista puuristiä70 yhteensä neljään riviin, jotka jaettiin
kapeilla kivilaattapintaisilla poluilla. Muistokivi ja risti sijoitettiin hautausmaan itäpuolelle symmetrisesti hiekkakäytävän päätteeksi.

toimikunta, johon valittiin edellä mainittu Matti Paavola,
pankinjohtaja Tuomo Vaulo ja kirkkoherra Hjalmar Anstén.
Johanneksen kirkko ja kirkkopuisto 1930-luvulla. Vesikate on uusittu ja julkisivut maalattu uudestaan 1920-luvun lopulla vaalean
luun väriseksi. MVA HK19571229:36.

Sankarihautausmaan suunnittelijaksi valittiin arkkitehti
Rafael Blomstedt. Piirustukset hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa vuonna 1943. Sankarihauta-alue vihit-

vaalean luunväriseksi ja vesikate uusittiin galvanoidusta

Toisen maailmasodan pommituksissa kirkkopuistoon osui

tiin käyttöön vuonna 1943 kirkon satavuotisjuhlien yhtey-

pellistä.61 Vuoteen 1918 mennessä kirkkoon oli asennettu

pommi, jonka voimasta Johanneksen kirkon ikkunat särkyi-

dessä ja ensimmäiset sankarivainajat haudattiin. Vihkimisen

sähkövalot.62

vät. Pommi putosi maahan noin viiden metrin etäisyydelle sakastista. Muita merkittäviä vaurioita ei ilmeisesti
syntynyt.63

61
62

Haminan seurakunnan piispantarkastuksen kertomus, 10.13.12.1927, HSA.
Valokuvat Johanneksen kirkon sisätiloista 1918, Haminan museot.

63

Lapinsara 1943, 32; Talo & Maaranen 1993, 4: Haminan kirkko 150
vuotta- historiikki, HSA.
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Sakarihautausmaa vuonna 1971. Erkki Pitkänen. HKM.
67

Talo & Maaranen 1993, 5: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

64

Valokuva KansA100304, muistomerkin paljastustilaisuus 1918,
Kansan arkisto; Haminan kirkon oppaalle 2001, 14, HSA.

68

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, Liite
2: Kirkkopuisto, HSA.

65

Talo & Maaranen 1993, 4: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

69

Haminan kirkon oppaalle 2001, 14, HSA.

70

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, Liite
2: Kirkkopuisto, HSA.

66

Haminan kirkon oppaalle 2001, 7, HSA.
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Satavuotiaan kirkon peruskorjaus ja uudistukset 1955

1955

2.krs

1.krs
Kellarin pohjapiirustus 1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

1. kerroksen pohjapiirustus 1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

öljykattila

kellari

0

1

10 m

Leikkauspiirustukset uusien portaiden kohdalta, 1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

1955

Pohjapiirustuskaaviot.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Korjaustarve
Satavuotiaan Johanneksen kirkon kaakeliuunilämmitysjärjes-

Lämmitysvaihtoehdot olivat keskuslämmitys tai sähkö.72

Karjalainen, pankinjohtaja Martin Tiusanen ja hänen vaimonsa

telmä oli vanhentunut. Vanhat uunit savuttivat. Päätöksen

Talvisodan syttyminen vuonna 1939 siirsi korjausta eteen-

Salli Tiusanen, rakennusmestari Kaarlo Räsänen, liikemies Eemil

lämmitysjärjestelmän

peruskorjauksesta

päin. Vuonna 1952 kirkkovaltuusto valitsi uuden toimikunnan

Härkönen sekä kirkkoherra Hjalmar Anstén. Asiantuntijoina

teki jo vuonna 1938 valittu kirkonkorjaustoimikunta.71

jatkamaan hanketta. Siihen valittiin kaupungininsinööri Kaarlo

kuultiin arkkitehti Anttilaa, Kalliota, Veli Klamia ja Veikko

uusimisesta

ja

Arkkitehti Veikko Leistén laati suunnitelmat ja kirkkoval-

Puusepänliike, maalaustyöt suoritti maalarimestari Eino

tuusto hyväksyi ne vuonna 1954.Kkorjauksen enimmäishin-

Sonkeri ja alttarin polvistumiskaiteen verhoiluineen uudisti

naksi määrättiin 15 miljoonaa markkaa. Suunnitelmat

kirvesmies Antti Ahjonvaara.75

hyväksytettiin vielä
Muinaistieteellisellä
JOHANNEKSEN
KIRKKO

toimikunnalla74,

Rakennushallituksella ja Opetusministeriöllä.

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki 7, ja
Liite 1 Kirkko, HSA.

72

Lapinsara 1943, 41.

urkulehterille johtavat portaat uusittiin. Portaiden uusiminen tarkoitti myös eteisen rakenteiden muutoksia.

Työmaa
Pääurakoitsijaksi valittiin haminalainen Rakennusliike Kahri

18.12.1955.76

piispa Martti Simojoki vihki kirkon uudelleen käyttöön

73

30

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki 7, ja
Liite 1 Kirkko, HSA.

den alle. Keskikäytävällä lattia valettiin maanvaraisena

korjauksesta Kangasalan Urkutehdas. Uudet kirkkosa-

betonilattiana, penkkikortteleiden kohdalla lattia valettiin
75

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- Liite 1 Kirkko,
HSA.

76

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- Liite 1 Kirkko,
HSA.
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öljykattila

kaakeliuunit purettiin. Öljykattila ja muut tekniset tilat
kenteet purettiin ja uusittiin. Putkistot asennettiin lattioi-

Orno, LVVI-asennuksista Vesijohtoliike Huber ja urkujen

Museoviraston edeltäjä

Lämmitysjärjestelmäksi valittiin keskuslämmitys. Vanhat
sijoitettiin uuteen kellariin. Lämpöputkistoa varten lattiara-

& Saastamoinen. Valaistuksesta vastasi Oy Stockman ab:n

74

rakennettiin tekninen kellari, ja sinne kulku sakastista, sekä

ritaulua lähettiin konservoitaviksi Helsinkiin Ateneumin

Leisténiä, jonka toimikunta valitsi korjauksen arkkitehdiksi.73
71

Korjaus oli laaja. Kirkon lattiarakenteet uusittiin, alttarin alle

Purkutyöt aloitettiin toukokuussa 1955. Kirkon neljä alttamuseoon. Korjaus valmistui saman vuoden lopulla, ja

lin penkit, ikkunat ja ovet teki haminalainen M. Forsellin

Korjaukset ja muutokset

lankkujen varaan tuulettuvana. Lattian alusta tuuletettiin
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purettujen uunien hormeihin.77 Pintamateriaaliksi asennettiin kahitiili korinpohjalimityksellä Leisténin suunnitelman
mukaan. Myös urkulehterin puulattia uusittiin. Kirkkosalin
puupilareiden alaosan jalustaa korvattiin betonirakenteella.
Kirkkosalin sisäkatto kalkkimaalattiin.78
Merkittävin tilamuutos oli kattilahuoneen ja aputilojen
rakentaminen kellariin sakastin ja alttarin alle. Kellariin
sijoitettiin polttoainevarasto, kattilahuone, varastoja sekä
henkilökunnan wc. Kulku kellariin tuli sakastista kierreportaalla. Rautaporras tilattiin Högforsin tehtaasta.
Polttoainevarastosta tehtiin suora porrasyhteys pihalle.
Portaan päähän pihalle asennettiin teräsluukku. Kellaria
rakennettaessa sakastin perustus ja alapohja purettiin.

Lattiakuva, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

Tilalle valettiin säästöbetoniset perusmuurit, anturalaatalliset teräsbetonipilarit ja teräsbetoninen välipohja. Kellarin
lattiaan valettiin tiiviiksi juntatun sorakerroksen päälle
teräsbetonilaatta, jonka pinta puuhierrettiin. Betonipintoja
käsiteltiin bitumisivelyllä ja seiniä verhomuurattiin tiilellä.

