
Turun tuomiokirkon katon korjaus 
Turun palon jalkeen 

Kirjoittanut LAURI HUOVINEN 

Tata  loliakuussa 19'68 kirjoitettaessa T r ~ r u n  tuomiokirkossa tor- 
,in seinia jatkuvasti katetaan uudclla kuparipaallysteella. Kaynnissa 
oleva tyo alkoi vuonna 19'65, jolloin tornin viiston ylaosan kate ja 
suurimmaksi osaksi myos katon aluslaudoitus uusittiin noin 2080 ne- 
liometrin alalta; koko taman katonosan alusrakenne oli myos tay- 
dellisesti korjattava.' Uusimistoita jatkettiin vuonna 1967, jolloin 
tornin huipun ruodelaudoitus korjattiin ja sen kuparikate uusittiin. 
Tornin ristin ja pallon kunto paatettiin talloin myos tutkia. Kun 
tiirrlii vaikea tyii oli suoritettu, havaittiin, ettei siihen oltu ryhdytty 
hetkeakaan liian aikaisin: pallo risteineen oli siina maarin lahon- 
nut, etta voimakas myrsky olisi voinut pudottaa sen kokonaan nlaa- 
11an. Vielapa pallosta loydettiin kuoriaisia, joita ensi arveltiin pels- 
tyiksi tupajumeiksi, mutta valtion tutkimuslai~toksessa ne ossoittautui- 
vat s'entaan olevan vain ns. papintappajia. Ristirakenne tehtiin ko- 
konaan uudestaan. Palloa ei kuitenkaan entiseen tapaan kullattu. 
vaan katsottiin sen kuparisena paremmin soveltuvan tuomiokirkon 
u lkoa~uun .~  

Yllamainitut tyot toimitettiin kirkkovaltuuston ja tuomiokirko~ 
isannistiin yksi~nielisilla paatciks~illa ja valtion tarkoitukseen myonta- 
~r~illii varoilla. Ennen niihir, ~-);lht);nlista lausuttiin kuitenkin kummas- 
televia kysymyksia siita, mista syysta kuparipeltinen katto, jota yleen- 
;a pidetaan satoijen vuosien ikais,ena ja hyvin kestavana, jo 130 vuo- 
den kuluttua oli tehtavaansa taysin kelpaamaton. N h a  kysyrnykset, 
joiden ei kuitenkaan katsottu estavan korjauksien toirnittamista, an- 
toivat aiheen tahan tutkielmaan. Tutkimuksen kuluessa avautui kiin- 

1. T u r u n  evarukclislutcrilniset seurakunnat. Tietoja hallinnosta ja talou- 
l e s t a  vuonna 1965, s. 14 s. 

2. Turun  wanikelisluterilaiset srurskunnat .  Tictoja hallinnosta ja talou- 
tlestn vuonna 1967, s. 1 l 
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toisa katsaus, ei vain tuon~iokirkon rakenn~~shistoriaarl ja er.ityisesti 
siihen, rrliten keskeista osaa kattorakenteet nayttelcvat kirkon r-aken- 
nuskori~pleksis~sa, vaan rnyiis Turun tapahtumiin kaupungin palon 
jalkeen, vielapa osin koko aikakauden suomalaiseen miljiiij'h6n ja 
ajattelutapoihin. 

Arkkipiispa Jaakko Tengstromin piispuuden viimeisina vuosina 
pantiin toimeen huolellisia tutkirnuksia tuo~miokirkon tilasta. Ta1- 
loin havaittiin, etta erityisesti kinkon vesikatto oli hyvin huonossa 
kunnossa. Siihen aikaan katto oli tehty paanuista, rautapeltia oli 
kaytetty vain paakuorin ja Kankaisten kuorin katoissa. Paanut oli- 
vat monin paikoin lahonneet ja pelti kaipasi m a a l a ~ s t a . ~  Korjausta 
sullnniteltaessa ei paanuja enaa pidetty sopivana katteena, vaan kat- 
sottiin valtt;im8ttomiiksi kayttZa joko rauta- tai kuparipeltia. Mutta 
kun toiniitettiin laskelrnia siita, mita katon korjaus nzsta aineis- 
ta suoritettuna tulisi maksamaan, paadyttiin summiin, joita tuo- 
miokirkon varoista ei voitu saada kokoon. Rahat eivat riittaneet. 
tehtaisiin katto sitten rauta- tai kuparipellista. Taman vuoksi lahe- 
tettiin alamainen anomus ~korkdmmalle valtiovallalle avun saami- 
seksi tarkoitusta   art en.^ 

Vuonna 1826 myijnn'ettiinkin tuomiokirkon korjaustoita varten 
40 000 ruplan miiiiraraha. T i h a  annettiin kuitenkin silla ehdolla, 
etta tuorniokirkko kahden vuoden kuluessa saisi kuparikaton. Mm. 
toimi tettavien hankintojen vuoksi paatosta voitiin kui tenkin ryhtya 
1)anernaan toirneen vasta vuonna 1827, ja tyot alkoivat 25.6. 1827." 

Oli rnita onnettomin yhteer~sattuma, etta Turun palo +.-5. 9. 1827 
alkoi juuri silloin, kun tuomiokirkon katon teko oli menossa. YRJO- 
KOSKINEN kertoo tasta: <<Huomattava on, etta T u r u n  palon aikana 
tuomiokirkkotornin katto laitettiin uusista vaski-lrvyi.ctii, niin et ta  
entinen katto vmta  sita myijten revittiin, k u n  vaski-levyt sijaan lai- 

3. Tuorniakapitulin pijytakirja 14. 7. 1824. Turun maistraatin poyt3kir- 
j a  8. 1. 1825. - Kauppaneuvos Erik Julin kertoi, etta v. 1827 kirkon torni 
oli katettu kuparilevyillZ, mutta rnuuten kirkossa oli paanukatto. Ks. SVAXTE 
D ~ H L S T R ~ M .  Erik Julins anteckningar otm Abo stad. Abo Akadernis grss~krift 
1918. s. 13. 

4. Tuomiakapitulin kirje 4. 5. 1825. 
5. Krisarin kirjc 4. 7. 1826. Maistraatin poytakirja 20. 6. 1827. 

13 T I I ~ I I ~  historiallinen arkisto XXI 
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tett i in,  jolloin kui tenkin  jai sen uerta calia, r t ta  tuli  tnr t tu i  paljastct- 
t u u n  puiseen 7istiz~arkkiin.cc" O n  kuitenkin vain arvailtavissa, olisiko 
chka tuorniokirkko ja samalla akatemian kirjasto ja ehkapa kirkko- 
korttelikin pelastunut, mikali kirkon katto olisi ollut valmis. Joka ta- 
pauksessa kirkon syttyminen tehokkaasti edisti palon leviamista, kun 
kirkon tornikin oli palaessaan kuin valtaisa ~ o i h t u . ~  

Tuomiokapitulin edella mainittu keisarille osoittarna anornus oli 
perusteltu paitsi varattomuudella myos parilla t k sa  );hteydessa erik- 
seen mainitsemisen arvoisella seikalla. Ensiksikin lausuttiin anornr~k- 
sessa, e t ta  tuomiokirkko, cctiima suuruudeltaarz ualtaua seka ulkoa etta 
sisaltapain kunnioitusta Ilerattaua, mennci t ten aikojrrl uskorcnolliscrta 
1:arrastuksesta todistaua, korkeaarl goottilaisern tyyliin rnkrnnet tu  
temppelicc, oli ilman asianmukaista hoitoa vaarassa itsestaan sortua 
raunioiksi tai muuttua tuhkaksi, jos tulipalo puhkeaisi. Tuomiokapi- 
tulin pelkoa heratti erityisesti kirkon Iansipaadysta neljan sylen pais- 

sa, nykyisten suurten portaiden paikalla o l w a  katedraalikoulun ra- 
kennus ja t a m h  vieressa sijaitseva akatemian kirjasto. Naissa oli 
useita tulisijoilla varustettuja huoneita. jonka vuoksi tulenvaara oli 
struri. varsinkin kun kirjasto oli katettu vanhoilla ja lahonneil- 
la paanuilla. Tietenkin tuli saattoi svttya salamasta tai myos ta- 
valla tai toisella kirkon sisdla. Tuomiokapituli tuskin aavisti, kuinka 
suuri vaara todellisuudessa oli ja kuinka lahella kirkon ja kaupun- 
gin tuho.' 

Toinen seikka, jolla tuomiokapituli perusteli anomustaan keisa- 
rille, oli, etta tuomiokirkossa oli entisina, nykyista paljon koyhern- 
pina aikoina ollut kauttaaltaan kuparikatto. Se totesi, et ta  aikaisern- 
pien tulipalojen jalkeen kirkkoon oli useita kertoja hankittu uutta 
kuparikattoa. Niinpa kun kirkko vuonna 1738 viimeksi paloi, Ruot- 
sin valtio oli myon tby t  varoja korjauksiin, vaikka silla kertaa ei 

voitukaan kuparikattoa hankkia.g 

6. Muistopuhe Mathias Akianderille, s. 7. Ks. SVANTE DAHLSTROM, Abo 
brand 1827. Abo 1929, s. 308 ja 251 s. 

7. DAHLSTROM: m.t., s. 308. 
8. Tuomiokapitulin kirje keisarille 4. 5. 1825. 
9. E.m. kirjc. Ks. ERIC A K T I ~ O N ~ ,  Jacob Tengstrom och stiftsstyrelsen i 

Abo stift 1808-1832 I. Helsingfon 1923, s. 4 5 G 5 7 .  
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Tuomiokapituli viittasi kirjeesszn aikaisempiin kuparikatteisiin. 
Tassa yhteydessa voimme lyhyesti todeta, etta jo vuonna 1445, kun 
vihollinen ja tuli olivat runnelleet kirkkoa, piispa Maunu Tavast 
kertoo kirkon kattamisesta vaskella ja lj,ijylla. Myos 1510-luvulla, sen 
jalkeen kun tulipalo oli havittanyt Turkua  ja O t to  Rud kiskonut 
kuparipellitkin irti tuomiokirkon katosta, suoritettiin tuorniokir- 
kon kattaminen kuparikatolla, jota varten ruotsalaisesta kupa- 
rista valmiiksi taotut l e ~ t  hankittiin Lyypekista. Vaikka piispa 
Ko~ho\.ius vuonna 16110 niainitseekin kirjeessaan rZsel Oxen- 

stiernalle, ccetta kirkko tuna kesana voidaan kattaa Hollarlnista tuo- 
d'uilla tiilillacc, niin kuitenkin tiedetaan, etta toukokuun 13. paivana 
1656, kun tulipalo jalleen havitti kirkkoa, se vahingomitti myos sen 
silloin tekeilla olevaa vaskikattoa. J a  edelleen kirkon karsittya tuli- 
palossa vuonna 1681 pahoja vaurioita siihen paatettiin laittaa saman 
vuoden lokakuussa osaksi kupari- osaksi rautapeltikatto. Mut ta  va- 
~ o j e n  puutteessa oli seuraavan vuoden alussa tyydyttava kattamaan 
kirkko parhairnman laatuisilla, p a i s t z n  pyoristetyillI kattopaa- 
nuilla.'" Vuoclen 1680 kirkkoneuvoston poyt2kirjassa puhutaan cckn- 
paritornistacc ja c<kuparikatosta tuomiokapitulin j~liipuolcllacc I kop- 
partornet ja koppartaket ofwer kapitlet) .I1 Vuosi 1738 toi sittell 
mukanaan tuomiokapitulin edella esitetyssa kirjeessa rnainitun tuli- 
palon, joka tu~mel i  kokonaan my& kirkossa silloin olleen vaski- 

k.aton.lz 
Niin kuin usein tamankaltaisissa asioissa, voidaan tas,sakin koh- 

din jalkiviisaasti huomauttaa, et ta  virasto, t k sa  tapauksessa tuomio- 
kirkon isannisto, oli toimenpiteissiiiin vuonna 1825 myoh&sa. Kr~ ten  
mainittu, havitti vuoden 1827 suuri palo kesken korjaustoicleri pa- 
hoin tuorniokirkkoa. Muun  paljon ohella tuhoutui myos koko sen 

