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Metsäpirtin sisäviisteinen ristikirkko.

Metsäpirtin yksinkertaisuudessaan erittäin kaunis puukirkko oli yksi pakkoluovutetun Karjalan 
kauneimmista kirkoista. 

Aluksi on paikallaan kertoa vähän taustatietoa. Entisen 
kaakkoisrajan äärikulmassa, Laatokan rannalla sijainnut 
Metsäpirtti mainitaan ensi kerran 1500- luvulla 
kyläkuntana, jonka alue kuului alkuaan Sakkolan 1500- 
luvulla syntyneeseen evankelis-luterilaiseen seurakun-
taan, jonka kappeliksi se muodostettiin 1679. Omaksi 
seurakunnaksi se erotettiin 1894, ero toteutui vasta 1903. 

Metsäpirtin ensimmäiseksi kirkoksi siirrettiin 1690- 
luvulla Sakkolan Kiviniemen kylästä pieni, nelikulmai-
nen rukoushuone, joka korvattiin 1791-92 rakennetulla 
yksinkertaisella ristikirkolla. Tämäkään ei ollut pitkä-
ikäinen, sen tilalle rakennettiin 1841 uusi ristikirkko, 
josta tulikin entistä avarampi, kun se rakennettiin 
sisäkulmiltaan viistetyksi ristikirkoksi. 

Luovutetulla alueella neljässä ristikirkossa oli tämä 
pohjamuoto. Vanhin tämän tyypin tunnettu edustaja oli 
Ruskealan Leppälahdelle 1769 rakennettu kirkko, joka 
1855 siirrettiin Soanlahdelle ja purettiin 1800-luvun lopulla. V1939 luovutetun Karjalan sisäviisteiset 
ristikirkot olivat: Ruskeala 1834, Metsäpirtti 1841, Jaakkima 1851 sekä Soanlahti 1890. Jaakkiman 
kirkko oli rakennettu peittämättömästä tiilestä, toiset olivat puukirkkoja. Jaakkiman ja Ruskealan 
kirkoihin liittyivät pääsisäänkäyntipäätyihin kellotornit, Soanlahdella kellot olivat ristikeskuksen 
yläpuolella olleessa keskustornissa, Metsäpirtissä lopultaan erillisessä kellotapulissa. 

Mikä on sisäviisteinen ristikirkko? Suorakulmaisen ja sisäviisteisen ristikirkon oleellinen ero on 
pohjakaavassa. Suorakulmaisessa ristikirkossa ristivarsien leikkauskohtaan muodostuu tasasivuinen 
neliö. Sisäviisteisessä ristikirkossa ristikekus on sisäkulmien viistoseinien ansiosta 8 kulmainen, 
ristivarret yhtyvät 8-kulmaiseen ristikeskukseen. Viistoseinät ovat poikkeuksetta ristivarsia 
kapeammat. Useimmiten viistoseinissä on ikkunat, joten kirkon keskiosa on huomattavasti 
suoranurkkaista valoisampikin. Joissakin tapauksissa, kuten Metsäpirtissäkin, koillisviiste on 
saarnatuolin vuoksi ikkunaton. Metsäpirtissä tosin viisteen kohdalla oli myös sakaristo jonka sijoitus 
olikin ainoa lajissaan. Suomen kaikissa toisissa sisäviisteisissä ristikirkoissa sakasti on Metsäpirtin 
lisäksi kahta muuta lukuunottamatta alttaripäädyn takana ja niissä kahdessakin niin, että myös 
viistoseinässä on ikkuna, eli sakaristo ei peitä sisäviistettä. Suoranurkkaisissa ristikirkoissa pohjois- ja 
itäristin väli sakariston paikkana on kohtalaisen yleinen. Sisäviisteisissä siis Metsäpirtin sakariston 
sijoitus oli lajissaan ainoa. 

Metsäpirtin 1841 rakennetun, sisäviisteisen ristikirkon pohjan perusmuoto säilyikin koko ajan, mutta 
muutoin kirkko ehtikin olemassa olonsa aikana kokea niin monia muutoksia, että alkuperäistä kirkkoa 
ei välttämätta uskoisi samaksi, mikä se viimeisessä asussaan oli. 

Alkuperäisestä pohjamuodosta säilyi loppuun asti sisäviisteisen ristin muotoinen pohja, sakariston 
sijainti koillisviisteen kohdalla, pohjoisen ja itäisen ristivarren välissä, alttarin paikka itäristissä, sekä 
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saarnatuolin paikka koillisviisteen kohdalla kuitenkin niin, että vuoden 1914 korjaus- ja muutostöihin 
asti käynti saarnatuoliin oli suoraan sakaristosta. 1914 yhteys suljettiin ja saarnatuolin portaat tehtiin 
kirkkosalin puolelle. Lehtereille kulku oli alusta alkaen ristivarsien päädyissä olleitten eteisten kautta. 
Kirkkorakennus oli orientoitu tontilleen niin, että pääsuunta oli perinteinen itä- länsi. Alttari 
itäpäädyssä ja pääsisäänkäynti länsipäädyssä.