Haminan kirkko, ikkunapiirustus, 6.5.1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

Seinät rapattiin sileäksi ja maalattiin öljymaalilla lukuunottamatta polttoainevarastoa, jonka seinät kalkkimaalattiin. 79
Sakastin tilajärjestys muuttui. Alttarin ja sakastin välisei-

Urkulehterin sisääntuloa muutettiin, jotta urut voitiin siir-

nään avattiin kellarin portaan kulkuaukko. Uudet väliseinät

tää takaseinää vasten. Eteisaulan lehterille johtava porras

muurattiin tiilestä. Sakastiin sijoitettiin vesipiste, siivousko-

purettiin ja tilalle rakennettiin uudet porrashuoneet teräs-

mero, komero, naulakko ja portaan molemmin puolin lasio-

betonirungolla. Toimenpidettä varten jouduttiin purkamaan

velliset vaatekaapit.80

eteisaulan välipohjaa sekä kirkkosalin ja eteisaulan väliseinää. Urut korjattiin ja niitä siirrettiin. Siirtoa varten avattiin
tilaa purkamalla yläpohjaa ja urkulehterin alta tulipilarit

77

Leistén, Haminan kirkko korjaustyö, piir. 11 ja työselitys, 1955, HSA.

78

Leistén, työselitys 1955, HSA; Talo & Maaranen 1993, Haminan
kirkko 150 vuotta- historiikki, 8, Liite 1: Kirkko, HSA.

79

Leistén, työselitys 1955, HSA.

80

Leistén, työselitys ja suunnitelmapiirustukset 1955, HSA.

tarpeettomina. Vesikattotuoleja vahvistettiin. 81
81

Pituus- ja poikkileikkaus kirkkosalin lattiasta, 1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.
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Leistén, työselitys ja suunnitelmapiirustukset 1955, HSA; Talo &
Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, Liite 1:
Kirkko, HSA.

Uudet ikkunat ja ovet
Kirkon ulko- ja sisäovet sekä ikkunat uusittiin karmeineen.
Uudet ikkunat toteutettiin sisään-sisään aukeavina mäntypuisina ja maalattiin öljymaalilla. Alkuperäinen ruutujako
säilytettiin ulkopuitteissa. Sisäpuitteet toteutettiin jaottomina. Vanhojen ikkunoiden ulkopuite oli avautunut ulospäin. Kolmen millimetrin paksuinen ikkunalasitus kiinnitettiin öljykitillä. Parven ikkunoiden eteen asennettiin rautaiset
pinnasuojakaiteet. Ovet uusittiin puurakenteisina joko
männystä vai vanerista. Pääoven umpipuisen ulko-oven

33

Pääoven vaaka- ja pystyleikkauspiirustukset ja
kupariristikon projektio, 1955, arkkitehti Veikko Leistén,
HSA.
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Kastemaljan yläosa. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen 2020.
Vesemmalla
Haminan kirkko, kastemalja, kalustepiirros, 1955, arkkitehti Veikko
Leistén, HSA.

Haminan kirkko, virsinumerotaulu, 1955, arkkitehti Veikko
Leistén, HSA.

Haminan kirkko, penkkipiirustus, 1955, arkkitehti Veikko Leistén, HSA.

Uudet valaisimet, numerotaulut ja lahjoitukset
pinta lämmöneristettiin insuliitillä eli huokoisella puukuitu82

levyllä ja päällystettiin kuparilevyllä ja lattarautakehyksellä.
Palo-ovissa käytettiin työselityksen mukaan asbestia metalliverhouksen alla. Eteisaulan puupariovien peilit lasitettiin.
Kirkkosaliin johtavaan välioven laseihin etsattiin kuviot risti,
ankkuri ja sydän sekä alfa, omega ja Kristus-monogrammi. 83

Uudet penkit

Uusia valaisimia tilattiin Stockmannin Orno-mallistosta.

Lattian uusimisen yhteydessä kirkon vanhat puupenkit

Mainitaan, että valaisinsuunnittelija voisi olla mahdolli-

parantaa. Vanhat penkkikorttelit korkeine kynnyksineen

”Niissä on hyvä nukkua, torkkua!”

oli hankala siivota.84 Uudet istuimet ja selkänojat tehtiin

pappi haluttiin tuoda lähemmäs seurakuntaa, minkä vuoksi

männystä, runko metallista. Puupinnat laseerattiin ja lakat-

saarnatuolia laskettiin 30 cm. 86 Alttarikaiteen polvistumis-

tiin priima venelakalla. Penkkien metalliosat maalattiin

penkki pehmusteineen uusittiin ja kaidetta muutettiin.

mallia. Silloinen kirkkoherra Anstén lausui uusista penkeistä:
82

https://rakennustarkkailija.com/2017/09/22/
vanhoja-ja-vahan-uudempiakin-rakennusmateriaaleja/

83

Leistén, työselitys ja suunnitelmapiirustukset 1955, HSA.

84

Lapinsara 1943, 41.

34

etsattiin teksti: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni.” 88

sesti Tynell. Historialliset kristallikruunut sijoitettiin uusiin

ja rintamusaidat uusittiin. Istumismukavuutta haluttiin

mustaksi. Rintamusaidat ja portit uusittiin mukaillen vanhaa

omega ja Kristus-monogrammi. Kastemaljan kehykseen

85

Ideologian mukaan

paikkoihin.87
Uudet numerotaulut ja kastemalja toteutettiin arkkitehdin
suunnitelmien mukaisesti. Kastemalja ja eteisaulan kirkkosalin pariovien lasipeilien koriste-etsaukset toteutettiin
lahjoitusvaroin. Niissä käytettiin symbolisia kuva-aiheita

Kirkkosali 1950-luvun korjauksen jälkeisessä asussa.
Markku Niemi 2004, Painotalo Vartevan kuva-arkisto.

risti, ankkuri ja sydän eli usko, toivo ja rakkaus sekä alfa,
85

Talo & Maaranen 1993, 7: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

86

Talo & Maaranen 1993, 7: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

87

Talo & Maaranen 1993, Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, Liite
1 Kirkko, HSA.
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88

Leistén, suunnitelmapiirustukset 1955, HSA; Talo & Maaranen 1993,
Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, Liite 1 Kirkko, HSA.
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Toiminnallisia parannuksia ja korjauksia 1960-1980-luvuilla

1983 Eteisaulan
yleisö-wc:t, 1982-1983

Johanneksen kirkon eteiseen, tuulikaapin viereisiin komeroihin rakennettiin molemmin puolin wc-tila yleisökäyttöön. Uudet väliseinät muurattiin tiilestä. Lattia päällystettiin loimukuvioiduilla, ruskeilla suorakaideklinkkerilaatoilla.
2.krs

Poistoilma johdettiin ullakon kautta vanhaan hormiin.
Suunnitelmat laati arkkitehti Esko Purho. 94
Pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoitettiin 1980-luvulla teräsrakenteinen invaluiska ja ilmoitustaulu. Kirkkoon sisälle
ja kirkkopuistoon ulos hankittiin äänentoistolaitteet.
Lämmönlähde öljy korvattiin maakaasulla.95 Urut uusittiin
vuonna 1989. Nykyisin käytössä olevat 26 äänikertaiset urut

1.krs

rakensi Urkurakentamo Veikko Virtanen.96
Vuonna 1997 kunnostettiin julkisivurappausta, ovia ja ikkunoiden ja julkisivut maalattiin. Vesikatto maalattiin ja vesi-

kaasukattila

kouruja ja pellityksiä korjattiin. Korjaustyöt suunniteltiin
Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen Oy:llä. 97
kellari
Johanneksen kirkko 1960-luvulla. P. O. Welin. MVA HK10000:3637.