10. CAKL V O N  BONSDORFF, Abo stads historia I. Helsingfors 1894, s. 84. 
11. VON BONSDORFF, m.t., s. 85 nootti 1. 
12. Finlands Medeitidsurkunder 111, s. 355-60. Turun pi~rpan jn paa- 

vin kirjeitii vuodelta 1-1-15. FMU \ - I1 ,  s. 271-90. Pnavali Scht>rlin kiljeitil l v .  
:513-~~-15.  Kirkollkokouksen poytikirja v. 1738. Ks. A. LINDMAN, Muistiin- 
panoja Turun tuorniakilikosta ja sen muinaismuistoista. Helsinki 1890, ss. 
83 -99. K. PIRINEN, T U I U ~  tuomiokapituli keskiajan lopulla. Hrlsinki 195'6, 
s. 448. 
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katto. Palon jalkeen ei kattoa ollut sen enempaa kirkon paahuo- 
rleessa, tornissa, paakuorissa, sakastissa, Kankaisten kuor-issa kuin 
ruiskulluoneen paallakaan. Kirkon tila oli sellainen, ettei siella voi- 
nut ajatellakaan jumalanpalveluksen pitamista. T k a n  vuoksi ju- 
rnalanpalveluksia pidettiin paitsi kaupungin muissa kirkoissa myos 
A'katemian juhlasalissa.'3 

Hetimiten oli siis havityksen jalkeen syntyneessa hatatilanteessa 
ryhdyttava toirniin kirkon kunnostamiseksi. Jo kuukausi palon jal- 
keen, lokakuun 4. pzvana 1827 paivatyssa kustannuslaskelmassa val- 
tion intendentti arkkitehti C. L. Engel luetteli kaikki ne korjauk- 
set, jotka olivat tarpeen kirkon saattamiseksi kaikilta o'siltaan tay- 
delliseen kuntoon. Han edellytti talloin, etta katto tehtaisiin kupari- 
pelleista, jotka asetettaisiin kattotuoleihin nahden poikittaiselle lau- 
doitukselle. Hornin kuori katettaisiin kuitenkin oljyvarilla sivellyilla 
rautalevyilla, joita sita varten oli ennestaan tarpeeksi olemassa. Kun 
kaytettavissa myos oli uutta kuparipeltia, joka oli ja2nyt jo aleturl 
katon korjau~ks~en jaljilta, tulisi tarvittava kupari ja kuparisepantyo 
~riaksamaan 29 325 ruplaa. Kustannuslaskelma nousi koko kirkon 
korjauksen osalta kaikkiaan 140 731 ruplaan, johon lisaksi tuli viili- 

aikaiseen kirkon laudoilla kattamiseen arvioitu 27 080 ruplaa eli 

13. ; ikatrmian konsistorin poytikir jn  12. 9. 1827. T u ~ m i o k a ~ i t u l i n  poy- 
thkir ja  26. 9. 1827. 
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yhteensa 167 811 ruplaa. Katon kustannukset olivat siis noin neljan- 
nes kaihista korjausinenoista. Suuiinlnlat \ auriot karsin) tta tolnia ci 
kuitenkaan naissa 1askelnLissa viela oltu otettu huonLioon. Sen kun- 
nostaminen tuli erillisen laskelman mukaan maksamaan 79 135 rup- 
laa, josta kuparikatteen aikaansaamisen osalle tuli 12 325 rul)l.la. 
Viirneksi mainittuun sumrnaan sisal* kupaiipellin lisaksi myos ku- 
parisepantyo.14 

Engel oli siis verrattain pian palon jalkeen saanut suurlnitelluksi 
ja arvioiduksi tarvittavat tyot. Lokakuun 9. paivana 1827 kokoon- 
tui sitten tuomiokirkon sakaristoon kirkon isannisto. Siihen kuului- 
\ a t ,  aivan kuten nykyisinkin on asianlaita, arkkipiispa, jona puheena 
olevana aikana oli Jacob Tengstrom - tassa kokouksessa han ei kui- 
tenkaan ollut l&na -- maaherra, jona silloin oli Eric Wallenius, tuo- 
i~iiohiihhoseuiahunnasta tuonliorovasti Gustaf Gadolin l a  tuomioka- 
pitulista tmlogian professori Jacob Ronsdorff, Eric Gabriel Melartin, 
And~cs  Johan Lagus la lisensiaatti. rovasti Johan Adam Edl~lan 
Isannisto paatti, etta tuomiokirkon kuntoon saattamiseksi .se oli ensin 
varustettava katolla. Tyo annettaisiin alimman tarjouksen tehneelle. 
Kun tuomiokirkon varat olivat ensimmaisiakin menoja VAI ten riitta- 
mattomat, paatettiin jalleen heti kZant)a valtiovallan puolcen ja arloa 
heisarilta varoja kirkon kunnostamiseen. O n  rnerkille pnntavnn, c-tta 
suomalaista ja ruotsalaista yeulakuntaa - -  jotka seurakunnat muu- 
ten toimivat erikseen vuoteen 1840 asti, jolloin ne yhdistettiin yh- 
cleksi suomalais-n~otsalaiseksi tuomiokirkkoseurakunnaksi - ei kat- 
sottu tarpeelliseksi asiassa erityisesti kuulla. Ehka tama menettelytapa 
johtui osaksi koko kaupunkia kohdanrleesta raskaasta tuhosta ja sen 
jalkeen syntyneesta paniikinomaisesta hatatilasta, joka halvaannutti 
vaikealla tavalla koko kaupungin elaman; palon tuhojen vaikutus ja 
mieliala eivat kuitenkaan taysin selita asiaa.15 

Katontekoon kaytiin ripeasti. Lokakuun loppupaivina, 25. 10. 
1827, todettiin katon tekoa koskevassa huutokaupassa ruukinpatruu- 
na Georg Eberhard Pychlaun tehneen alimman tarjouksen eli 26 999 
ruplaa ja suo,stuneen suorittamaan tyon viimeistaan helmikulin lop- 

14. Kirkonkokouksen pcytakir ja  4 10. 1827. 
15. T u m n  tuomiokirkon isanniston poytzkir ja  9. 10. 1827. 
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puun mennessa 1828. Tyo annettiinkin Pychlaulle, joka ilmoitti 

myos vaadittavat takaajat. Samassa isanniston kokouksessa luettiin 
myos keisarille esitettyyn anomukseen saatu vastaus. Tama oli ilah- 
duttavampi kuin mit5 oli aavistettukaan. Niinpa keisarin ensimmai- 
nen reskripti, paivamaaralta 16. 10. 1827, maarasi, etta kuuden vuo- 
den aikana 15 O/o suolatullista, jota oli ennen kaytetty Helsingin 
kirkkorakennuksien korjauksiin, oli kaytettava Turun tuomiokirkon 
kuntoon saattamiseen. Niin ikaan oli kaikkien Suomen evankelislute- 
rilaisten seurakuntien koottava kolehteja, lahjoja ja avustuksia tuo- 
miokirkon uudelleen rakentamista varten. Samoin meneteltaisiin myos 
kaikissa Venajan evankelisluterilaisissa seurakunnissa.16 

Kattotyo alkoi hyvissa merkeissa, mutta osoittautui pian ajateltua 
monimutkaisemmaksi. Marraskuussa 1827 kavi ilmi, ettei ollut edul- 
lista asettaa kuparilevyja tuoreiden lautojen ps l l e ,  jonka vuoksi tul- 
tiin siihen tulokseen, etta kuparilevyjen laitto oli parasta toimittaa 
vasta seuraavana kesana. Patruuna Pychlau ilrnoitti tyytyvansa ta- 
han ja toimittavansa kuparipeltien asentamisen tulevan kesan alussa 
~ i l l a  ehdolla, etta hKn tyon paatyttya saisi koko urakkasumman. 

Kuitenkin oli se osa urakkasummasta, joka oli kustannuslaskelmissa 
varattu kuparikatteen uusirniseen, suoritettava hanelle vasta sen jal- 
heen, kun kuparityo oli loppuun suoritettu. Marrasku~n 21. paivana 
suoritettiin Pychlaulle kuitenkin ennakkomaksua urakkasummasta 
15 000 ruplaa. 

Lisaa vaikeuksia oli kuitenkin tulmsa. Marraskuun kallistuessa 
loppuaan kohden Pychlau naet ilmoitti, etta hanen oli mahdotonta 
suorittaa kattorakenteen kattotuolien asennusta harielle annettujen 
intendentti Engelin piirustusten mukaan. Suuri osa piirustusten oh- 
jeiden mukaan tehtyja kattotuoleja oli jo maassa valrniina, rnutta 
niiden paikoilleen pano oli mahdotonta seka kattotuolien soveltu- 
mattomuuden etta valtt&nattomLn kirkon muureissa ja holveissa 

tarvittavan rakenteiden vahvistamisen vuoksi. Oli myos kova talvi, 
joka vaikeutti tyota. Isannisto totesi asiantilan kerrot~~nlaiseksi ja 
piirustuksia paatettiin muuttaa. Pychlau vaati myos nyt jo korvausta 

16. Tuomiokapitulin poyta~kirja 24. 10. 1827. Isanniston poytalkirja 25. 
10. 1827. 
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naiden muutosten aiheuttamista menetyksista. Haitan suuruutta ei 
isannisto osannut kuitenkaan maaritella. Pychlau oli ilmoittanut vaa- 
tivansa tuhannen ruplaa, mutta suostui kuitenkin alentamaan kor- 
vauksen 500 ruplaan. Korvaus paatettiin jattaa intendentti Engelin 
ratkaistavaksi.17 

T M n  enteellisen valinaytaksen jalkeen vdiaikainen katto han- 
kalista talviolosuhteista huolimtta kuitedin nopeasti valmistui. 
Luovutuskunnossa katto oli tarnnlikuun 12. pa ivha  1828.18 

Tuorr~iokirkon torni oli kuitenkin viela vailla kattoa, ja vesi, 
lumi ja pakkanen vahingoittivat sita jatkuvasti. Siksi paatebtiin tor- 
riikin valiaikaisesti kattaa laudoilla. Tamankin tyon Pychlau otti 
tehdakseen 600 ruplasta, mutta anoi ~kuitenkin, etta hanelle myon- 
riettaisiin vihdoinkin 400 ruplaa korvaukseksi kattotuolien muu- 
toksesta aiheutuneesta hukkaan menneesta tyosta. Tasta sovibtiin- 
1cin.lg 