Aluksi kirkkorakennus oli matalampi ja loivakattoisempi, punaiseksi maalattu. Kellot olivat aluksi 
ristikeskuksen yläpuolella olleessa tornissa, 1876 keskustorni purettiin ja pääoven yläpuolelle 
rakennettiin uusi, yksinkertainen, kartiokattoon päättynyt, 8-kulmainen kellotorni, myös kirkon kattoa 
jyrkennettiin. Kirkon ikkunoiden muoto muutettiin muistuttamaan Sakkolan kirkon ikkunoita, niistä 
tehtiin pyörökaariset ja ulkopuolen kehyslautoihinkin tuli ikkunoiden alakulmiin Sakkolan tavoin 
ristikot (Sakkolassa muoto säilyi loppuun asti). Ikkunat olivat Sakkolan ikkunoita huomattavasti 
kapeammat. Tämäkään ulkoasu ei metsäpirttiläisiä pidemmän päälle tyydyttänyt. Säilyneistä 
valokuvista voidaankin todeta, että kirkon muoto oli jotenkin huvittava, ristikeskuksenkaan kohdalla ei 
ole minkään laista korostusta. Seurakunnan itsenäistyttyä alettiinkin suunnitella peruskorjausta. 

Arkkitehti Jac. Ahrenberg sekä 
rakennusmestari Paavo Björk 
laativat piirustukset, joitten 
mukaan perinpohjainen korjaus 
suoritettiin 1914. Tuossa 
korjauksessa kirkko sai sen 
yksinkertaisuudessaan kauniin 
ulkomuodon, joka sillä oli vuoden 
1939 joulukussa tapahtuneeseen 
tuhoutumiseensa asti.

Kirkon ulkomuoto muuttui lähes 
täysin, katto-osa rakennettiin 
uudelleen, koskapa kirkon seiniä 
korotettiin metrillä. Rakennettiin 
erillinen, kirkon kanssa tyyliltään 
hyvin samaa paria ollut kaksinive-
linen, pohjaltaan neliömäinen, 
ylärakenteiltaan monikulmainen, 
lähes pyöreältä näyttänyt korkea ja piikkimäiseen huippuun päättynyt, melko solakka kellotapuli, jossa 
lopuksi oli pari isompaa ja yksi pienempi kirkonkello. Erään metsäpirttiläisen kertoman mukaan 
kelloja soitettiin harvaan kläpäten, eli lyömällä kieltä kellon laitaan. 

Kirkkoon rakennettiin ristikeskuksen päälle kookas, kaksinivelinen, jotenkin kirkonkellon muotoa 
jäljitellyt keskustorni, jonka huipulla oli risti. Kahdeksankulmaisen keskustornin kummankin nivelen 
matalissa seinissä olivat pienet neliömäiset ikkunat, alemmassa kolme kullakin ja ylemmässä nivelessä 
kaksi kullakin sivulla. Eteiset rakennettiin uudelleen ja niistä olivat edelleen myös portaat kirkon 
lehtereille. Eteisten kummallakin sivuseinällä olivat kapeat ikkunat, joissa oli alekkain kolme ruutua. 
Kaikkien kolmen eteisen yläpuolella kirkon aumakatolla olivat kolmion muotoiset ikkunat. 
Sivueteisissä katolla ja pääeteisessä oven yläpuolen päätykolmiossa olivat lisäksi puoliympyrän 
muotoiset, ns. lunetti-ikkunat. Sakariston neljännespyramidin muotoinen kattokin muotoiltiin 
uudelleen, mutta siten, että se edelleenkin mahtui runkohuoneen räystästason alapuolelle. 
Koilliskulman sisäviiste peittyi kokonaan sakaristo-osan taakse.