0

1

10 m

1983 -

Pohjapiirustuskaaviot.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Julkisivukorjauksia ja ristin valaisu
Kirkon harjaristi valaistiin neonvaloputkilla 1960-luvun alus-

Kirkon julkisivut maalattiin vuonna 196691 ja risti kullattiin.

rappaus poistettiin hiekkapuhaltamalla ja uusittiin. Julkisivut

sa. Neonvalosta luovuttiin 1980-luvulla ja sen tilalle puis-

Korjaukset toteutettiin Muinaistieteellisen toimikunnan ja

maalattiin kalkkimaalilla.93

toon asennettiin valoheitin kohti ristiä.90

Museoviraston valvonnassa.92 Kymmenen vuotta myöhem-

89

min vuosina 1975-1976 julkisivut jälleen korjattiin. Vanha
89
90

Talo & Maaranen 1993, 10: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA; Haminan kirkon oppaalle 2001, 8, HSA.

JOHANNEKSEN KIRKKO

Eteisaulaan sijoitettiin 1983 kaksi wc:tä pääsisäänkäynnin
molemmin puolin. HSA.

91

Talo & Maaranen 1993, 4.

92

Haminan kirkon oppaalle 2001, 8, HSA.

93

Haminan kirkon oppaalle 2001, 8, HSA.
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Talo & Maaranen 1993, 10: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

94

Pääpiirustukset, Haminan kirkko, muutos sisärakenteisiin, arkkitehti
Esko Purho, 1982-1983, HSA.

95

Talo & Maaranen 1993, 10: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki,
HSA.

96

Haminan kirkon oppaalle 2001, 3, HSA.

97

Rakennusselitys, Haminan kirkko, Yrjö Saarelainen 1997, HSA.
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kaasukattila

Urkulehterille sijoitettiin uudet urut vuonna 1989.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

1 RAKENTUMIS- JA KORJAUSVAIHEET

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Peruskorjaus 2007-2009

2009 -

2.krs

1.krs

Pituusleikkaus, Insinööritoimisto Saarelainen Oy, 2008, HSA.

Pohjapiirustus, Insinööritoimisto Saarelainen Oy, 2008, HSA.



Kirkon painovoimainen ilmanvaihto korvattiin koneellisella

kaasukattila

ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokone sijoitettiin urkulehterin taakse sisääntuloaulan yläpuolelle yläpohjaan uuteen
iv-huoneeseen, jonka väliseinät toteutettiin rankarakenkellari
Johanneksen kirkko 2000-luvun asussa. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Kirkko

peruskorjattiin

vuosina

1

10 m

2009 -

Pohjapiirustuskaaviot.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

toimi Yrjö Saarelainen Insinööritoimisto Saarelainen Oy:stä.

Kahitiilillä päällystetyt 1950-luvulla rakennetut betonilattiat

Lämmitysjärjestelmä ei toiminut, ja se oli tullut korjausi-

Sähkösuunnitelmat

Oy:llä,

purettiin. Uudet lattiat valettiin maanvaraisena teräsbe-

kään.98 Kirkon lämmitysjärjestelmä uudistettiin, kirkkoon

LVI-suunnittelijana

Linos.

tonilaattana. Lattiat päällystettiin beigenharmaalla klink-

rakennettiin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, eteisen

Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy vastasi uusien lattialaatto-

kerilaatalla, jalkalistat uusittiin vanhan mallin mukaisesti.

toinen wc-tila muutettiin esteettömäksi ja sisäpintoja

jen sävyistä ja sisäväreistä. Urakoitsijana toimi Rakennusliike

Penkkirivistöjen korokelattioiden alle betonivaluun sijoitet-

maalattiin. Korjauksen pääsuunnittelijana ja valvojana

Kalevi Suntio Oy. 99

tiin uudet lattialämmitysputket. 100

98

99

100

Suullinen tiedonanto, Esko Kiri 6.8.2020.

2007-2009.

teena. Ilmanvaihtoputket kuljetettiin kirkkosalin lattiassa
0

laadittiin
toimi

Sähkökuva

Insinööritoimisto

Työmaapöytäkirjat, Johanneksen kirkon peruskorjaus, 2008-2009,
HSA.
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Pääpiirustukset ja rakennusselitys, Insinööritoimisto Saarelainen Oy,
1.8.2008, HSA; Suullinen tiedonanto, Esko Kiri 6.8.2020.

JOHANNEKSEN
keskikäytävällä,KIRKKO
kanavien

välit valettiin kevytsorabetonilla.

Lattiaan asennettiin radon-putket. Kirkon sähköjärjestelmät
ja äänentoisto uudistettiin. Ikkunoita kunnostettiin. 101
Eteisaulan toista yleisö-wc:tä laajennettiin ja se varustettiin
esteettömäksi. Kellarissa sijaitseva henkilökunnan wc- ja
suihkutila uudistettiin. Sisäseinä- ja kattopintoja huolto-

2000-luvulla uusittu laattalattia. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

maalattiin Tikkurilan Luja erikoisakrylaattimaalilla. Sakastin
minikeittiö uudistettiin.102
101

Pääpiirustukset ja rakennusselitys, Insinööritoimisto Saarelainen Oy,
1.8.2008, HSA; Sähköselostus, Sähkökuva Oy, 30.6.2008, HSA.

102

Rakennusselitys, Hamina - Vehkalahden seurakunta, Johanneksen
kirkko, 1.8.2008, Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen, HSA.
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kaasukattila

1 RAKENTUMIS- JA KORJAUSVAIHEET

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS
1843

Rakennusvaiheiden tiivistelmä

1955 1843

1843

1955

1900 -

2009 -

1983 -

1843

1955

1843

1843

1983 -

1955 -

2009 -

1983 -

1983 -

2009 -

2009 -

1900 -

2. kerros, lehteri

0

1

2. kerros, lehteri

10 m

kaasukattila

1. kerros
0

1

10 m

0

1

1. kerros

10 m

kaasukattila

Urkulehterille rakennettiin ensimmäiset varsinaiset
urut 1906.
öljykattila

kaasukattila

kaasukattila

öljykattila

0

Rakennusvaihekaaviot

kuvaavat

JOHANNEKSEN KIRKKO

Johanneksen

kirkon
0

1

JOHANNEKSEN KIRKKO

värillä. Kaavio osoittaa, että huolimatta useista muutoksista
10 m

vain

on kirkossa säilynyt paljon
mustalla värilläKIRKKO
esitettyjä kirkon
JOHANNEKSEN

Kaaviot

alkuperäisiä rakenteita. Kirkon ulkohahmo, ulkoseinät ja

perustuvat arkistopiirustuksiin, suunnitelma-asiakirjoihin,

julkisivut, kirkkosalin tilaratkaisu ja sisäseinien ja -holvin

historiateksteihin, valokuviin ja kirkon nykytilanteen inven-

pintarakenteet, kuorin koko sekä alttarikalusteet ajoittuvat

tointiin. Värikerrostutkimuksia ei ole tehty.

kirkon ensimmäiseen uudisrakennusvaiheeseen.

säilyneisyyttä.

Muutosvaihekaavioissa

näytetään

kyseisessä korjauksessa muutetut rakenteet.

0

JOHANNEKSEN KIRKKO
JOHANNEKSEN KIRKKO
0

0

1

1

kellarikerros

10 m

10 m

1955 valmistuneessa korjauksessa uusittiin kirkon ikkunat
ja ovet, ja keskuslämmitystä varten uusittiin kirkon
lattiarakenteet ja penkit sekä rakennettiin uusia tiloja
kellariin.

JOHANNEKSEN KIRKKO

JOHANNEKSEN KIRKKO

0

1

10 m

0

1

10 m

1980-luvulla kirkkoon rakennettiin wc-tilat.

kaasukattila

kaasukattila

kaasukattila

1

1

JOHANNEKSEN KIRKKO

10 m

JOHANNEKSEN KIRKKO

10 m

JOHANNEKSEN KIRKKO
JOHANNEKSEN KIRKKO
0

1

10 m

Viimeisessä, vuonna 2009 valmistuneessa korjauksessa
kirkkosalin lattiat uusittiin jälleen, ja toinen yleisö wc
laajennettiin esteettömäksi.