Kirkon kokonaiskorjaukseen nahden suoritettu tyo tietenkin oli 
riittamaton. Sen vuoksi sarnana paivana, kun tornin katon korjau'k- 
sesta sovittiin, paatettiin myos, etta Pychlau urakalla suorittaa koko 
tuorniokirkm ja sen tornin korjauksen. Tyon tuli olla valmis vuo- 
den 1828 loppuun memessa. Tornin sen sijaan piti valrnistua vasta 
\ uoden 183 1 loppuun mennessa. Tata suurta peruskorjausta ei naet 
  nil la an cnia voitu viivyttaa, silla seurakunnan jurnalanpalvelushuo- 
neen tarve oli huutava eika rnuutakaan keinoa tilanteen korjaarni- 
seen 01lut.'~ Tarjouksessaan Pychlau ilmoitti laatineensa korjaus- 
suunnitelmansa kaupungin asukkaiden toivomuksesta ja pitkivansa 
ornia uhrauksiaan rnitattomina, vaikka niita hanelle luultavasti tu- 
lisi tyosta kylla koit~rnaan. '~ 

Tuomiokirkon katto oli siis toistaiseksi vain laudoista tehty. Vasta 
vuoden 1828 kevaalla saiden leudotessa maistraatti paasi suoritta- 
maan tarkastuksen ja havaitsi katon olevan kunnossa keskikirkon ja 
kuorin osalta. Tuomiokirkon isanniston toimimies isannoitsija We- 

17. Isanniston poyt2kirja 28. l l .  1827. 
18. T a r k a s t ~ s ' p o ~ t a k i r j a  12. 1. 1828. 
19. 1s;inniston p o y d k i r j a  12. 1. 1828. 
20. Isanniston poyt6kirja 12. 1. 1828. 
21.  Pychlaun tarjous)kirjelma 12. 1. 1828. 
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selius ilmoitti my% tyytyviiisyytensa tyon tuloksecn. Han  huomautti 

kuitenkin joistakin puutteellisuuksista, jotka Pychlau lupasi korjata 
ennen kuin kuparipaallystetta ruvettaisiin kirkkoon a~entarnaan.~'  

Jos valiaikaisen katon valrnistaminen oli jo tuottanut eraita yllii- 
tyksia, niin kuparikatteen tekerninen puolcs'taan loi tilanteita, joista 
ei varia puuttunut. Tyo osoittautui suunniteltua paljon t.aikeain- 
mzksi ja edistyi odotettua paljon hitaarnmin. Kun sita oli tehty 
puolitoista vuotta ja poytakirjoista paatellen suhteellisen rauhalli- 
sella tavalla, toimitettiin kats'elmus 12. 11. 1829 siihen astisen tyiin 
t ulosten toteamiseksi. Talloin todettiin, etta tyo oli viela pahasti 
keskcn.'.' Sita jatkettiin sitkeasti, mutta kun ankarat talvet ja vai- 
keat saaolosuhteet vaikeuttivat sita tai jopa ajoittain kokonaan py- 
sahdyttivatkin sen, katon valmistuminen jatkuvasti siirtyi. Tarkas- 
tuksia tyijpaikalla oli samoista syista usein vai'keata, jopa mahdo- 
tontakin kaikista ponnisteluista huolimatta suorittaa. Tosin jumalan- 
l~alveluksia oli alettu kirkossa pitaa jo syyskuun alkupwlelta 1829 
lahtien. Pychlau oli ~ e t  silloin ilmoittanut tyon omasta puolcstaan 
olevan vastaanottokunnosa, milla han tarkoitti sita, etta kirkkoa 
~~oi t i in  kayttaa tarkoitukseensa, vaikka katto ei kaikkialta viela ol- 
lutkaan valrni~.~* 

22. Idnniston poytiikirja 26. 4. 1828. 
23. Isanniston poytaikirjn 12. 11. 1829. 
24. Pychlaun kirje 9. 9. 1829. Engel oli tyytyvainen siihen astisccn 

korjnukseen. Engelin kirje 28. 9. 1829. 
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Vasta 3. 5. 1831, kun oli siis jo kulunut yli kolme vuotta valiai- 
kaisen katon valmistumisesta, voitiin virallisesti palata jalleen tuo- 
miokirkon korjaukseen ja erityisesti sen katon valmistumiseen. Isan- 
ilisto pyysi dllBn, etta maistraatti toimituttaisi ensi tilassa uuden 
ja taydellis'en tarkastuksen katon t i l a~ ta . '~  Tarkein havainto, jonka 
isannisto puolestaan katsoi voivansa lausua, oli se, etta osa tornin 
kuparilevyista oli vahingoittunut, rnin#ka arveltiin johtuneen siita, 
etta rakennustoiden kuluessa tornista oli putoillut rakennustarvik- 
keita. Pychlau lupasi katon kunnon varmistmiseksi varustaa sen 
iaksinkertaisilla kuparilistoilla ja toimittaa katon kiinnityksen kol- 
Inen tuuman nauloilla. Tahan patruuna Pychlaun ilmoitukseen 
isannisto ei kuitenkaan katsonut voivansa tyytya. Isannistiin epai- 
lyt olivat heranneet, se oli tehnyt epaedullisia havaintoja katon ti- 
lasta ja sit5 oli my& informoitu tyiin kulusta. Naiden johdosta se 
ei ollut lainkaan vakuuttunut siita, etta kattotyossa ilmenneet puut- 
teet voitaisiin Pychlaun ilmoittanalla tavalla korjata. Sen vuoksi 
ie pyysi katselmusta sen selvittamiseksi, olisiko luvattu parannus tar- 
Eoituksenmukainen ja takaisiko s8e katteen lujuuden ja kestavyyden.'" 

Asiat olivat jo t 2 s a  vaiheessa kehittyneet niin pitkalle, etta ne 
oli ratkaistava oikeudessa. Mista siis oikein oli kiistaa? Jo aikai- 
semmin oli Pychlau esittanyt urakkasopimuksen yli menevista tiiista 
korvausvaatimuksia isanniutolle. Kun han ei ollut anomiaan kor- 
vauksia saanut, veti han kesalla 1831 tuomiokirkon isanniston oikeu- 
dessa vastuuseen niista toista, joita hanella oli korvauksetta teetetty. 
~Zntarnansa selvityksen mukaan han oli joutunut tekemaan tuornio- 
kirkossa huomattavia korjauksia melkein kaikkiin holveihin. Naiti 
arkkitehti Engel ei oman ilmoituksensa mukaan ollut ottanut lain- 
kaan mukaan korjaussuunnitelmissa. Toisaalta ne olivat olleet valt- 
tiimittomia, koska muuten lumi ja vesi olisivat turmelleet k i r k k ~ a . : ~  
Pychlau oli lausurnansa mukaan jo elokuussa 1829 ilmoittanut isan- 
nistolle er2iden holvien olevan niin pahoin vahingoittuneita, ettei 
korjausta niissa voitu suorittaa ilman erikoisia toirnenpiteita, ja pyy- 

25. Isiinniston poytakirja 20. 5. 1831. 
26. Isanniston poytikirja 6. 7. 1831. 
25. Engelin kirje 25. 9. 1829. 
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tanyt sen vuoksi katselmusta kirkossa. Talloin olisi myos ollut sel- 
vitettava, mita Pychlau oli saarnassa mainittujen vahingoittuneiden 
llolvien korjauksesta urakkasumman lisaksi. Pychlaun lasku uusien 
holvien teosta tai muista sellaisista holvien korjaustoista, jotka eivat 
kuuluneet urakkasopimukseen, oli yhteensa 26 654 ruplaa. 

Kiistan aihe tuomiokirkon isanniston ja urakoitsijan valilla oli 
taten urakoitsijan taholta t2ismennetty. T S i n  riidan aiheen syn- 
tymiseen eivat varmaankaan vaikuttaneet vain urakkasopimuksen 
cpamaaraisyys eivatka isanniston ja urakoitsijan tekemat virheel- 
liset arvioinnit, vaan myos ankeat elaman olosuhteet ja intendentti 
Engelin antarnat epatarkat korjausohjeet. Pychlau puolestaan oli 
tarmokas ja suoraviivainen herra, joka osasi vaatia saatavansa." 
Isannisto ei voinut 'kiistaa, et ta Pychlau oli tehnyt puheena olevat 
tyiit. Mut ta  silla ei ollut varoja naiden toiden maksamiseen. Se oli 
anonut keisarilta mainittuja odottamattomia korjauksia varten va- 
roja, mutta vastaus oli ollut vain se, etteivat kruunu ja Pychlau ol- 
leet tehneet mitaan sopimuksia naista toista. Keisari ei muutenkaan 
loinut entisten lisaksi enaa myontaa varoja k o r j a ~ s t o i h i n . ~ ~  

Tassa vaiheessa isannisto ei nahnyt enaa muuta keinoa kuin ryh- 
tya toimenpiteisiin tilanteen kaikinpuoliseiksi selvittamiseksi ja eri- 
tyisesti myos korjaustoissa ilrnenneiden vikojen ja puutteellisuuksien 
parantamiseksi. Naista vioista isannisto nayttaa tahan aikaan, siis 
kesalla 1831, jo olleen vakuuttunut. Tiilla valin oli maaherran viran 
haltijahin vaihtunut ja isannistoon kuului nyt siis todellinen valtio- 
neuvos Lars Gabriel von Haartnlan. Isanniston asiamieheksi kelvotto- 
nlaksi osoittautuneen Wegeliuksen jalkeen valittiin tarmokas hovioi- 

28. Patnluxla Pychlau oli syntyperaltaan balttilainen, syntynyt Riiassa 
2 2. 1795. Riiassa oli syntynyt myos hanen vaimonsa Carolina vuonna 1800. 
Pychlau oli muuttanut Tufkuun 1800-luvun alussa, ja taalla oli myos syn- 
tynyt thanen poikansa Jahan Ernst 13. 4. 1821. Paatdlen lkirkonkirjoissn ole- 
vasta maininnasta Pychlau poiikikesi tavo~ltaan muista kaupunlkilaisista, kos- 
ka hanest5 mainitaan vuonna 1844, ettei h l n  ollut lkiynyt dhtoollisella s ~ t -  
tcn vuoden 1823. Kirk~niki ' ia~t  tietavat kertoa hanen muuttaneen myiiihem- 
min ulkamaille, tuntemattomaan paitklkaan, ja kuolleen vuonna 1861. Abo 
svenska forsamlings kyfikobdk 1844-1. 5. 1845. I, 1.-5. S~tadsdel, s. 394. 
Saman seurakunnan ki~konlkirjat 1812--18211. 11, s. 559. 