Metsäpirtin kirkko. 
Kuva Martti Peltosen arkisto
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Sakaristossa oli kaksi kuusiruutuista ikkunaa, sekä ikkuna ulko-oven yläpuolella. Kirkkosalissa oli 11 
isoa, tasapäätteistä ikkunaa, yksi kunkin ristivarren kummallakin sivulla, sekä sisäkulmien 
viistoseinissä, lukuunottamatta koillisviistettä, joka oli sakariston kohdalla ja saarnatuolin paikka. 
Ikkunoissa oli 28 ruutua jakautuen kuudelle, parittain asetetulle pokalle niin, että alimpana oli pari 6 
ruutuista pokaa ja keskimmäisessä ja ylimmässä parissa oli pari 4 ruutuista pokaa. Ikkunoiden 
kehyslaudat olivat sisällä yksinkertaiset, suorat. Ulkopuolellakin muutoin suorat, mutta perintönä 
entisten kehyslautojen alakulmien ristikoista uusissakin oli ristikoista pelkistettyä muistumaa. Suurista 
ikkunoista johtuen kirkon sisätila oli erittäin valoisa. Vuoden 1914 korjauksessa B.A. Godenhjelmin 
1851 maalaamalle, Kristusta Getsemanessa esittäneelle  alttaritaululle rakennettiin uusi 
kehysrakennelma, jossa alttaritaulun molemmille puolille tuli pari melko solakkaa pyöreätä pylvästä ja 
yläpuolelle päätykolmiota muistuttava rakennelma. Hirsipintaiset sisäseinät paneloitiin, alaosaan 
tehtiin vähän ikkunoitten alatasoa ylemmäksi ulottunut pysty ja yläosaan vaakapaneeli. Sisutukseen ei 
lisätty häiritseviä koristeita niin, että kokonaisuus säilyi selkeälinjaisen tyylikkäänä. Kiinteään 
sisustukseen kuuluneet penkit ja lehterit uusittiin, sekä suoritettiin täydellinen sisämaalaus. 
Sisäväritykseltään kirkko oli hyvin vaalea, ainoastaan seinien alaosan pystypaneeli oli tummempi. 
Käytävämattotkin hankittiin. Kirkon pääkäytävä johti pääovelta alttarille ja poikkikäytävä eteläovelta 
pohjoisovelle. Verraten lyhyet penkit ulettuivat seiniin niin, että sivukäytäviä ei ollut.

Kirkon sisätilan katteena olivat 
särmikkäästi taitteiset puuholvit ja 
ristikeskuksen kohdalla keskus-
kupoli josta riippui 1914 hankittu 
vaskinen kattokruunu, jossa oli sija 
59.lle kynttilälle. Toinen kruunu 
riippui alttarin edessä. Aikaisem-
min vailla lämmityslaitosta 
olleeseen kirkkoon asennettiin 
kirkkosaliin 3 ja sakaristoon yksi 
Friisin rimauuni. 

Kangasalta, Tulenheimon urkuteh-
taalta tilatut pneumaattiset, 20-
äänikertaiset urut asennettiin 1915, 
trumpet-äänikerta vasta 1927. Urut 
sijoitettiin pääsisäänkäynnin yläpuolella olleelle länsilehterille. Pohjois- ja eteläristissä olivat 
yleisölehterit.

1928 tehtiin korjaustöitä. Kamiinoitten savutorvia kunnostettiin. 1914 rakennettu peltikatto 
vernissattiin. Ulko-ovet, joissa ulkopuolella oli ruudutettu sulkapanelointi sekä ikkunoitten puitteet 
maalattiin, sekä tehtiin ulkomaalaus, edellisestä ehti kulua 14 vuotta. Vuonna 1914 ulkoa 
pystyvuorattu kirkko oli väriltään keltainen, kehyslaudat valkoiset. Rakennuksen kaikissa osissa oli 
räystään alla, ikkunoitten ylätasosta alkanut ruskeaksi maalattu, paanutettu vyöhyke, joka antoi 
rakennuksen ulkoasulle oman, mielenkiintoisen lisänsä. Pystyvuorauksen ala- ja yläpäässä 
rakennuksen ympäri olivt ns vesilistat. Ulko-ovien valkoiset kehyslaudat olivat leveät ja suorat vailla 
ylimääräisiä koristeluja. Metsäpirtin kirkon istumapaikkamäärästä ei mistään tietolähteestä löydy 
tietoa. Vertaamalla kuvien perusteella kooltaan saman tapaisiin kirkkoihin voidaan vain arvailla, että 
ehkä 500 henkeä. Koskapa kirkon tuhoutumisesta on jo 80 vuotta, suoraa muistitietoakaan tuskin enää 
löytyy. 

Sisäkuva Metsäpirtin kirkosta
Lähde: Finna.fi
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Jatkosodan aikaisena, lyhyenä 
”Siirtokarjalaisten kotona 
käynnin” aikana Metsäpirtissä oli 
siviilejä erittäin vähän, joten 
toimiin edes väliaikaisen kirkon 
aikaansaamiseksi ei ollut aihetta 
ryhtyä.

Eri lähteistä, kuvista ja teksteistä 
keräämieni tietojen välityksellä 
siirtyköön näin nykypolville 
mielikuva siitä kauniista Herran 
temppelistä, jossa metsäpirttiläiset 
aikoinaan saivat kokoontua 
Jumalan kasvojen eteen. 

Paimiossa 14.7. 2020
Arimo Lähdeniitty
Sanan mukaisesti tutkimusta harrastava maallikko.

Metsäpirtin kirkon jäännökset jatkosodan aikana kuvattuna.
Lähde: SA-Kuva