0

1

kellarikerros

JOHANNEKSEN KIRKKO
10 m

Nykyisten rakenteiden ajoitus.

Viimeisessä koostekaaviossa näkyvät nykyisen kirkon kaikkien rakenteiden ajoitukset kunkin ajoitusvaiheen omalla

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020
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1920 -1930
1955 -

2 SÄILYNEISYYS JA ANALYYSI

1843

1983 -

2 Säilyneisyys ja analyysi

1843
1955

1900 -

2004 -

1920 -

1955 -

1983 -

1983

2004 -

2006 -

0

Rakenteiden säilyneisyys
poikkileikkaus
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020

1

1843
1955 1983 -

0

Julkisivu etelään

Julkisivu itään

1

2009 -

10 m

Yhteenveto
1843
1900 -

Pian 180-vuotiaan Haminan Johanneksen kirkon alkupe-

Yleisö wc-tilojen rakentamisella 1980- ja 2000-luvuilla,

Julkisivuja on säännöllisin välein huoltomaalattu, ja rappaus

räinen kokonaisarkkitehtuuri on säilynyt hyvin. Sen asema

jolloin toinen eteisen wc-kopeista laajennettiin esteettö-

uusittiin vuonna 1976. Korjauksissa rappauksen kivihark-

kaupunkikuvassa, sen ulkohahmo ja julkisivut, tilojen käyttö,
kirkkosalin tilaratkaisu ja muoto, penkkikortteleiden sijoitus

kuutiomuoto hajosi. Kirkkosalin tilan muoto ja mittasuhteet

piirustuksissa kirkko on laveerattu keltaiseksi. Nykyinen

1983 -

ja laajuus sekä alttarikalusteet ajoittuvat kirkon uudisra-

ovat sen sijaan säilyneet alkuperäisenä.

pääväri on sininen ja listoitukset valkeat. Valokuvavertailu

2004 -

kennusvaiheeseen. 1950-luvulta alkaen on kirkon useilla

1843
1843
1955
1955

valmistuneessa korjauksessa. Samalla alkuperäiset lattiara-

1983
1983

1950-luvun korjauksesta on säilynyt kastemalja, kirkkosalin
ja lehterin penkit, virsinumerotaulut, lukupulpetti, kirkkosalin parioven kuviolasit, puuristi ja-kynttilät sekä urkulehterin

Keskuslämmitysjärjestelmä korvasi uunilämmityksen 1955
kenteet lankkuineen purettiin, penkit rintamusaitoineen

tiiliportaikot valurautaportteineen.

korvattiin nykyisillä ja alttarin ja sakastin alle kaivettiin

1955
1955

kellari. Kirkkosalin nykyinen teräsbetoninen alapohjaraJulkisivu länteen

2006
2006- -

kenne ajoittuu pääosin viimeiseen vuonna 2009 valmistuneeseen korjaukseen, jossa lattialämpöputket uusittiin ja
rakennettiin koneellinen ilmanvaihto. Lattioiden nykyinen
0

0

1

1

10 m

keraaminen laatoitus on tästä remontista. Urkulehterillä on

10 m

säilynyt lautalattia 1950-luvun korjauksesta.

Kirkon ulkomuoto ja julkisivut materiaaleineen, rapattuine
koristelistoineen ja kullattuine harjakoristeineen ovat
säilyneet varsin muuttumattomina. Myös julkisivuaukotus, pääportaat sekä ikkunoiden ja ovien määrä ja muoto
ovat alkuperäiset. Tiilestä muuratut ulkoseinät, luonnon-

kivisokkeli ja puusta veistetyt kattotuolit ovat alkuperäiset.
Nykyinen saumattu peltikate on uusittu 2006.
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JOHANNEKSEN KIRKKO

mat 1900-luvun alkupuoliskolla. Viimeisissä korjauksissa on
alkuperäinen kalkkimaali korvattu uudemmilla maalityypeillä. Nykyiset ikkunat ja ulko-ovet ajoittuvat vuonna 1955

Tilaratkaisu ja käyttötapa

Kirkon tilojen käyttötarkoitus ja tilajärjestys on säilynyt lähes
alkuperäisenä. Nykyisin jumalanpalveluksia ei järjestetä viikoittain. Avoinna pitoa on järjestetty muilla keinoilla. Sakastissa on
lähetyspuoti ja kirkkosalin puolella penkkikortteleiden päälle

JOHANNEKSEN KIRKKO
sijoitetuilla pöytälevyillä on kahvitarjoilua. Monikäyttöisyyttä on

Värityksen muutosta ei ole tutkittu.
42

osoittaa, että kirkon julkisivut ovat olleet nykyistä vaaleam-

valmistuneeseen korjaukseen.

Julkisivut

kaasukattila

1843
1843
2006
2006
- -

Julkisivujen säilyneisyys
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020

10 m

1955 -

lisätty mukavuutta.

Julkisivu pohjoiseen

1

KIRKKOrustikointi on säilytetty. Engelin alkuperäismäksi, on parannettu kirkon käyttöä. Samalla eteisenJOHANNEKSEN
ehjä
koja jäljittelevä

korjauksilla ja muutoksilla parannettu toiminnallisuutta ja

1983
1983

0

1920 -1930

kokeiltu irtokalustein muuttamatta tilaa.

JOHANNEKSEN

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Sisäväritys
Kirkkosalin sisäpintoja on huoltomaalattu useissa eri
vaiheissa ja värityksen periaatteet ovat muuttuneet.
Kunkin aikakauden väriasu kuvastaa paitsi arkkitehtuurin intentioita, myös maalauskäsittelyiden ja materiaalien
muutoksia. Alkuperäisestä sisävärityksestä ei ole tietoa.
Koska penkit, penkkien rintamusaidat ja ovet on uusittu,
ei sisävärityksen vaiheita voida tutkia eikä kirkon väriasua
selvittää väritutkimuksella kokonaisuutena. Pintojen väritutkimusta ei ole tehty. Voidaan olettaa, että 1900-luvun
alun valokuvien esittämän sisävärityksen periaate ajoittuu
jo 1800-luvulle. Siinä pylväät, seinien yläosa ja holvi olivat
vaaleat ja yksiväriset, seinien alaosassa oli voimakkain
ootrauksin juovitettu, penkkikortteleita korkeampi maalattu

Kirkkosali kuvattuna urkulehterin suuntaan ennen vuotta 1937. R. Kilpi. MVA HK10000:3638.

rintapaneelaus, ja puupintaisten lehterikaiteiden ja penkkirintamusaitojen peilit ja kehykset oli erotettu toisistaan eri
sävyillä ja tummuusasteilla. On mahdollista, että kaiteet ja
rintamusaidat olivat myös puujäljitelmämaalauksin ootratut. Kattoholvin, pylväiden ja seinän yläosan sisäväritys on

Johanneksen kirkko 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

Johanneksen kirkko 1890-luvulla. K. E. Ståhlberg. MVA HK19051116:2.

säilynyt vaaleana. Mutta nyt seinät ovat yksiväriset alhaalta
ylös holvin päätelistaan asti ja lehterikaiteet yksivärisen
harmaat. Vain kaiteen kasetin peilin ja kehyksen rako on

Arkkitehtuuri

valkea. Ootrausten ja kirkkosalin seinien tummemman

Johanneksen kirkon arkkitehtoninen esikuva on antiikin

alaosan poistaminen on köyhdyttänyt tilaa ja vähentänyt

temppeli. Suorakulmainen, monoliittinen temppeli oli

rakenteiden hierarkiaa. Puupintaiset alttarikalusteet vaikut-

ennen muuta ulkoarkkitehtuuria. Julkisivut nousivat maasta

tavat irrallisilta nykyisellä vaalealla klinkkerilattialla.

jalustalta, abakukselta. Ulkopuolen pylväikkö kannatteli
veistettyjen friisien, arkkitraavin ja päätykolmion painon.
Sisätila oli toisarvoinen ja suljettu yleisöltä.
Ulkohahmo ja kaupunkikuva

Vasemmalla
Kuvaparit sisävärityksen muutoksesta kirkkosalissa.