29. Keisarin kirje 27. 1. 1830. Isanniston poytskirja 21. 7. 1831. 
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keuden ylimaarainen notaari Carl Johnson. Tama  v h t y i  heti valvo- 
maan tuomiokirkon korjausta ja kiinnitti ensiksi huomionsa jatikuvas- 
ti tyon alla olevaan kattoon. Elokuussa 1831 Johnson ilmoitti toimit- 
taneensa punnituksen saadakseen selville, olivatko Pychlaun hankki- 
rnat kuparilevyt oikean painoisia. Joidenkin tornin kattoon kaytetta- 
vien levyjen punnitus osoitti niiden olevan kevyempia kuin nlita kus- 
tannuslaskelmissa oli edellytetty. Laskelmien mukaan 90 lecyn piti 
painaa yhden kippunnan (136 kiloa vuoripainoa). Pychlau kutsut- 
tiin kuultavaksi ja han vaitti 90 kappaleen painavan sovitun maaran 
ja pyysi toimittamaan kaikkien 90 kappaleen yhtaaikaisen punnituk- 
sen. Isannisto kehotti Johnsonia yhdessa Pychlaun kanssa punnitse- 
maan yhta aikaa 90 k ~ p a r i l e v y a . ~ ~  

Kirkon korjauksen aiheuttama yleinen lwottomuus oli mvos 
kaupungin vaeston p~irissa yha  kasvanut. Isannisto pyysi sen vuoksi 
~rlaistraattia jalleen syyskuussa 1831 uudelleea tarkastamaan tornin 
katon katteen kestavyyden ja lujuuden 31 Maistraatti puolestaan 
ei katsonut voivansa tarkastusta suorittaa, ellei sen kaytettavissa 
ollut intendentti Engelin piirustuksia, jonka vuoksi niita py~det t i in  
hanen cckonttori~taancc.~~ Pyynto oli tietenkin ymmarrettava, silla 
Pychlauhan pelusti vaatimuksensa Engelin antamiin ohjeisiin. Toi- 
saalta oli aikan ilmeista, etta hanen vaatimuksensa eivat voineet 
perustua alunperin annettuihin maarayksiin ja sopimuksiin. 

Syyskuun alussa - 10. 9. 1831 -- notaari Johnson ilmoitti toimit- 
taneensa tyon alla olevaan kuparikattoon kaytettavien kuparilevvien 
~xlnnituksen. Han  oli havainnut talloin, etta 90 kuparilevysta vain 
2 2  levya oli ollut taysipainoista. Muut  sen sijaan olivat olleet truo- 
mattavasti alipainoisia. Han oli merkinnyt taysipainoiset kuparile- 
vyt nimileimasimellaan ja vaatinut, ettei muita levyja niiden ohella 
saanut enaa tyossa k a ~ t t a a . ~ ~  Punnituksen tuloksen tultua tunne- 
tuksi Pychlau pyysi saada kayttaa myos alipainoisia levyja ja luI,asi 
korvata tuomiokirkolle sen kuparipainossa karsiman havion. Isan- 
nisto oli nyt kuitenkin jyrkkana ja kielsi ehdottomasti kayttarnastii 

30. Isanniston poytaikinja 3. 8. 18311. 
31. 1s;inniston poyt3kirja 2. 9. 1831. 
32. Isanniston poyt9kija 10. 10. 1831. 
33. Isanniston poyta'kirja 10. 9. 1831. 



alipainoisia levyja tornin uloirnpaan seinaan. Tol-nin lyon~akcllon 
l~uoneen seiniin voitiin sen sijaan sanottuja levyja ka)-ttaa> varsin- 
kin kun naita ei ollut otettu kustannusarviossa huomioon. Sen si- 
iaan lyomakellon huoneen lattiaan ei alipainoisia levyja saar111t 
~ a n n a . ' ~  

Notaari Johnsonin ilmoitus kattolevyjen punnituksesta tuli klli- 
tenkin liian ~nyohaan,  silla kattotyo oli jo lahellii \,alrnist~l~llistaan. 
Iqanniston kokouksessa 18. 10. 1831 notaari Johnson naet jo ilnloitti. 
e ~ t a  tornin kuparikate oli valmistunut. Samalla han vakuutti katta- 
nlistyossa kaytetyn vain taysipainoisia kuparilevyja. hlaisti-aatin tar- 
Eastus, joka nyt olisi p i t k y t  suorittaa: kohtasi kuitenkin vai'keuksia. 
sill5 intendentin konttori ilnloitti. ettei se pitanyt tarpeellisena la- 
licttaa korjauspiirustuksia, koska niita sen mielesta ei tarvittu. Kir- 
Lon vanha kattotuolirakenne riitti m a l l i k ~ i . ~ ~  

Lokakuun lop~illa 1831 paatettiin kuitenkin sel\.ittaa kirkon ja 
erityisesti katon kol-jauksen kelvollisuus. vaikka intrndentin virasto 
ci piirustuksia lahettanytkaan. Taman paatoksen aih'eutti osittain 
111yiis se, etta Pychlau oli tyota teettaessaan, anattavasti  ei vain 
Lyon suorittamiseksi, vaan havaitserniensa vikojen korjaamiseksi. jat- 
t211yt kirkon kattoon aukkoja. Nama vaadittiin n)-t heti viipymatta 
liorjattaviksi jo ennen edessa olevaa tarkaslusta, josta patruunalle 
illlioitettiin. Saillalla \.aroitettiin Pychlauta. etta ellei han henkilij- 
kohtaisesti tai edustajansa valityksella valvo synt)-neiden aukkojcn 
peittamista, siita voisi koitua hanelle epaedullisia seuraamuksia. No- 
taa1.i Jollnsonin piti valvoa. etta ty6 tuli lieti s u o ~ ~ i t e t u k s i . ~ ~  

l larraskuun 15.. 17.  J a  18. pai\.ina 183 1 suorittivatkin scurakurl- 
tien luottamusmiehet kirkon korjauksen perusteellisen tarkastuksvn. 
TIeidiin scn tuloksista isannistiillc lahettiimansa sel\.it)-s ei ~nitenkaan 
peittanyt tarkastajien suurta tyytyrnattiim~ytta koko kirkon korjauk- 
sen hoitamiseen. Jo korjauksesta paattarnisessa oli heidan nlielestaan 
t a p a l i t u n ~ ~ t  sc virhe. ettei seurakuntia oltu kuultu. Vasts kun kus- 
tannusten peittiimiseksi ei saatu tarpeeksi valtion varoja ja k ~ l n  

31. Is5nniston poytikirja 10. 10. 1831. 
35. Isanniston poytakirja 26. 10. 1831. 
36. Isanniston poytakirja 30. 11. 1831, selostus tyon kulusta. 
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rnuutkin valtion suunnittelemat toimenpiteet - suolatulli ja koleh- 
d i ~  - eivat tuottaneet tarpeeksi, oli kaannytty seurakuntien puoleen. 
Kama olivat levottonlina seuranneet suurimpaan ja arvokkaimpaan 
orriaisuuteensa kohdistuvia toimenpiteit3, sita levottomampina, kun 
rie virallisesti oli pidetty t a p i n  t i e tha t tomina  korjauksen k ~ l u s t a . ~ ~  
Seurakunnille oli suuri yllatys, et t5 korjauskulut vieritettiin n i i d e ~  
s~~oritettavaksi. Yllatys oli sit5 karvaampi, kun niilla ei ollut mi- 
taan aihetta olla tyytyvaisia korjauksen tuloksiin. 

Juuri korjauskustannuksiin kohdistuivatkin tarkastajien moitteet 
kaikkein teravimpina. Niinpa laaditussa tarkastuspoytakirjassa pat- 
rliuna Pychlauta syytettiin voitonpy)nnista ja sen todisteeksi esitet- 
tiin ensi sijassa puutavaran hankinnoissa tapahtuneet vaarinkayttik- 
set. Pychlau oli veloittanut ennen kuulumattoman kalliin hinnan 
tavarasta, joka oli vajaamittaista, vajaalaatuista ja epapuhdasta. 
Pychlau oli myos kayttanyt hyvakseen intendentti Engelin kum- 
lnastuttavaa paatosta olla tekematta yksityiskohtaisia piirustuksia 
katon korjausta varten. Niinpa Pychlau oli tehnyt katosta keskilai- 
van osalta 1 kyynaraa matalamman kuin mita fasaadipiirustuk- 
set omittivat (kyynara 59,38 cm).  Katon korkeuden piti piirustus- 
len mukaan olla 13 kyynaraa, mutta nyt oli korkeudeksi tehty vain 
11% kyynaraa. Edelleen Pychlau oli rakentanut raystaat ulottu- 
illaan vain 3 tuuman paahan seinasta, kun niiden piti ulottua vahin- 
taan 9 tuuman paahan ( tuuma 2,97 cm) .  Kun kuparipeltia niin 
niuodoin kului kattoon paljon vahemman kuin nlita urakkasopinl~is 
edellytti, oli Pychlau saavuttanut tuhansien ruplien voiton ja sa- 
malla vaarantanut kirkon sGlyvyyden. Nakyvana todisteena kirkon 
uhanalaisesta tilavta oli se, etta vesi virtasi sateella pitkin muureja. 
Kattotuoleihin ka~te ty is ta  laudoista ja palkeista urakoitsija ei ollut 
saavuttanut vain ennen kuulumattomia voittoja niita sopimuksen 
nlukaan kirkolle hankkiessaan, vaan voiton l i s a h s e k s i  han oli kayt- 
tanyt 12 tuuman palkkien sijasta 6, 7 ja 8 tuuman ~ a r r u j a ,  jotka 
rrlakmivat vain 75 kopeekkaa sylelt3, kun Pychlau oli maksuna saa- 

37. cck'yrkans Repnra t ion  - i f rdn sin biirjan, anda  till n i i r~ 'a rnnde  7 ' i d .  
K t~n ins tonc  for F o r s a m l i n ~ a r n e .  hnr  ~ ' n r i t  lnsacpt u t i  ctt  tjorlct Tijrhcncc (Tar- 
k a s t ~ s p o ~ t i i k i r j a  15., 17. ja 18. 11. 1831 ) .  



TUTUTL tuomtokzrkon fasadi eri aikoina: kustavilatnen aika. 1 ' k~ t t y t~ -  
kollta J .  L. Despre:'irz pzirroksesta vuodelta 1785. - Kurlznkaallinen 

Kirjasto Tukholrna. 

nut palkeista 4 ruplaa sylelta. Korjaukseen kaytettavaksi tarkoi te- 
tuista laudoista han oli saanut 15 ruplaa toltilta, mutta niiden seka- 
lautojen, joita han oli kayttanyt, saattoi arvioida maksavan korkein- 
taan 6 tai 7 ruplaa toltilta. Tarkastajien harrnia todistaa ehka par- 
haiten heidiin lausuntonsa, etta kattotuoli t oli tehty niin kehnos ti. 
ettei koko kaupungissa ollut ainoatakaan liiteria, jossa ne olisivat 
olleet k e h n o r n n ~ a t . ~ ~  

Kun kattotuolit lisaksi oli tehty aivan vaarin - minka tosiasian 
kehnoinkin kirvesmies saattoi ymmartaa - panemalla puut vain 
paallekkain ja kiinnitthmalla ne rautanauloilla ilman liitoksia toi- 
siinsa ja viela lisaksi vanhoilla palaneilla ja ruostuneilla kirkon pa- 
losta saastyneilla nauloilla, arvelivat tarkastajat, ettei ollut ollen- 

38. ccl'ijr ijfrifit ar sainn~nnsattningi.n o f  dessa 7'nL Stolar, iifr~rr hela 
Kyrhnn .ra" hrsbnffnd,  ot Wi  utnn cltt i ringastf. n ~ o h n  fiirnarnlcr Entr~prc,nr,itrc,n 
Try,@ l i~ tnno  pa"sta", att ut i  helo S t n d f n ,  i c l ; ~  fin I,idrr Byypnciif f i ~ ~ n c s ,  
hucircst Di.11 ban jcnlfiircis r)lcd Dpssn u t i  u.telhrt.cc 
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S i y ~ e e r a a m a t o n  guashz-maalaus 179(1-lut'u?~ lopulta. C .  P .  Halls tr i j~ni?~ 
tyij (?). - -  Tururz Histo~iallinen Museo.  

liaan uskomatonta, jos joku heista viela nakisi koko katon Inaassa 
ja pudotessaan havittavan kirkon holveja. 

