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erämeri on Itämeren ja Pohjanlahden 
pohjoisin osa. Alue kuuluu Ruotsille 
ja Suomelle, joiden välinen raja kulkee 

mereen laskevaa Torniojokea pitkin. Perinteiset 
elinkeinot kuten kalastus ja jokisuita hyödyntänyt 
teollisuus ovat vielä nähtävissä. Nykyään merellä 
kulkevat etenkin erilaiset huviveneet, rahtilaivat 
ja jäänmurtajat. Neljä vuodenaikaa, luonto, kylien 
historia sekä kaupunkien kulttuuri ja palvelut tar-
joavat monipuolisia mahdollisuuksia matkailulle ja 
virkistyskäytölle. Perämerellä voi veneillä, hiihtää, 
moottorikelkkailla, kalastaa, metsästää, meloa, osal-
listua tapahtumiin ja paljon muuta. 

Talvisin Perämeren saariin pääsee helposti me-
ren ollessa paksun jään peitossa. Perämeri on yksi 
maailman vapaakulkuisimmista meristä Suomen ja 
Ruotsin välillä ja sen vesi on puhdasta.  
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SWE erämeri on Itämeren ja Pohjanlah-
den pohjoisin osa. Alue kuuluu Ruotsille 

ja Suomelle, joiden välinen raja kulkee mereen lask-
evaa Torniojokea pitkin. Perinteiset elinkeinot kuten 
kalastus ja jokisuita hyödyntänyt teollisuus ovat vielä 
nähtävissä. Nykyään merellä kulkevat etenkin eri-
laiset huviveneet, rahtilaivat ja jäänmurtajat. Neljä 
vuodenaikaa, luonto, kylien historia sekä kaupunkien 
kulttuuri ja palvelut tarjoavat monipuolisia mahdol-
lisuuksia matkailulle ja virkistyskäytölle. Perämerellä 
voi veneillä, hiihtää, moottorikelkkailla, kalastaa, 
metsästää, meloa, osallistua tapahtumiin ja paljon 
muuta. 

Talvisin Perämeren saariin pääsee helposti meren 
ollessa paksun jään peitossa. Perämeri on yksi maail-
man vapaakulkuisimmista meristä Suomen ja Ruot-
sin välillä ja sen vesi on puhdasta. 

Perämeren alueen perinteisiä 

elinkeinoja ovat olleet kalastus, 

puuteollisuus ja merenkulku. 

Perämeren alueen perinteisiä 

elinkeinoja ovat olleet kalastus, 

puuteollisuus ja merenkulku. SS 76



JÄÄKAUDEN JÄLJET Jääkauden vaikutus on lei-
mallista Perämerelle. Jääkaudella mannerjää pain-
oi maankuoreen satojen metrien lommon, jonka 
oikeneminen jatkuu edelleen. Perämeren alueella 
maa kohoaa noin 9 mm vuodessa. Jääkauden jäljet 
Perämerellä tunnistaa matalista rannoista ja run-
saasta hiekkaisuudesta. Eteläiselle Pohjanlahdelle 
ja Saaristomerelle tyypillisten avokallioiden si-
jaan Perämerellä on paljon lohkareisia kivivalle-
ja ja erilaisia moreenimuodostumia. Pohjoisella 
Perämerellä tyypillisiä ovat jääjokien kasaamat 
hiekkakerrostumat.

SAARISTO JA RANNIKOT Monien hiekkaisten 
saarten muodot ja koko muuttuvat jatkuvasti, kun 
aallot kuljettavat hiekkaa uusille alueille. Perämeren 
rannikolta löytyy myös hiekka- ja sorarantoja sekä 
erilaisia dyynimuodostumia. Hiekkadyynit synty-
vät kun merenpohja saaren ympärillä nousee jat-
kuvasti puskien pohjahiekkaa maan päälle. Suomen 
puolella rannikko on matala, Ruotsin puolella taas 
syvempi ja saaristoisempi.

SWE JÄÄKAUDEN JÄLJET Jääkauden vaikutus 
on leimallista Perämerelle. Jääkaudella manner-
jää painoi maankuoreen satojen metrien lommon, 
jonka oikeneminen jatkuu edelleen. Perämeren al-
ueella maa kohoaa noin 9 mm vuodessa. Jääkauden 
jäljet Perämerellä tunnistaa matalista rannoista ja 
runsaasta hiekkaisuudesta. Eteläiselle Pohjanlah-
delle ja Saaristomerelle tyypillisten avokallioiden 
sijaan Perämerellä on paljon lohkareisia kivivalle-
ja ja erilaisia moreenimuodostumia. Pohjoisella 
Perämerellä tyypillisiä ovat jääjokien kasaamat 
hiekkakerrostumat.