Kirkkosali urkulehterin suuntaan kuvattuna kuorista vuonna 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytinen Oy.
44

Johanneksen kirkon kaupunkikuvallinen asema on näkyvä

ja ulkomuoto monoliittinen. Koska kirkko on luterilainen

itsenäisenä ja kaupunkirakenteesta piittaamattomana

sananjulistuksen jumalanpalvelustila, on sen sisätila julkisi-

kirkkopuistossa.

vuja tärkeämpi. Seurakuntalainen hiljentyy kirkossa pyhään
ja viettää siellä tärkeät juhlatoimitukset, kun antiikin temppeleiden sisällä oli vain papisto. Johanneksen kirkon kivisokkelijalustalta nouseva ulkohahmo päätykolmioineen
ja sisäänkäyntipäädyn pilastereineen muistuttaa tunnistettavasti esikuvistaan. Suorakulmainen ulkomuoto ei istu
Haminan kahdeksankulmaiseen linnoituskaupungin ideaaliasemakaavaan. Rakennus seisoo Raatihuoneentorilla entisen linnoitusalueen keskuksessa antiikin temppelin tapaan

45

Loiva harjakatto korostaa julkisivujen horisontaalisuutta.
Kirkon julkisivuilla pylväikkö on vain sisäänkäyntipäädyssä,
seinästä ulkonevina pilastereina. Temppelin tapaan sisään
käydään pylväikön läpi, mutta temppeleiden ulkoasua
leimaava, rakennusta ulkopuolelta kiertävä pylväikkö onkin
rakennettu kirkkosaliin sisälle.

2 SÄILYNEISYYS JA ANALYYSI

Johanneksen kirkko ja kirkkopuisto katsottuna Raatihuoneentorilta ennen vuotta 1912. MVA
HK19690207:12.

Kirkko ja kirkkopuisto vuonna 1926. HKM.

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kirkkosalin keskikäytävä 1993. HSA.

Kirkkosalin keskikäytävä 2020.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

Sisätila

Kirkkosalia jäsentää kolmella sivulla suurten ylöspäin kaventuvien pylväiden rivi. Sisätila muistuttaa kolmilaivaista
basilikaa. Varsinaisia laivoja ja yläikkunoita ei kuitenkaan
muodostu, koska pylväät kannattelevat puurakenteista
parvea eivätkä kattoholveja. Kirkkosalia kattaa yksi yhtenäinen laakea tynnyriholvattu sisäkatto. Symmetrian ihanteen murtaa suuri puinen saarnastuoli alttarin vasemmalla
puolella. Saarnastuolin kuten myös alttarikalusteet joutuivat seurakuntalaiset teettämään omatoimisesti, koska arkkiHaminan keskusta. Ilmakuva 1960-luvulta. Johanneksen kirkko on kuvan vasemmassa
ylälaidassa. Albin Aaltonen, MVA HK19690207:2.

Johanneksen kirkko ja kirkkopuisto 1930-luvulla. Vesikatto on juuri uusittu ja kirkkopuistoa
kiertänyttä aitaa ei ole. MVA HK19571229:36.
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Vasemmalla
Kirkkosalin keskikäytävä 1930-luvulla. HKM.

47

tehti Engel ei suostunut luopumaan täyssymmetriasta eikä
siirtämään saarnastuolia alttarin yläpuolelta perinteiselle

2 SÄILYNEISYYS JA ANALYYSI

Kuorin diagonaaliruuduin maalattu puulattia. Hautajaiset
meneillään 1918, Kansan arkisto, KansA100273.

Kuorin ja kirkkosalin kahitiililattia
asennettiin vuonna 1955. Kuva vuodelta 1993,
HSA.

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kuorin ja kirkkosalin klinkkerilaattalattia 2020. Arkkitehtitoimisto
Hanna Lyytinen Oy.

paikalle alttarin vasempaan sivuun. Suuri runsain puuleik-

ovat pehmenneet puusta veistettyjen alttarikalusteiden

kauksin koristeltu saarnipuinen saarnastuoli hankittiin peri-

myötä. Ja toisin päin, sakramentin asettamiselle pyhitetty

mätiedon mukaan Venäjältä.

alttari on saanut puumateriaalista sen erityisyyttä korosta-

Tämä puisten alttarikalusteiden ja puhtaan klassistisen

Yllä
Kuvasarja kuorin lattian muutoksista.

Kirkkosali kuvattuna lehteriltä. Kuori, alttari ja penkkikorttelit vuonna 1918. Valkokaartilaisten
hautajaiset kansalaissodan aikaan. HKM.

Kirkkosali alttarin suuntaan kuvattuna lehteriltä vuonna 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytinen Oy.

van kehyksen puhtaan vaaleassa kirkkosalissa.

ideaalitilan ristiriita luo kirkkoon erityisen jännitteen.
Kirkkosalin tunnelma on kaksijakoinen. Suorakulmainen
muoto ja symmetria sivupylväineen, alttarille johtava keskikäytävä ja pelkistetyt sisäpinnat viestivät klassismin järjestyksestä ja muodonannon idealismista. Kirkkosali on kuitenkin pieni, ja alttarin puusta veistetyt kalusteet ja kehyslaite
sekä iso puinen saarnastuoli luovat kodikkaan ja intiimin
tunnelman. Johanneksen kirkossa klassismin ideaalimuodot
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Perustiedot

Perustiedot

3 Nykytilanneinventointi

Perustiedot
nimi

Johanneksen kirkko

omistaja

Haminan seurakunta

käyttö

kirkollinen rakennus, kirkko

kiinteistötunnus

75-1-1-3

valmistumisvuosi

1843

korjausvuodet

1955, 2009

rakenne

massiivitiilirunko, puiset välipohja ja kattorakenteet, teräsbetoni
alapohja

julkisivut

maalattu sileä harkkorappaus, umpiräystäät

sisäänkäynti puoliympyrän, apsiksen muotoisen sakastin länsipuolella kirkon pohjoispäädyssä.

sisäänkäynnit

kupariverhoillut puuovet, graniittiportaat, invaluiska pääovella

Kirkko on sijoitettu pohjois-etelä akseliin. Pääsisäänkäynnistä tullaan eteisaulaan, jossa on

pinta-ala

360 m²

yleisö-wc-tilat ja kulku kirkkosaliin ja urkulehterille. Kirkkosalissa on urkulehteri eteläpää-

tilavuus

4200 m³

dyssä sekä sivulehterit molemmin puolin. Sakastista on kulku kellariin, jossa on wc, varasto

tontin pinta-ala

4244 m²

ja tekniset tilat. Holvatun sisäkaton yläpuolella on kylmä ullakko. Ulkoseinärakenteena on

kerrokset

pääkerros, urkulehteri, kylmä ullakko, osa kellari, ryömintätila

kantavat tiilimuurit. Kivijalka on luonnonkiveä. Alapohjana on uusittu teräsbetonilaattaperus-

paloluokka

P3

tus. Vesikattorakenteet, lehterin ja ilmanvaihtokonehuoneen välipohjarakenteet ovat puuta.

lämmitys

kaasulämmitys, vesikiertoinen lattialämmitys

valvonta ja hälytykset

automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, murtohälytysjärjestelmä,
nauhoittava kameravalvonta

Sakastin kellarissa on teräsbetoninen välipohja. Kirkossa on 500 istumapaikkaa.

Julkisivu itään.

Julkisivu etelään. Pääsisäänkäynti.