Raskaimmat huomautukset kirkon kuparikatosta eivat edellisten 
huomautusten tapaan koskeneet ensi sijassa kuparikauppoja, joissa 
niissakin Pychlaun kylla ~ h t i i n  saavuttaneen itselleen suuria voit- 
toja. Sen sijaan kuparipeltien ~kiinnitys oli tarkastajien mielesta suo- 
ritettu niin onnettomalla tavalla. etta koko tyo oli turlneltunut 
Kaikki kuparipellit oli naulattu kiinni alustaansa 3 tai 4 tuuman 
~lauloilla ja niin oli jokaisessa pellissa 4-8 naulanreikaa, jotka sa- 
tcella vuotivat. Niinpa 8. 11. 1831, fkun oli kayty alustavasti tarkas- 
tammsa kirkkoa, oli koko paakaton etelihpuolinen osa kaikkialta 
vuotanut, niin ettei ainoatakaan 5 kyynaranalaa ollut havaittu, jossa 
ei olisi vuotoa ollut. Kun monet rei'ista lisaksi olivat suuria, scura4 
siita, ettei vesi vain valunut holvien paalle, vaan tunki niiden lapi 
kirkkoon. Kunnolla laitetussa kuparikatossa pelteja ei naulattu lapi 
alustaan kiinni, vaan kiinnitys suoritebtiin listoilla ja liittimilla.39 
NZiden listojen ja liitinten (rimsor och kramlor) kayttoa korjaus- 
kustannuslaskelmatkin edellyttivat. Tarkastajat eivat pitaneet Enge- 

39. ((Uppa" Ett med  besked lagf Koppnr T a h ,  /~rzrzcs unrf uldrlg Koppor 
Pl2tarne genom ~ p i k a d e ,  uton fastnt DP dzt, medelst Rzrnsor och Krarnlor.(( 
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Yksityiskohta (:. Miil- 
l e ~ i n  kivipiirrok~csta 
11'. I,c, Moinen ltto- 
qr nfiasta vuosilta 
1815 17. -- 7'zlrzln 
Histor lallir~cr~ M u -  
5C'O. 

l~nkaan antamia miiarayksia pLtevina, vaan huomauttivat, ctta li \ -  

tojen olisi pitanyt olla paksumpia kuin Engelin maaraamat. Paliinta 
kuitenkin oli se, ettei edes noita Engelinkaan ohjeiden mukaan tch- 
tyja listoja tavattu tarkastuksessa a i n ~ a t a k a a n . ~ ~  

40. Rakennumestar i  Lauri  Valjancn on laatinut seuraavan sclostu:ksc~i 
tornin 1830-luvun 'kupnrilknttcrstn ja srn uusilrlisesta: 

ccVcrratt~~essa puurakel~tcisen tornirl cri osien peltityota, voi hzvaita 
aivan selvi:i tylitapa- jn -1nntueroja. 

Varsinaiset kattopinnat, kuten tomin huippuosa ja sen 1iittycnispinn;lt 
pystysuaraan torniosaan, on pyrit,ty tdkemaan asiaan kuduval la  tavalla, mm. 
katan pystysaumat kaksintkertaisina ja vaakasaumat osittain kaksin~kcrtaisina 
hakasaumaina. ylksinlkcrtaisia hdkasaumaja on  k5yte.tty kuitenckin uscissa pai- 
koissa ja rinnan kaksinkertaisten kanssa. Tasta voi pZitella, e t t i  pe1tist.p- 
picn jolukossa o n  ollut oppipoikia tai muuten huonmti  ammattinsa taitavia 
tekijiiita. 

Suurin virhe on tchty kuparipellin kiinnittjinisessa aluskattoan naulaa- 
rrlalla lapi pellin; nain on aikaansaatu vootavia rei'kia. Nauloina on kaytctty 
rautnisin tnkonalllojn, jotka on lylity 2x4 cm:n pellinpalan toisen paan !$pi 
jn edellccn kattopcllistii aluskattuon, jonka ~ d ' k e e n  pellirrpalan avoin piis 
k;iinnettiin naulan kannan suojdcsi. Tnkonaula;, rakennc o n  kiilamaincn 
ia alustkaton vahvuus noin 3-4 cm, joten naulan tartturninen nlusknttoson 
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Ern)irc.kolrplr 11gi11 
t uomiok i r l~bo .  Yk.ri- 
tyiskohto J .  R c i ~ l b c r -  
qin kivipiirrok.resta 
rluotl(,lto 185-3. - - -  

'I'rtrrc~r Hi.\toriallinc.n 
M ~ L J ( , o .  

. .. .. 
or? jaanyt  hrilkoksi. K u n  otataan vie)la h u o m i w n  pibkan saurnattoman pel- 
itilevyn kay t to  j a  tuulen voima imuna  pcllin pintaan,  on sclviia, c t t a  kiila- 
~r ia in rn  n a u l a  nlousee tekenast i ian reiast l  j a  mahd~ollisesti p r~ toaa  kokonaan 
p i s .  Niiin tuuli saa y h l  suuremrnan ot teen katcaineczsta ja rasittaa saumoja 
tellden n r  v ~ ~ o t a v i k s i  srkii saa j a t k ~ l ~ a l l a  eclrstakaisella liikkeellii ~ ~ e l t i l e v y n  
mur tumaan .  

Kat teen  i k a l  olisi voitu pidcntaa, j'os rakcntamisvaihccssa o~lisi huomattu 
kiilntiiii alusk,zton 13pi tullect naulojen kzr je t  ja nain lulkita ne.  Toi,mcnpide 
c~ ikuitenmkaan olisi tchnyt  tastii jkatosta c<iikuista<<, simll5 kaytr tyt  rauta ja 
kupari r ivat  s 'wi  r innan kaytethviiksi. C u  j a  Fe muod~ostavat lkeskcniian 
1,osteissa olosuhteissa galvaanisen parin, jovsa ep5jalornpi F e  syopyy. T l -  
man  havaitsi usrissa jo c<oh~~tkaul;~isiksic. syiipynrissl takonarrloissa. 

T o r n i n  suoran osan peltityo on kiisitykseni mukaan  tc,hty tiib5iri amsmat- 
titaidottomalla tyikoirnalla. Kehittyneemmiin tyotavan niifkce vain pc18tilc- 
vyjen jauk'kakahdi~sa, joissa o n  kaytetty yksinkertaista -- jo~s~kin aivan liian 
l y h y t t l  - - haikasaumaa. Kiinnitys on  tapah tunut  pintanaulau~kscna yl l l  rsi- 
tctylla taval la  pel'linpalasta kayttaen. T y o t a p a  on  niin allkeellinen ja tyo h u e  
lirnottomasti te'hty, e t t a  t d o s  on p in taa  el%voit t lvl  j a  Iaontei'kas, rnut ta  
huonso kat teena.  

T l n i i  tornin o'sa ei ole kosikaan p i tany t  vet t i ,  vaiskka eipa vesl siihen 
ka.uaiksi jiakaiin. Sateet, jotlka tulivat k w a l l a  tuulellla, tunlkeutuivat jokai- 
smsta rausta sisaan j a  na in  lahotti~vat slusrakenteet. My6hempirn vuosiikym- 
menien kuluevsa o n  vuotavaa lkatetta koestettu paikata kitilla, rn r~ t ta  tulio~k- 
setta. Ki t t i  on kuivucssaan mur tunut  j a  raot  w a t  jLllcen vuotancet. 

Ka t teen  uusimisen yhteydessa o l c m e  poistaneet kai,kki la~honnert  puu- 
osa,t. Ti lal le  o n  pan tu  u u t t a  puuta.  Pedtityosmsa on m~hd~ol l i suu~ks icn  mukaan 
1)yritty p ienen tamian  peltilevyn kokmoa, jotta saataisiin saumoilla jlgkis- 

9 T ~ l r i ~ n  histor-iallincn ar-kisto XXI 



Pat~lru?ia Pyclzlann tcct ta~ni ia  tuomiok i i kon  tornin X a ~ ~ o u .  Kupuri-  
pelti kiinnitcttzin al~rshattoon naulaamalla ja taittamnlla apuna kay- 
t ~ t t y  ~ ~ c ~ l l z n p a l a  ~ ~ a l ~ l a n  k a n l ~ a n  suojaksi. V a \ i ~ m ~ ) z u ~ ~ p u o l r ~ i c c ~ s a  ku-  
z las~a  011 pcllinpalarl ja kitin aaulla toimitc t tua p a i k k a z ~ ~ t n .  

'Tarkastajien purkaessa tyy tymat Liiinyyttiiin Lyiita ja sen suuria 
kustannuksia kohtaan, he loysivat muutenkin kaikkialta ja loput- 
to~riiin pahoja virheita: alttaritaulun koristelu oli tehty siten, ctta 

tettyja kattopintoja. Samalla t5m2 on antanut  inahdollisuuden Icvyicn cntis- 
tii lujernpaan ikiinnittiimiseen a1us)kattoon. 

Kiinnitys o n  ku'parikatteen eras tarkeimmistii teki jokti .  Uusituss:~ kn- 
tossa olelnme tchnect sen siten, et ta  noin 3x10 cm:n pellin1,al;l n a u l ; ~ ~ n . l ~ r  
( tai tct tuna 90°) peltilevyjcn sauma~kohdasta aiuskat,toon ku1~nrin;ruloin. Sau- 
man k a a n t h i s e n  yhteydessa tai t tuu t5m5 kiinnitysp:lla mukana kiinnittyvn 
lujasti sauman tait'oksiin ja  viela sanlalla kirist3en pcltilcvyt a1usta;rnsn \.;IS- 
1t.11. Tiill5 rnrne te l r r~~l la  saadaan pinnaltaan taysiri ehea ja kiintcssti ;~lrrstal- 
laan olcva k a t e . ~  
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Tuomiokirkon tornin pystysuoran osan ikkunakuuio patruuna Pych- 
laun teettamiistii musta aikojen kuluessa p.aikkailtuna. Kuua on otet- 
t u  korjauksia 1960-luvulla .aloitettaessa. Huomaa peltien kiinnitta- 
minen ualeikkunan puitteisiin nauloilla ja pellinpaloilla d ikkaa-  
malls<<. 
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Torn in  pystysuoran os.an kuparipeltien mennuksetl  tyotapaa uuoden, 
1968 korjauksesta. 

sc jo ensi silmayksella inhotti ja loukkasi kirkkoviikea; kyn~ttilakruu- 
~ l u t  olivat sovittua pienempia; kirkon maalaustoita ei ollut suoritettu 
kuten oli sovittu, sen sijaan seinatiilien valisia liitoksia oli hakkaa- 
malla auottu niin, ebG k&o kirkon seina oli rikkirapautumaisil- 
laan jne. 