SAARISTO JA RANNIKOT Monien hiekkaisten 
saarten muodot ja koko muuttuvat jatkuvasti, kun 
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vät kun merenpohja saaren ympärillä nousee jat-
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syvempi ja saaristoisempi.S S8 9



MAANKOHOAMINEN Kaikki Perämeren saaret ovat 
maankohoamisen synnyttämiä. Rannoilla voi nähdä 
maankohoamisen eri vaiheita. Maan kohotessa ja pal-
jastuessa merestä kasvit valtaavat uusia alueita. Lahdet 
kuroutuvat umpeen muodostaen järviä, jotka saattavat 
myöhemmin muuttua soiksi. Saaret kasvavat kiinni 
mantereeseen ja rantojen madaltuessa satamia joudutaan 
siirtämään. Laiva- ja veneväyliä joudutaan myös ruop-
paamaan yhä useammin kasaantuvien hiekkojen takia.

ASUTUS Perämeren rannikon suurimmat asutuskeskuk-
set ovat tyypillisesti keskittyneet jokien suistoalueille. Täl-
laiset paikat olivat tärkeitä kauppapaikkoja, kun Itämeren 
kautta tulleita kauppatavaroita kuljetettiin jokia pitkin 
edelleen sisämaahan. Perämeren saarilla ei ole pysyvää 
asutusta, Oulun edustalla sijaitsevaa Hailuotoa lukuun 
ottamatta.

SWE MAANKOHOAMINEN Kaikki Perämeren saaret 
ovat maankohoamisen synnyttämiä. Rannoilla voi nähdä 
maankohoamisen eri vaiheita. Maan kohotessa ja paljas-
tuessa merestä kasvit valtaavat uusia alueita. Lahdet kurou-
tuvat umpeen muodostaen järviä, jotka saattavat myöhem-
min muuttua soiksi. Saaret kasvavat kiinni mantereeseen ja 
rantojen madaltuessa satamia joudutaan siirtämään. Laiva- 
ja veneväyliä joudutaan myös ruoppaamaan yhä useam-
min kasaantuvien hiekkojen takia.

Duis ipsum libero, viverra id pulvinar ut, sagittis at ex. Ali-
quam vestibulum tellus nec nulla sollicitudin commodo. 
Aenean sit amet quam augue. Maecenas fringilla nisl vel 
fringilla lobortis. Vivamus imperdiet commodo pretium. 
Fusce sem nulla, lacinia vel ornare ac, posuere eu metus. 
Etiam id vulputate justo, pellentesque viverra nisi. Vestibu-
lum gravida, libero in rutrum dapibus, ante risus rutrum 
tortor, ac tempor mi odio porttitor nisl. Donec vestibulum 
mi dolor, quis pellentesque dui dapibus vel. Duis egestas 
diam et sagittis porta. 
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Malörenia sanotaan joskus Saariston tuomiokirkoksi, ja onhan sillä tuomiokirkon

valtikka katollaan. Kappeli toimi merenkävijöiden maamerkkina

ennen majakan rakentamista saarelle 1850-luvulla  

Nulla elementum commodo dui a facilisis. Ut convallis lacinia egestas. Etiam lobortis 

lorem at vulputate tincidunt. Curabitur non eleifend purus. Maecenas dictum, turpis sit 

amet condimentum pellentesque,.

<

KIRKKOHISTORIAA Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Sed gravida, ipsum sit amet ornare 
malesuada, dolor erat mollis lorem, in aliquam ex libero 
non nisi. Sed pulvinar, nisl sit amet venenatis fringilla, 
neque ipsum sollicitudin ex, in sollicitudin est mauris sit 
amet ipsum. 

Etiam porta eros a lectus molestie, quis sodales velit 
auctor. Aliquam placerat at dui id dignissim. Sed quis 
turpis dapibus, viverra tellus vel, rutrum urna. Sed id ex 
ut sapien scelerisque consectetur. Suspendisse sagittis vel 
orci id dignissim. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Nullam eu nulla id leo hendrerit vulputate eu sit amet 
urna. Phasellus mattis orci vitae mauris varius, ac placerat

SWE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed gravida, ipsum sit amet ornare malesuada, dolor 
erat mollis lorem, in aliquam ex libero non nisi. Sed pulvi-
nar, nisl sit amet venenatis fringilla, neque ipsum sollicitu-
din ex, in sollicitudin est mauris sit amet ipsum.