Yleiskuvaus
Haminan Johanneksen kirkko on antiikin temppelin hahmoa muistuttava torniton pitkäkirkko, joka sijaitsee Haminan ydinkeskustassa Raatihuoneen torin pohjoislaidassa. Sen eteläpäädyssä on korinttilaisin pilasterein ja päätykolmiolla korostettu pääsisäänkäynti ja toinen

Ote Haminan ajantasa-asemaavasta, 2020. Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu.
https://karttapalvelu.kotka.fi/#
Räystään ja julkisivun yksityiskohtia.
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3 NYKYTILANNEINVENTOINTI

JOHANNEKSEN KIRKKO RAKENNUSHISTORIASELVITYS

perustukset ja kivijalka

Kiviaineinen, pääosin punertavasta ristipäähakatusta graniitista
muurattu. Sakastin kivijalan pinta rapattu ja maalattu punertavaksi, teräsbetoni 1955. Maanvarainen teräsbetonilaatta, 2009.

kantava pystyrunko

Tiiliseinärakenne ulkoapäin:

		

maalattu harkkorappaus

		

tiilimuuri

		

maalattu pintarappaus

yläpohja

Inventointi

Inventointi

Runko ja julkisivut

Kattorakenne ns. ruotsalainen eli konttikattotuolirakenne.
Yläpohjarakenne alhaalta ylöspäin:

		

maalattu sileä pintarappaus

		

holvilaudoitus

		

lämmöneristys ja sisäkaton puurakenne

		

kylmä, tuulettuva ullakkotila ja puukannattajat

		

aluslaudoitus

		

konesaumattu pinnoitettu teräsohutlevy

alapohja

perusmaa, suodatinkangas, salaojasora, EPS-eriste, teräsbetonilaatta, kiinnityslaasti, pintaverhouksena klinkkerilaatta.1

väliseinät

tiilimuuri

ulko-ovet

pääovi: viisipeilinen ulkopuolelta kuparipellillä ja sisäpuolelta
tammipaneelilla verhoiltu puupariovi 1955, peilit samankokoiset

Julkisivu länteen.

Korinttilaisten pilasterien kullatut kapiteelit, hammaslista ja voluutta-aiheinen konsoli.

Pääsisäänkäynnin pariovi.

Julkisivu pohjoiseen. Sakastin sisäänkäynti.

Graniittiset sisäänkäyntiportaat.

Sakastin ulko-ovi ja -portaat.

sakastin ovi: metallinen laakaovi
sadevesijärjestelmä

suorakulmainen
teräsohutlevy

ulkorakenteet

ulkoportaat, punainen ristipäähakattu graniitti

ulkovarusteet

talotikkaat, sinkittyä terästä

1

vesikouru

ja

syöksytorvi,

peittomaalattu

Johanneksen kirkon leikkauspiirustus, Insinööritoimisto Saarelainen Oy, 1.8.2008, HSA.
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Pääoven vedin.
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Inventointi

Inventointi

Rakennusosat
sisäovet
tuulikaapit

viisipeilinen huultamaton puupariovi 1955, samankokoisissa
peileissä strukturoitu lasitus, valkoinen peittomaalaus

sisäänkäyntiaula

viisipeilinen huultamaton puupariovi 1955, valkoinen peittomaalaus, lasitetuissa peileissä kaksi etsattua kuvioryhmää: risti,
ankkuri ja sydän sekä alfa, omega ja Kristus-monogrammi

kirkkosalin pohjoispääty

kolmipeilinen huultamaton puupeiliovi, oven sakastin puoli sileäksi verhoiltu, vaaleanharmaa peittomaalaus

sakastin aputilat

huultamaton laakapuuovi, vaaleanharmaa peittomaalaus

kellarin aputilat

huultamaton laakapuuovi, vaaleanharmaa peittomaalaus
metalli laakaovi

ikkunat
Tuulikaapin lasipariovi.

alaosan ikkuna pystysuuntainen, neljäpuitteinen, ruutujaoteltu
ulompi puite
yläikkuna, yksipuitteinen, ruutujaoteltu ulompi puite

Kirkkosalin lasipariovi.

sisään-sisään-avautuva puuikkuna 1955

Sakastin ikkuna.

Kirkkosalin ikkuna ja poistumistikkaat.

Ikkunapuitteet ja ikkunaheloja.

Kirkkosalin ikkuna sisäpuolelta.

harmaa/valkoinen peittomaali, kittilasilistat, kulmaraudat

Kirkkosalin ja sakastin välinen
puupeiliovi.

Sakastin laakaovi.

Kirkkosalin välioven koristelasi ja vedin.
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Kirkkosalin ikkuna ulkopuolelta.
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Inventointi

Inventointi

Sisäpintarakenteet ja -materiaalit
Kirkkosali

lattia

lattialaatta 2009, 300x300 mm, vaalea harmaanbeige, matta,
vaaleanharmaa sauma, metalliset liikuntasaumat

seinä

sileäksi rapattu ja
harmaanvalkoinen

katto

sileäksi rapattu ja maalattu lauta, sävy valkoinen. Seinän ja katon
liitoskohta kaareva, taitteet kulmissa.

maalattu,

sävy

keskiharmaa,

yläosa

Urkulehterin alla puuverhouspaneeli, valkoiseksi peittomaalattu
listat

seinän päätelista: leveä profiloitu puu, keskiharmaa peittomaali

jalkalista

sileä puulista, ruskean harmaaksi maalattu

Kirkkosali urkulehteriltä katsottuna.

Kirkkosali oikean urkulehterin alapuolelta.

kiintokalusteet
alttaripöytä

1843, puu, lakattu, lasilevy. Pöytä on verhoiltu antependiumilla ja
pitsiliinalla.

alttarilaite

1843 Saarnipuinen alttarilaite on jäsennelty runsaasti. Siinä on
yhteensä neljä vapaasti seisovaa pyöreää puupylvästä neliskanttisella sorvatuin listoin porrastuvalla jalustalla ja yläosalla. Lisäksi
alttaritaulun molemmin puolin on neliskanttiset puupilasterit,
joissa on pystyurat eli kanneluurit. Pylväät on sijoitettu pareittain, joista kaksi etualalle alttaripöydän molemmin puolin. Näiden
huipulla on puiset kahvalliset koristeuurnat. Pylväissä on korinttilaiset kapiteelit. Alttaritaulun yllä on porrastuvan koristelistoituksen päällä kaarevan otsake, jonka yläpuolella kullattu tyylitelty
aurinko. Sen keskellä on kolmio pyhän kolminaisuuden symbolina.

Alttarilaite ja - kaide.
Kirkkosali, näkymä alttarilta urkulehterille.

Kirkkosalin keskikäytävä eteisaulasta katsottuna.
56
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Inventointi

Inventointi
Saarnatuoli ja baldakini.
Alttaripöytä.

Alttarikaide ja polvistumispenkki.

Saarnatuolin jalka.

alttaritaulut

Alttaritaulu on kaksiosainen. Pystysuuntainen alttarimaalaus on
Kristuksen ylösnousemuksesta ja sen alla on jäljennös Leonardo
da Vincin pyhää ehtoollista esittävästä freskosta. Taiteilija on Bernt
Abraham Godenhjelm, 1845. Alttaritauluja ympäröi saarnipuiset
kehykset. Niissä on puurosetit, joista taulut voi nostaa pois paikaltaan. Lisäksi alttarilaitteen sivuilla, etummaisten pylväiden jalustassa on kaksi pienempää taulua, joista toinen on kuva Neitsyt
Mariasta ja Jeesuksesta ja toinen kärsivä Jeesus orjantappurakruunu päässä.

alttarikaide

1843 kulmikas ja kulmista viistetty balustradikaide, lakattu saarni.
Päälypinta on uusittu saarnipuuviilulevy. Pikarihylly on puujäljitelmälaminaattia. Suorassa polvistumispenkissä on tummanpunainen plyyshisametti.

saarnatuoli

Pohjamuodoltaan ristin mallisen koristeellisen siron jalan päällä
on rokokooklassistisin aihein koristeltu kahdeksankulmainen
saarnipuinen saarnatuoli. Sen päällä on koristeellinen baldakini
eli kaikukatos, jonka huipulla on kullattu risti pallon päällä ja sen
keskellä roikkuu lintu. Katos on kiinnitetty metalli tangoilla urkulehterin kaiderakenteeseen.
Yksityiskohta saarnatuolin kaiteesta.