Tarkastajat ilmoittivat paheksuvansa isanniston koko siihen astis- 
ta menettelytapaa korjaustoiden suorittamisessa. Jos isannisto olisi 
alun alkaen ottanut seurakunnat huomion tyossa, olisivat nyt tehdyt 
rnonet virheet voitu valttaa. Tarkastajien loppulausunto oli se, etta 
seurakunnat eivat koskaan tule hyvaksymaan tuomiokirkkoa tassa 
nykyisessa kunnossaan. Isanniston on annettava takee[t siita, etta 
urakoitsija suorittaa tasmallisesti sovitut tyot ja maksaa takaisin nc 
summat, joiden suorittaminen ei ole tuomiokirkkoa hyodyttanyt. 

Joulukuun 27. paivana 1831 Pychlaulta vaadittiin vastinetta 
riaihin huomautuksiin. Vastaaminen oli vaikeata ja niinpa han saat- 
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Tornin pystpuoran osan uutta kuparikatetta vuodelta 1968. 

ioi jattaa selityksensa vasta toukokuussa 1832. Pychlaun vastaus 
osoittaa epiiilyksia h k e n  tyotaan kohtaan esiintyneen jo pitkia ai- 
koga - ehkapa jossain maarin sen alusta alkaen - ja seurakuntien ja 
Pychlaun keskinaisten suhteiden naiden ep2ilysten johdosta val~itel- 
len melko tacalla niyrkytityneen. Yhta  jyrkasti kuin tarkastajat esit- 
tivat hylkaavan lausuntonsa, Pychlau ilmoitti torjuvansa heidan vaa- 
timuksensa ja pitavansa heita epapatevina ja asiaankuulumattomina 
tarkastajina. ccNe eraat herratcc, jotka tuomiokirkkoseurakunnan val- 
tuubtarnina olivat tarkastusta suorittaneet, olic a t  itse korottaneet 
itsensa reviisoreiksi ja esiintyneet havyt to~nan itsetietoisesti. I lman 
mitaan laillisia oikeuksia h e  olivat astuneet tyohonsa, silla tuomio- 
birkko kuului piispan ja kirkon isanniston valvontaan eika niin inuo- 
doin ollut kaupungin tai sen seurakuntien valvotta\issa. Pychlau 
kiinnitti isanniston huonuota myos epaystavallisyyteen. jota useim- 
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mat  kaupungin luottamusmiehista tunsivat ja avoi~nesti osoittivat- 
kin hanta koh'taan. Scn vuoksi namakin olivat jaaveja esiintymiiiin 
hanen tuornareinaan ja syyttajinaan. Pychlaun rnielesta hanen syyt- 
tajansa ja arvostelijansa olivat sivistymattomia ja kayttikseltaan so- 
l~inlat tomia ja k6mpeloita. Uhkasipa Pychlau vetaa hcidat tarnan 
johdosta oikeuteenkin. 

Paaasiassa Pychlau vastinekirjel~nassaan selostaa korjaustijiden 
alkw.mpanoa ja \-iittaa aluksi palon jalkecn syntyneisiin suuriin vai- 
keuksiin. H a n  mainitsee talloin monien olleen vailla asuntoakin ja 
III yijhaisen vuodenajan synnyttaneen hyvin vaikean tilan tren. 
Pychlau kertoi tehnecnsa naissa oloissa suuria henkilokohtaisia uh- 
rauksia materiaalihankinnoissa. Nama  hankinnat, jotka eivait kuu- 
luneet urakkaan, vaan jotka Pychlau suoritti erikseen sovituista hin- 
rioista, eivat ollset suinkaan tuottancet hanelle voittoa. Intendcnt- 
ti Engelin oli kirkon korjausta a~vioidessaan rnahdotonta saada sel- 
vaa havitvksen suuruudesta muureissa, vaikka han  oli niita tutkips- 
saan hengenvaarallisella 'tavalla kiipeillytkin niilla. K u n  Engvl ei 
ollut oikein selvilla vahingoista, han oli maarannyt kaik'kiin ulko- 
katon palkkeihin sanianlaiset n ~ i t a t  siten, e t ta  niiden tuli olla sarilan- 
vahvuisia. Toisaalta han kuitenkin edellytti niiden sopivan entisiiri 
n ~ u u r i n  rakenteisiin. Tasta syysta Engel oli arvellut, ettci tal:kko- 
jcn korjauspiirustusten tekemin,en ollut tarpcellista. Kuitenkin osoit- 
tautui, etta juuri palkkien paksuuden tuli vaihdella. Kun Pychlau 
oli cnsin toiminut Engelin ohjeiden mukaan ja sit.ten j o u t u n ~ ~ t  teke- 
maan asken mainitlin havainnon johdosta urlsia palkkeja, Iian oli 
lidin karsinyt vahinkoa. Tasta vahingosta han  oli tehnyt isannistiillr. 

korvausvaatirnuk~sen. Kuitenkin oli asian johdosta suorite.tussa kat- 
selrnuksessa hanen huomauti~ksistaan huolimatta otettu kol -va~~sta  
varten lukuun ainoastaan sellaiset palkit, jotka olivat kapca~llpia. 
Itse katon rr~ittojen Pyclilau vaitti olevan juuri s'ernmoisia kuin oli 
sovittu. 

Tyon viivastyminen ja sen lop~~ll isen \.alniistun~isen lykkaanty- 
rl~in'en oli asia, josta Pychlauta oli koko korjauksen aikana sn t e t t y .  
Taman  johdosta Pychlau s,elittaa, e t ta  tyo oli ollut vaarallista var- 
sinkin ankarana vuod'enaikana. Se pelastytti pois tyolaisia eika heita 

voinut taivuttaa edes houku6televilla pakkoillakaan tyoh6n. Sen vr~ok- 
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si Pychlaun oli kustannuksia sasstamatta ollut hankittava Helsin- 
gista paikalle suuri jouk,ko tyolssia. Nama eivat olleet Pychlaun 
r~iielesta suinkaan tailtamattomia, koska he olivat aikaisexnxnin tyos- 
kennelleet Helsingin komeissa rakennuksissa. Heidan arnrnattitaidos- 
saan ei siis pitanyt olla huomauttamista, koska nyt oli sentaan I-a- 
kennettava vain yksinkertainen kirkon katto. Pychlau lupaultui kui- 
tenkin korjaamaan ne hanen rnielestaan epaolennaiset virheet, jotka 
sopivalla tavalla oikaistavaksi ilmoitettaisiin. 

Kattotuolien rakenteet, joita vastaan tarkastajat erityisesti oli- 
rat  rnoitteita esittaneet, oli tehty Pychlaun mukaan tarkastuksessa 
havaitunlaisi~ksi siita syysta, ettei Pychlau ollut tahtonut heikentaa 
niita tekemalla niihin esitettyja leikkauksia. Kuitenkin han oli val- 
nlis niiss2kin suorittarnaan vaaditut parannukset, kunhan hanta ei 
vain sitten jalkeenpain syytettaisi epaedullisista tuloksista. Sanioin 
han oli valmis katselrnuksen jalkeenkin vahvistamaan kattoa ja sen 
tukia, vaikka se olikin hanen mielestaan tarpeeton,ta. Nain hnn joka 
tapauksessa paasisi hanta vastaan kohdistetuista ilkeista panet'te- 
luista. Kattotuolien paksuus ei lianen mielestaan vaikuttanut niiclen 
kantakykyyn. Mita tuli kattotuolirakenteiden puuainekseen, oli ra- 
kennusmestareiden syyta se, etta kaytettyjen lautojen joukkoon oli 
iullut kuusilautoja. Mitaan etua Pychlau ei tasta sei,kasta olll~t saa- 
nut, painvastoin. Lautoja oli naet hankittu, ei suinkaan liian vahan, 
vaan aivan tarpeeksi, niin etta kirkkomaa oli niista taylttynytkin. 
Kun tyiilaisia oli paljon, saattoivat erilaatuiset laudat, joita oli va- 
rattu eri toita varten, helposti ssekaarutua ja niin oli kattoon tullut 
joitakin kuusilautoja mantylautojen jouk!koon. Mutta taman vuoksi 
ri pitanyt hanta vastaan esittaa vaaria ja yksipuolisia nakokohtia. 
Kattotuolien kiinnitthiseen Pychlau ei ollut kayttanyt vanhoja ja 
tulipalossa ~ a h i n ~ o i t t u n e i t a  nauloja, vaan uusia. 

Huomautuksia ei, niin kuin naemrne, oltu esitetty kuitenkaan 
\ - a h  katon alusrakenteesta, siihen kaytetysta puuaineksesta ja tai- 
tanlattonlasta tyosta, vaan erityisesti katon kuparipaallysteesta. Nai- 
llin syy~ti3ksiin Pychlau vastasi, etta 20. 5. ja 5. 8. 1831 oli kattotyon 
kupari tyostti suoritettu tarkastuksia, joiden poytiikirjat Pychlau liitti 
vastineeseensa. Han totesi niista kayvan ilmi, etta kuparikate oli 
naulatmtu ja saumattu silla tavoin kuin toukokuun 20. paivana 1831 
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toimitetussa tarkastuksessa oli maaratty. hlitaan kustannuksia 
Pychlau ei ollut saastanyt seuratessaan annettuja ohjeita. Kupar-i- 
tyosta oli vastannut olternlanni Johan Calonius ja tama oli suorit- 
tanut tyon hyvaksytyn suunnitelman mukaan. Kun Calonius tar- 
kastuksessa marraskuun 15. paivana 1831 oli lausunut epailyksia 
tyon laadusta. P)chlau piti niita nauret ta~ina.  Epailyhset oli lau- 
suttu vain niiden painostuksesta, jotka halusivat vahingoittaa hanta. 
Caloniuksen puheita ei siis tawinnut ottaa huomioon. Mita tornin 
juuressa ole\-assa katossa esiint)-neihin paljon parjausta herattanei- 
siin reikiin tuli. olivat ne aiheutuneet alas pudonneista rakennus- 
aineista. Naiden vahingoittuneiden levj-jen tilalle Pychlau lupasi 
ssettaa uudet. Muuten ei katossa ollut reikia muualla kuin kirkon 
muurin kohdalla ja johtuivat ne siita, etta muureissa oli aika ajoin 
toimitettujen korjausten vuoksi taipumia ja syvennyksia, joiden 
vuoksi kuparipeltia ei oltu voitu naulta alustaansa kiinni silla ta- 
valla kuin olisi pitanyt. Niiiden syvennysten ja taipumien kautta vesi 
tuulisella ilmalla paasi sisaan ja juoksi lahella oleville laudoille ja 
sitten viidennen, kuudennen ja seitsemannen laudan kohdalla tunki 
sisaan kirkkoon. Vuodot eivat kuitenkaan Pychlaun nlielesta olleet 
pahoja eika yksikaan holvi ollut niiden takia vahingoittunut. 

Tassa yhteydessa Pychlau myos uudelleen vaitti. etta vaikka 
kuparipellit punnittaisiin useita kertoja, ne yhteensa olisivat paina- 
vampia kuin piti, vaikka pellit kylla erikseen punnittuina sattumalta 
saattoivat olla eripainoisia. Kun tarkastuksessa 15. 11. oli havaittu 
alipainoisia levyja, johtui se siita, etta punnituista pelleista kaksi 
oli ollut kapeampia ja lyhyempia kuin muut. Painoero oli siis joh- 
tunut tasta syysta eika - niin kuin vstett i in - siita, etta pellit 
olivat ohuempia kuin vaaditut. Tasta saattoi jokainen vakuuttua pel- 
tien mittaamisella. Jos kaikki pellit olisi yhta aikaa punnittu, olisi 
paino osoittautunut paljon edullisemmaksi. Punnitus oli kuitenkin 
toimitettu inielivaltaisesti ja puolueellisesti ja pelkastaan tarkoituk- 
sella vahingoittaa hanta. 

Seurakunnan lausunnossa oli Pychlauta ankarasti syytettl- 1lluLrn 
ohella myos voitonhimosta, ja todistuksena siita nahtiin rnonia seik- 
koja, edella mainittujen lisaksi mm. kirkon maalauksen laatu, altta- 
ritaulun kehysten ja koristeiden teko ja kirkkoon hankittuien kyntti- 
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lakruunujen pienuus. Pychlau torjui jyrkasti kaikki n h a  syytijk- 
set ja vSitti niiden osoi ttavan tarkastajien vaariimielis?~tta. 

Pychlau ilmoitti kylla haluavansa suorittaa ne parannukset, jotka 
nsiantuntevat ja puolueettomat miehet katsoivat tarpcellisiksi: rnutta 
~~ro t e s to i  sita tarkastusta Lrastaan, jonka olivat suorittaneet s'eura- 
kunnan valtuuttamat tarkastajat. Heidan lausuntonsa olivat hanen 
i~iukaansa kasittiimattomia. Pychlau lausui halveksivansa katkcr-ia 
l~avaistyspuheita ja jattavansa kaikki ilkeat viittailut kirkon isan- 
r!iston arvosteltaviksi, isanniston: jonka puolueettomuuteen ja asian- 
iunten~ukseen h5n luotti. 

Pychlaun vastaus ei edistanyt kirkon restauroinnissa s)-ntyne.iden 
virheiden korjaamista. Jo tassa vaiheessa oli selvasti havaittu. ettci 
a.siaa voitu ratkaista neuvotteluilla. Toukokuun 19. paivana 1832 
pitamassaan kokouksessa isannisto tuli siihen tulokseen, et ta  s~en oli 
annettava kirkon korjauksen puutteellisuuksien selvitys oikeuden 
ratkaistavaksi. Vain oikeusistuin voisi velvoittaa patruuna Pychlaun 
ryhtymaan asian vaatimiin toimiin, sikali kuin han ei voisi osoittaa 

csitettyja vaatimuksia epaoioikeutetuiksi. Asian selvitys ta  ei helpotta- 
nut se, ett5 Pychlau oli nostanut ennakkoa korjauksista, joita han 
vi ollut suorittanut tai jotka oli suoritettu vaarin tai puutteellisella 
tzvalla. Sovinnon toivoa oli kuitenkin viela niin paljon, etta isannisto 
liesakuussa 1832 paatti ensin tiedustella patruunalta, suostuisiko han 
ilnlan oikeudenkayntia suorittanlaan korjaukset. Talloin hanelle suo- 
ritettaisiin loputkin urakkasummasta, josta osa oli viela pidatetty 
lieskustelun ja kiistan alaisena olevien seikkojen vuoksi. Kysyrllyk- 
wssa oli koko tuomiokiroikon, mutta erityisesti sen katon korjaus. 

Isanniston tekema5.n sovintotarjoukseen Pychlau vastasi vaitta- 
~ l~l i l la ,  etta hanta oli estetty suorittamasta korjauksia ja vaati koko 
: oljaussumman valitonta maksamista. Ariaa tutkittaessa katso'ttiin 

kiiyvan ilmi, et ta  Pychlau oli tosiaan marraskuussa 1831 suoritetun 
~;LI-kastuksen jalkeen salaa asiasta sopimatta nhtynyt  korjailemaan ha- 
vaittuja virheita. Taman  puuhan tultua julki maaherra oli kieltanyt 
sen jatkarnisen ilman siita annettua nimenomaista maaraysta. T a t a  
toilncnpidetta isannisto piti oikeana. Ei nahty tallakaan kertaa muuta 
llc-rlvoa kuin jo toukokuussa oli havaittu. Niinpa vastattiin, et ta  jos 
I ) ; I ~ I . U L I I ~ ~  Pychlau piti maaherran kaskya ja isanniston siihen suostu- 



rnista vaarana toimenpiteena, h a n  voisi hakea asianomaisesta tuomio- 
istuimesta o ike~i t t a  itselleen ja korvausta vahingosta, mirlka hkn kat- 
soi talla tavalla karsineensa." 

Asiat alkoivat nyt nopeasti kehittya kohti ratkaisua. Seu~.:tkurliiari 
tarkastajien vaitteet katon vuodoista eivat osoittautuneet pel.attiirniksi. 
Kirkon holveista havaittiin jatkuvasti vuotavan vet& Niinpa tarkas- 

tuksessa 19. 7. 183 1 todettiin 12 eri pai'kassa veden tunkeutuvun hol- 
vien lapi kirkkoon. Syyksi ilrnoitettiin se, e t t a  kattopelleissa oli reikia. 
K u n  Pychlau kutsuttiin paikalle ja  han ta  vaadittiin sel i t tamain asia, 

han  syytti jalleen isannistoa siita, e t ta  korjaustoita oli viivytetty ja 
e t t a  han ta  oli niista estetty j a  e t t a  hanelle oli silla tavalla aiheutettu 
vahinkoa. Tas ta  huolimatta h a n  lupasi kuitenkin korjata  viat. 

Syksylla 1832 toinutetussa kirkon korjauksen uusintatarkastuksessa 
todettiin vuotojen yha  olevan korjaamatta. Vedentulon svyksi esitet- 
tiin nyt paitsi katossa olevat reiat, myos se, e t t a  vesi valui muurcja  

pitkin holveihin ja  sitten niiden lapi. Lokakuun 9. p z v a n a  1832 suo- 
ritettu tarkastus antoi vihdoin tahan asti tarkimman vastauksen kiis- 

takys,ymyksiin. Siina todettiin, e t t a  tuomiokirkon rakennus'tyijt olivat 
monessa suhteessa virheellisesti suoritettuja ja epataydellisia ei- 
vatka ne myoskaan vastanneet tehtyja kustannusarvioita ja sopi- 

muksia. M i t a  erityisesti kattoon ja sen rakenteisiin tuli, oli ti- 
lanne sen laatuinen, e t ta  katsottiin valttam2ttomaksi ko'konaan repia 
kat to ja  rakentaa sc ~~uclel leen sill2 tavalla kuin intendentti E n ~ c l i n  

konttorin aines- ja kustannuslaskelmat rriiiarasiviit. Pidettiin kuitcliki~l 
rnahdollisena sitk, e t t a  kat to erityisin vahvistnksin saataisiiii tarkoi- 
tukselrrnukaisern~naksi. T a m a  korjaustyo oli kuitenkin siina ~ni i i r i r l  
vaikca suorittaa, ettei siita voitu an taa  mitaan tZydellisia kirjallisia 

selostuksia, vaan se oli luotettavasti tehdyksi tullakseen suoritettava 
jorikun asiantuntijan tarkan silmallapidor~ alaiscna. Isannistii paatti- 

kin velvoittaa pa t ruuna  Pychlaun jo~ko kokonaan uuc1est;ian tekemaan 
kirkon paah~loncen  ja  siihen liittyvien kirkon eri osien katot tai sitter1 
annettujen ohjeiden m u k a a r ~  ja  asiiir~tuntijan valvonnassa korjna- 

mnan suorittamansa tyon. Talloin kat to ehka  voitaisiin saada  kunnol- 
liseksi." 

1 1 .  Isanniston poytrtkirjat 19. 5. 1832 jn 5. 6. 1832. 
+2.  Isiin11is:iirr [~iiytakirja 31. 10. 1832. Tarkasruspoytiikirja 9. 10. 1832. 
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Isanniston lokakuussa 1832 t e k e m z n  ratkaisuun patruuna Pychlau 
alistui. Mut t a  kumrnastuttavan nopeasti eli jo marraskuun 9. paivana 
1832 toimitetussa tarkastuksessa ilmoitettiin katon tulleen korjatuksi 
ja vahvistetuksi. Vielapa katsottiin sen tallaisena kestavan vuosisato- 
jen ajan. T k a n  vuoksi katsottiin suoritetun korjauksen riittavan. 
Koko kato'n repimiseen ja uudelleen tekemiseen ei katsottu enas  ole- 
van aihetta, vaikka toisaalta pidettiinkin patruuna Pychlauta siihen 
velvoitettuna. Mi,kii sai isanniston taipumaan tahan ratkaisuun? Tus- 
kinpa se, et ta  suoritettu korjaus olisi ratkaisevasti muuttanut  katon 
laatua. Henkilovaihdoksia ei isanniston eika tarkastajien piirissa ollut 
tapahtunut. Painavin seikka oli ehka se, etta pelattiin kattoa koko- 
naan uudelleen rakennettaessa tapahtuvan onnettomuuksia ja kirkon 
tulevan jdleen pitkiksi ajoiksi kayttokelvottomaksi. Kuitenkin paatti 
isannisto, etta korjausta oli tulevana kesana viela katon osalta jatket- 
ta ja siina olevat reiat tukittava. Lopuksi isannisto tuli siihen tulok- 
seen, etta koko asian lopullinen selvitys Pychlaun yha edelleen esitta- 
mien korvausvaatimusten ja hanen tyossaan tapahtuneiden virheidcn 
vuoksi oli selvitettava sovintotuo~mioistuimessa. Tahan  sovintotuo- 
mioistuimeen olisi valittava yhta monta edustajaa molempien kiis- 
tapuolien taholta. l'alloin selviaisi myos, rnillaisia korvauksia patruu- 
na  Pychlau mahdollisesti joutuisi suorittamaan. 