Alttaritaulut.
58
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Saarnatuoli takaa.
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Inventointi

Inventointi
Lukupulpetti.
Penkkikortteli on korotettu keskikäytävästä.

Kirjateline.

Kastemalja.

Irroitettavat pöytälevyt penkkien päällä.

Laukkukoukut ja virsikirjateline penkin selkäosassa.

irtokalusteet
penkit ja eturintamukset

1955 mäntypuu, punertavaksi sävytetty lakkaus, penkkien runko
on mustaksi maalattua, hitsattua teräsputkea. Putken jalat on kiinnitetty pyöreällä lattaraudalla lattiaan. Penkin ja selkänojan välissä
on noin 10 cm rako. Virsikirjateline on yksikertainen. Penkin suoran
puuistuimen leveys on 41 cm, selkänojan kokonaiskorkeus 41 cm
ja puuosa 31 cm. Penkkiväli on noin 85 cm. Keskikäytävää, takakäytävää ja alttaria vasten on aidat ja penkkirivien päissä portit.
Takarintamusaidassa on 8 peiliä molemmin puolin. Käytävän
rintamusaidan portit ovat lähes neliöpeilin kokoiset ja välit ovat
kapeammat. Porteissa on kaksi messinkisaranaa, rullasalpa ja
osassa magneettilukko.

lukupulpetti

Kirkon vanhimman esineen vuoden 1703 Raamatun säilytyspulpetti, lakattu puu, etu- ja sivuosa umpinainen, lasilevy, valaisin

kirjateline

mäntypuu, lakattu, nuottitelinemäinen, yksijalkainen

esite- ja virsikirjatelineet

mäntypuu, lakattu, sijoitettu takarintamusaidat päälle

kastemalja ja -pöytä

1955, kahdeksankulmainen pöytä ja jalka: puu, sävytetty lakkaus.
Jalkoihin kaiverrettu kuviot: risti, ankkuri, sydän ja AD 55 eli usko,
toivo rakkaus ja vuosi 1955. Malja: hopeaa, suojakuvun nuppina
pallon päällä risti ja sen ympärillä teksti: ”Sallikaa lasten tulla
minun tyköni.” Pöytään upotettu kolme kynttilätelinettä.

irrotettava pöytälevy

mäntypuu, lakattu

Penkkikortteleiden rintamusaita.
60

Lukupulpetissa säilytetään vuoden 1703 Raamattua.
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Inventointi

Inventointi
Kynttiläkruunut.

Seinälampetti.

Riippuva opaalilasivalaisin.

valaisimet
kynttiläkruunut 2 kpl

Kirkkolaiva.

Marmoritaulu, Ignatiuksen testamentti.

Puuristi, kynttilätelineet ja ylipäällikön
päiväkäsky-taulu.

Virsinumeroiden säilytys.

Virsinumerotaulu.

varusteet ja esineet
barokkityyliset kolmekerroksiset kynttiläkruunut, 10 kynttilävartta,
simpukan malliset kynttiläpidikkeet, pronssia. Toisessa vuosiluku
1756 ja toisessa 1759. Kruunut poikkeavat yksityiskohdiltaan
hieman toisistaan. Toisessa on kiinnityskoukun alapuolella koristeena lehväaihe ja toisessa kaksipäinen kotka.2 Ripustettu takorautaisista metallitangoista, joissa on muotoillut kultanupit aina
liitoksen kohdalla.

marmoritaulu

tauluun kirjoitettu Tanskan konsulin J.S. Ignatiuksen testamentti
vuodelta 1837. Haminalaissyntyinen Tanskan konsuli Johan S.
Ignatius testamenttasi Haminan köyhille 12,500 hopearuplaa.3

Ylipäällikön päiväkäsky

taulu, jossa kullatut kehykset

seinäkynttilälampetit

Taustaheijastin peili, puinen kullattu kehys, kynttilöiden kääntyvät
varret messinkiä, 6 kpl

kirkkolaiva

kohdevalaisimet

riippuvat lieriökupuiset opaalilasivalaisimet, valkoiset, 8 kpl

virsinumerotaulut ja -numerot 1955, puukehys, valkoinen tausta
luovutetun alueen Koiviston kirkon kirkkolaiva säilytettävänä,
1700-luku, tehty viimeistään 1763

puuristi ja kynttilätelineet lakattua puuta

kattoon kiinnitetyt kahden polttimon spot-valaisimet, 2 kpl
pyöreät reunasta suorakulmaiset kattoplafondit, kehys metallia 5 kpl
3
2

Tämä oli Venäjän tsaarin tunnus, Haminan kirkon oppaalle 2001, 4.

Kattoplafondi.
62

Talo & Maaranen 1993, 3: Haminan kirkko 150 vuotta- historiikki, HSA; Kirkollista esineistöä Haminan seurakunnassa, näyttelyluettelo, 1993, HSA.

Spot-valaisin.
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Inventointi
Tuulikaapin lattia. Leveä kynnyskivi on graniittia.

Ilmanvaihtolaite.

Eteisaula, yleiskuva pääovelle päin.
Taustalla wc:n ovi.

Tuulikaappi

lattia

Eteisaula katsottuna lehterin portaan suuntaan.

Näkymä kirkkosalin suuntaan.

Kynttiläkruunuvalaisin.

Eteisaula

lattia

lattialaatta 2009, 300x300 mm, vaalea harmaanbeige, matta,
vaaleanharmaa sauma, leveä ristipäähakattu graniittikivikynnys
1843

seinät

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

katto

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

jalkalista

keskiharmaaksi maalattu seinänosto

varusteet

kattoon kiinnitetty ilmavaihtolaite, Frico-oviverhokojeisto

Näkymä sisääntulosta.
64

valaisimet

lattialaatta 2006, 30x30 cm, vaalea harmaanbeige, matta, vaaleanharmaa sauma

seinät

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

katto

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy valkoinen

jalkalista

keskiharmaaksi maalattu seinänosto

kiintokalusteet

virsikirjateline, mänty, lakattu, seinäkiinnitys

irtokalusteet

vapaasti seisova irtonaulakko, esitepöytä, penkki, irtotuoleja,
ilmoitustaulu

kynttiläkruunuvalaisin

Välioven vedin.
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1 kpl, tummanvihreä empiretyylinen plafondi, jossa sähkövalo,
kullatut koristeet ja kynttilävarret
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Inventointi
Liukuveräjän symbolikoriste.

Yleisö-wc:n lattia.

Esteetön yleisö-wc.

Liukuveräjä.

Yleisö-wc

Esteetön yleisö-wc

Urkulehterin porrashuoneet

lattia

klinkkerilaatta, suorakulmainen, loimukas ruskea, moduulikoko
10x20 cm, tummanruskeat saumat

seinät

alaosa: seinäkaakeli, valkoinen, lasitettu, kiiltävä 15x15 cm, yläosa:
sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

lattia

keraamiset lattialaatat, vaaleanharmaat/kellertävät, 10x10 cm

seinät

seinäkaakeli, valkoinen, lasitettu, kiiltävä 15x15 cm

katto

rakennuslevy, valkoinen peittomaali

katto

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy valkoinen

jalkalista

lattialaatta seinänosto

jalkalista

lattialaatta seinänosto

kiintokalusteet

kiintokalusteet

wc-istuin tukikaiteilla ja kulmapesuallas valkoinen posliini, peili ja
valaisin

wc-istuin ja pesuallas valkoinen posliini, peili ja valaisin

varusteet

varusteet

paperiannostelija, roskakori, koukut ja tukikaiteet valkoiset

paperiannostelija, mukiannostelija

lattia/porrasaskelmat

kahitiili 1955, 37x270x130 mm, sävy hiekka, tummanruskea
sauma

seinät

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

katto

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

jalkalista

keskiharmaaksi maalattu seinänosto ja suorakaide puulista

varusteet

käsijohde, taivutettu teräsputki, mustaksi maalattu

Liukuveräjän lattiaura.