Sovintotuomioistuir1, cckompromissrattcc, asetettiin 9. 1 1 .  1832 ja 
paatoksensa asiassa se antoi huhtikuun 30. paivana 1833. Siina toclet- 
tiin, et ta  urakoitsija patruuna Pychlau oli poikennut hanelle ohjeeksi 
ailnetusta materiaaliluettelosta ja kayttanyt korjaustyiissii ja tuornio- 
kirkorl kattamiseen heikompaa tavaraa ja huonompilaatuisia lautoja 
kuin mita oli sovittu. H a n  oli myos laiminlyonyt tehcla kirkon keski- 
katon piirustusten osoittaman korkuiseksi. Tuomioistuin ei kuiten- 
kaan yhtynyt tarkastajierl epailyksiin kattorakenteen lujuridesta. Mut ta  
\-aikka tallaisia epailyksia ei pidettykaan oikeutettuina, katsottiin pat- 
ruuna Pychlaun aiheuttaneen sen, et ta  tuorniokirkon rakennukscn 
laskettu suhteiden yhtapitavyys ja ulkorlakii oli osittain menctetty: 
ccatt dcrz fiir domkyrkobyyynaden  bcraknndc l iks tammiqkct  i pro- 
portioncr, a/vcrz.ron~ dcss ansc (~ndc ,  till c ~ r  dcl ycitt /iirlornd(c. Taman  
Lisaksi patruuna Pychlau oli saastanyt itselleen suuren osan niista kor- 
vauksista, jotka harlelle oli suoritcttu tiiysirl liyvasta puutavarast;~. Kus- 
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tannuslaskelmat edellyttivat tallaista taysin h jvaa  tavaraa kaytetta- 
van rakennustoissa. Yhteensa patruuna Pychlau oli puutavaraa var- 
ten saanut 11 007 ruplaa. Mut t a  kun otettiin lukuun se puutavara, 
mita han oli kayttanyt seka rakennustoihin etta mjohemmin tehtyi- 
hin vahvistuksiin, ja se, mita han oli saktanyt  t e h d e s s a ~  katon suun- 
niteltua matalammaksi. ja lisaksi myas se, etta han oli kayttanyt va- 
hintaan puoleen koko ta i~ i t tavas ta  maarasta huonommanlaatuista 
puutavaraa, sovintotuomioistuin paatti. et ta  patruuna Pychlaun oli 
korvattava tuomiokirkolle nain syntjvan kustannuslaskelman mukais- 
ten ja tosiasiallisesti kaytettyjen tarvikkeiden erotus eli yhteensa 2 844 
ruplaa. Kun tuomiokirkko oli nain saanut hyvityksen, oli myos las- 
kettava katon mataluuden patruuna Pychlaulle aiheuttama voitto ku- 
paripeltien osalta. Kun  patruuna suoritettujei~ laskelmien mukaan oli 
kayttanyt 159 kuparipeltia vahemman kuin hanen arvion mukaan 
olisi pitanyt kayttaa, oli hanen konlattava saamansa aiheeton voitto 
764 niplalla. Yhteensa siis patruuna Pychlaun oli suoritettava ~ i r ak -  
kasummasta takaisin 3 608 ruplaa. 

Verrattaessa tata maaraa koko katon tekemiseksi arvioituihin kus- 
tannuksiin, korvaus puutteellisesta kattotyosta nousi suhteellisen suu- 
reksi. Mutta vaikka sovintotuomioistuin nain asettikin patruuna 
Pychlaun ko~vausvelvolliseksi erailta korjaustyon osilta, se sen sijaan 
paatti, etta muihin ko~ausvaat imuksi in  puuttuivat lailliset perusteet. 
Tuomioistuin katsoi, ettei katto ollut tullut vahemman arvoiseksi 
kaytetyn huonommanlaatuisen puutavara-aineksen takia. Tuomio- 
istuin viittasi myos tarkastajien lausuntoon siita, etta katto vahvis- 
tetuksi tultuaan kestaisi vuosisatoja. 

Mi ta  lopuksi tuli kirkon muurien kunnostamiseen, velvoitettiin 
Pychlau tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti suorittamaan tiilien 
valisten saumojen rappaus siten, et ta  tiilien valiset saumat kaikkialla 
tulisivat muodostamaan tasaisen pinnan tiilien k a n ~ s a . ~ "  

Taten oli noin viisi vuotta kestanyt tuomiokirkon kattorakenteen 
uusiminen lopulta kaikilta asiltaan t&sa vaiheessa selvitetty. Mutta 
vain tassa vaiheessa. Kirkon cckultakattocc aiheutti seuraaaina vuo- 

43. Isanniston poytakirja 4. 6. 1833. 
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sina jatkuvasti suurta huolta kirkon i~ i inn is to l le .~~  Tavan  takaa siina 
oli suoritettava eri suuruisia ja eri laatuisia korjauksia. Taman  tut- 
kielman ulkopuolelle jaa yen seikan selvittiminen, minkalaatuisia nuo 
korjaukset olivat ja milloin ne suoritettiin. Joka tapauksessa, niin 
kuin olemme havainneet, Pychlaun tekema katto oli vihdoin tuo- 
miokirkon tornin osalta 1960-luvulle tultaessa taysin keipaamaton 
tayttamaan teh tavaand .  Huolimatta tornin katon rakenteen ilmei- 
sesta heikkoudesta ja kattopaallysteen vajaalaatuisuudesta, on oikeas- 
taan hammastyttavaa, etta se nainkin kauan on kestanyt. Korjaus- 
ten talla vuosikymmenella nyt kohdistuessa seka katon alusrakentee- 
seen e t ta  sen paallysteeseen, sopii kohtuullisesti toivoa, etta nain ai- 
kaansaatu tornin katto kestaisi huomattavasti kauemmin kuin ruu-  
Linpatruunan aikaansaama. Aikanaan kirkon kattoa ryhdytaan muil- 
takin osiltaan korjaamaan. Silloin sopinee ottaa huolellisesti harkitta- 
vaksi taman tutkielman yhteydessa esille tullut kiintoisa seikka, e t ta  
tuomiokirkon keskilaivan katto on harjastaan pa t ruuna  Pychlaun ura- 
koinnin jalkeen 7+,22 c m  alkuperaista matalampi. Onko  se myos ja- 
tettava sellaiseksi? Kysymyksessa on  tuomiokirkon fasadi. 

44. Outokumpu Oy :n laboratoriossa srlorltetussa analyysissa todettiin pat-  
ruuna Pychlaun kayttaman kuparile\,yn sisaltfineeli kultaa 63.0-65.5 g / l 0 0 0  
kg ja  hopeaa 1400-1 500g/ 1000 kg. THten 5 anha perimatieto trlomiokirkon 
kattokuparin jalometallirikkaudesta ei ole ollut aivan vailla katetta. 

7'he Hcpairinp of  the R o o f  01 T u r k u  Cathedral alter the Fire 01 T u r k u .  
By LAURI HCOVIKEN, Ph. D., D.D., Dean of Turku .  

I n  the course of the centuries the copper roof of Turku  Cathedral has 
been destroyed several times. One of these occasions occurred during the fire 
of Turku .  4 t h  - 5th  September, 1827; the destruction of the cathedral a n d  
also the roof was the more inevitable as the supporting structures of the roof 
were partly unprotected, since the copper ~.oof was under construction a t  that 
time. .4fter the fire, when the necessary repairs had  to be started under 
difficult circunistances, the cathedral was first given a wooden roof. This  
was completed in January 1828. i$'hen a contract for the restoration of the 
whole cathedral was drawn up.  the contract incll~ded tlie constt.uction of a 
copper roof, which was to bc begun the following summer. Eberhard Pychlau, 



a n  e111igrant fro111 Riga and owner of a n  ironworks, hacl tendered the lowesl 
estimate and  he was given the contract. 

T h e  conslruction of the catlledral's roof proved to be lnuch rnore difficult 
~ h a n  a ~ ~ t i c i p a t e d .  Long and hard winters and  difficult weather conditions 
in general ~rlade tlrc work high o n  the roof dangeroils and  slow. Despite 
high wages it was difficult to get sheet-metal workers and carpenters to stay, 
anti tilrrcfore unskilled workers had to be employed. T h e  work was rnade 
even rnore difficult hy tlle fact that in some p l a c e  the top parts of t l ~ e  
walls had  b'een d;~rnaged by the fire, and  so these walls had to tx repair.rd 
first; the s u p l ~ o r t i ~ l g  structures, which had b'ee~r nrade beforehand, were not 
snitablc and hacl to be rc~rradc. C. L. Engel, the architect, hat1 drawn 111) 

(he p la r r  for the reparation of the cathedral ant1 had calculateti the ma- 
terial ncrtlrtl, bu t  he had rnade no detailed drawings of the roof. Although 
the first scr\-ice in the cathedral af ter  the fire could be hrltl in Scl)tcrnbcr 
1829. the roof was nowhere near completion a t  this time. O n  the co'ntrary, it 
took acveral rnonths, even several years, before the work was cornplcted. 

Ku111ours a b u t  mistakes in the reparation of the roof and  sus;)iciorls aboul 
the quality of the builtling niaterials bcgan to circulatc in thr  town; when 
the copper plates were weighed in Septenlber 1831, they proved to be 
greatly ~ ~ n d e r w c i g h t .  T h e  funds for the repairs of the church which had been 
collected in offerings, and  from the duty on salt which the czar had granted, 
were also in:idequate. 1:inillly the Board of Directors of the church, which 
consisted of the archbishop and governer alongwith sonre members of the 
bishop's council and clergy, turned to the cathedral congregation and 
requested from therrr funds to finish the repair work. A 1  the end  of 1831 the 
delegates elected by the congregation t o  inspect the repair wo'rk submitted a 
report in wllich they nratle no secret of their great dissatisfaction with bath 
tllc result of the  work and the fact that the repairs had been carried out  
in such a way that the co'ngregation had been kcpt uni~rfo~.rncd about how 
they were ~~rogressirig. O n  the whole the roof repairs wcrc too expcr~si\.c. 
O n e  of the rnost serious mistakes was that the ridge of the roof over the nave 
had been built seventy-five centirricters lower than the original ~.oof and  se- 
vrnty-five cpntimetcrs lower t h a n  shown in Engel's design for  the facade. This  
affected the appearance o'f the whole church. I n  this way Pyclllau, the owner 
cd the ironworks, had  made a considerab'lc profit on  the surplus material; 
material which in addition was of chcaprr  and inferior quality than had 
been agreed o n  as far as  both the tirnber and  the copper plates were 
co~icerr~eti .  111 grncrz~l the rr1arlni.r of work was bad, of such quality in fact, 
that the inspectors claimed that the whole roof should be torn clown o r  
extensively repaired. Among other things the supporting structures wet-e not 
only o,f inferior strength birt wcrc also installed in the wrong way, so that 
the pieces of timber had simply been placed one on  top of the other and 
rl;iilcd 1113; in ol)~,osition to ~ o o d  workm:~nship the col ) l~r r  platcs had bern 
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faste~ied on  their  bed with i r o r ~  rlails, wllich had cat~sed,  al l  ovcr the roof, 
leaking lioirs through which water  ran  into the valllts and inside the church.  
IIowever. a f te r  rnany n r g o t i a t i o ~ ~ s  it was agrc~ccl i l l  Octobcr 1832 the roof 
would not be torn bown b r ~ t  would br  patchcd as well as  was possible. T h e  
p i ~ t c l ~ i n g  was do.ne with cement, shect metal o r  l~ ieccs  of sheet rnetal. I n  
addition Pychlau's work was submittcti to a court  of arbitration anti according 
t o  thc decision given in April 1833, to which everybody promised t o  defer, 
Pychlau had t o  recompense the cathedral for the faulty timber h e  had  used 
a n d  the copper plates he had  saved. 

Durin!: the  follow in^ decadcs the congregation had to rnake continuous 
sacrifices to keep  the roof thus built in reasonable condition. At the  e n d  of 
the 1950's, because o.f contin11ously widening leaks, mo\>emcnt a n d  rents 
it had finally failed to serve its ~LII -pose  to such a n  extent t h a t  the r e b u i l d i ~ ~ g  
of tlic I-oof h a d  to be begun in 1965. Since this was so, Pychlau's copper 
roof, al t l iol~gh continually repaired, had  endured a mere 133  years. 