Kahitiiliportaat ja käsijohde..

liukuveräjä 2 kpl, peittomaalattua lattarautaa, jossa koristeena
Kristus-monogrammi

Portaiden yläosa. Jalkalista vaihtuu puulistasta maalattuun seinänostoon.
66
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lattia ja korokkeet

Inventointi

Inventointi

Urkulehteri

lattialauta 1955, ~150 mm, sävytetty lakkaus, kiiltävä
muovimatto, beigen kirjava kuviointi

seinä

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy vaaleanharmaa

katto

sama kuin kirkkosalin katto: sileäksi rapattu ja maalattu lauta, sävy
valkoinen. Seinän ja katon liitoskohta kaareva, taitteet kulmissa.

listat

seinän päätelista, sama kuin kirkkosalin katto: leveä profiloitu puu,
keskiharmaa peittomaali
jalkalista: keskiharmaaksi maalattu seinänosto

kiintokalusteet
penkit

1955 mäntypuu, punertavaksi sävytetty lakkaus, penkkien runko
on mustaksi maalattua, hitsattua teräsputkea. Putken jalat on kiinnitetty pyöreällä lattaraudalla lattiaan.

urut

1989, valmistaja Urkurakentamo Veikko Virtanen

uurnat

muurattujen porraskaiteiden yläpäässä valkoiseksi maalatut,
puiset koristeuurnat, joissa kullattu nuppi

irtokalusteet

puutuolit, lakattua koivua

valaisimet

kattoplafondit, pyöreä, valkoinen, 2 kpl

Näkymä urkujen ja kuorokorokkeen suuntaan.

Vasen lehteri.

Porraskeiteen päälle asetettu uurna.

Oikeanpuoleinen lehteri.

Lehterikaiteeseen on kiinnitetty virsikirjateline.

Urkulehterin penkit.

muut valaisimet: kts kirkkosali
varusteet

suojakaiteet ikkunoiden edessä, taivutettu teräsputkea ja pystyt
pinnakaiteet harjaterästä, mustaksi maalattu
seinäkiinnitteiset kaiuttimet

68
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Urkulehterin takaosa.
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lattia

lattialaatta 2009, 30x30 cm, vaalea harmaanbeige, matta, vaaleanharmaa sauma

seinä

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy kermanvaalea

katto

sileäksi rapattu ja maalattu, sävy valkoinen

jalkalista

profiloitu puulista, ruskeaksi maalattu

Inventointi

Inventointi

Sakasti

kiintokalusteet
minikeittiö

harmaaksi maalattujen laakapariovien takana: pesuallas, työtaso,
peili, valaisin ja säilytyshyllyt. Altaan taustaseinässä valkoinen
laatta.

pukukaapit

pariovet massiivipuu ja lasi, lasiin liimattu puolipeittävä koristekuvio, vaaleanharmaa peittomaali, 2 kpl

naulakko

lakattu puu, kromatut koukut

irtokalusteet

vapaasti seisova naulakko, upseerikerhon puiset pikkutuolit,
myymälän irtokalusteet

Sakasti katsottuna länteen. Sakastissa toimii lähetysmyymälä.

Sakasti katsottuna itään.

Siivouskomero.

Kolehtiteline ja -haavit.

Vaatekomerot ja pikkutuolit.

Sakastin sisäänkäyti ja ulko-ovi.

Kristallikruunu.

valaisimet
kristallikruunu

pronssiset kynttiläpidikkeet. Kruunun yläpuolelle integroitu opaalilasinen plafondi, jossa sähkövalo.

kattoplafondi

kupera opaalilasikupu, kehys kullattua metallia, 2 kpl

varusteet

kolehtitelineet ja kolehtihaavit, 4 kpl
valurautapatterit
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Minikeittiö.
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Inventointi

Inventointi
Kierreportaat.

Kellarin laakaovia.

Varasto ja kulkuovi pihalle.

Lämmönjakohuone.

Wc-oven painike.

Sakastin kellaritilat

lattia

betonipinta, vaaleanharmaaksi maalattu, wc-tilassa ruskeanharmaa klinkkerilaatta

seinät

rapattu ja valkoiseksi maalattu tillimuuri tai betonipinta, wc-tilassa
valkoinen seinäkaakeli

katto

valkoiseksi maalattu betonipinta

jalkalista

keskiharmaaksi maalattu seinänosto, wc-tilassa lattialaatta
nostettu seinälle

kiintokalusteet

wc-tila: wc-istuin ja pesuallas valkoinen posliini, suihku ja
kuivausteline

varusteet

levypatterit
valurautainen kierreporras, mustaksi maalattu
Pukukaapit.
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Henkilökunnan wc ja suihku.
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Inventointi

Haminan Johanneksen kirkkoa ympäröi kirkkopuisto. Nurmipintainen tontti on sektorin
mallinen ja kapeimmillaan kirkon kohdalla. Sitä rajaa etelästä Raatihuoneentori, lännestä
Mannerheimintie, takaosata Pikkuympyränkatu ja idästä Rauhankatu. Puistoa halkoo hiekkatiet, jotka jakavat istutus- ja nurmialueita. Tontilla kasvaa vanhoja ja nuorempia lehti- ja havupuita, pensaita sekä perenna- ja kausikukkaistutuksia. Katujen vierustoille on istutettu lehtipuurivit. Puiston takaosassa on pieni puuverhoiltu huoltorakennus.
Puiston Mannerheimintien viereen tontin luoteisosaan on sijoitettu symmetrisen muotoi-

h.

yrä
ka
tu

nen sankarihautausmaa, joka kattaa noin neljäsosan koko tontin pinta-alasta. Hautausmaan
merkki ja metalliristi. Hauta-alue on sijoitettu hiekkatien molemmin puolin ja valkoiset puuris-

an
Rauh

g.

uy
mp

halkovan leveän hiekkatien päätteenä on Veikko Leistenin suunnittelema kivinen muistoPik
k

Inventointi

Kirkkopuisto

tit on jaettu yhteensä neljään riviin. Ristien edessä on istutusalueet kausikukille.

katu

f.
hk
e.

Hiekkapolku kulkee puiston läpi.

Istutusalueita on rajattu kivireunuksin.

Pensasistutuksia nurmialueella.

a.

nr
c.
Ma

Puurivit rajaavat puiston katualueesta.

b.
hk

nn

erh

eim

int

ie

d.

hk

lk
af
Raatihuoneentori
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Inventointi

Inventointi
Sankarihautausmaa talvi- ja jatkosodassa kaatuneille.

Sankarihautausmaa lännestä katsottuna

Vuoden 1918 kansalaissodan muistomerkki.

Haminan rauhan 1809 muistomerkki.

Sankarihautausmaan muistomerkki ja risti.

Karjalaan jääneiden muistomerkki

Sisäänkäyntiluiska ja ilmoitustaulu.

Huoltorakennus ja jätepiste.
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Puiston valaisimet.
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Lähteet
Arkistolähteet ja käytetyt lyhenteet
HKM

Haminan kaupungin museot
Valokuvia

HaK

Haminan kaupunki
Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu
Karttoja ja ilmakuvia
Ajantasa-asemakaava

HSA

Haminan seurakunnan arkisto
Asiakirjoja, piirustuksia ja valokuvia
Carl Ludvig Engel, Ritning till en Luthersk Kyrka att
uppföras af sten i Fredricshamns Stad
Arkkitehtuuritoimisto Veikko Leistén 1955, Haminan
ev- lut. seurakunnan kirkko, suunnitelmapiirustukset
ja työselitys

HeKM

Helsingin kaupunginmuseo
valokuvia

KansA

Kansan arkisto
Valokuvia

MVA

Museoviraston arkisto
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