Etiam porta eros a lectus molestie, quis sodales velit 
auctor. Aliquam placerat at dui id dignissim. Sed quis 
turpis dapibus, viverra tellus vel, rutrum urna. Sed id ex 
ut sapien scelerisque consectetur. Suspendisse sagittis vel 
orci id dignissim. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Nullam eu nulla id leo hendrerit vulputate eu sit amet 
urna. Phasellus mattis orci vitae mauris varius, ac placerat 
risus molestie.
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MERENKULKU Merenkulun myötä kauppatavara, 
henkiset vaikutteet ja ihmiset kulkeutuivat paikasta 
toiseen. Hienoja viinejä, muotikoruja ja kulttuurin 
virtauksia kulkeutui Ranskasta, Espanjasta, Saksasta 
ja muualta kaukaa Euroopasta. Majakat ovat yhä 
nykypäivänäkin merenkulun symboleita ja edelleen 
käytössä moderneista navigaatiolaitteista huolimatta. 
Yksi Perämeren kuuluisimpia ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaimpia majakoita on Marjaniemen 130-vuotias 
majakka Hailuodossa.

SWE MERENKULKU Merenkulun myötä kaup-
patavara, henkiset vaikutteet ja ihmiset kulkeutuivat 
paikasta toiseen. Hienoja viinejä, muotikoruja ja kult-
tuurin virtauksia kulkeutui Ranskasta, Espanjasta, Sak-
sasta ja muualta kaukaa Euroopasta. Majakat ovat yhä 
nykypäivänäkin merenkulun symboleita ja edelleen 
käytössä moderneista navigaatiolaitteista huolimatta. 
Yksi Perämeren kuuluisimpia ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaimpia majakoita on Marjaniemen 130-vuotias 
majakka Hailuodossa.
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Pedersören keskiaikainen kivikirkko Pietar-
saaressa on yksi Pohjanmaan vanhimpia. 
Se sijaitsee Kirkkorannan kaupunginosassa 
ja on nykyisin Pedersören seurakunnan 
sekä Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan 
käytössä. 

Kirkko on yksi kustavilaisen kiviarkkitehtu-
urin merkittävimpiä rakennuksia Suomessa 
ja on aikoinaan ollut keskiaikaisen su-
urpitäjän keskus. 

Kirkko on rakennettu todennäköisesti vuosi-
na 1510-1520. Se oli alunperin yksilaivainen 
länsitornillinen harmaakivikirkko. Muutos 
ristikirkoksi tapahtui  vuosina 1787-1795 
kirkonrakentaja Jacob Rijfin johdolla. 

Ristikirkon länsipäässä sijaitsee korkea ja 
suippo torni, itäpäässä puolestaan door-
ilainen portiikki. Ikkunat, oviaukot ja kulmat 
on korostettu rustiikkirappauksella. Kirkon 
jokaisesta sakarasta löytyy sisäänkäynti. Tilaa 
kirkosta löytyy 720 hengelle.

Kirkko koki pahan tulipalon vuonna 1985. 
Palossa tuhoutui vanhasta kirkosta pe-
lastettu torninhuippu, sekä alttaritaulu ja 
urut. Kirkko korjattiin ja uudistettiin täysin 
seuraavana vuonna ja on korjauksen jäljiltä 
säilynyt hyvässä kunnossa.

Palaneen alttaritaulun tilalle tuli uusi ehtool-
lisen asettamista kuvaava alttarimaalaus. 

PP e d e r s ö r e

Taulu Ajaton aika on Jukka Nopsasen käsia-
laa vuodelta 1991.Taulun vanhoissa Schrö-
derin kehyksissä on ollut jo  kolme aiempaa 
maalausta. 
Nykyiset urut ovat täysin mekaaniset ja niissä 
on 39-äänikertaa. Urut ovat tanskalaisen 
Marcussen & Sonin valmistamat vuodelta 
1988.

Alttarikaappiin osana kuuluva puinen Ma-
donna patsas on 1400-luvulta. 14-osainen 
kynttilänjalka on puolestaan saatu lahjoituk-
sena vuonna 1867.

Pohjalaistyylinen kellotapuli on rakennettu 
Rijfin sekä Matti Hongan johdolla vuosina 
1759-1775. Materiaalina on käytetty kiveä 
ja puuta. Yksi tapulin kelloista on valettu 
Tallinnassa vuonna 1488. Kello sijaitsi aluksi 
Turun tuomiokirkossa, josta  Jacob de la Gar-
die haki ja lahjoitti sen Pedersören kirkolle 
vuonna 1615. 

Vanha kirkkorannan kyläasutus on säilyt-
tänyt luonteensa uudisrakentamisesta huoli-
matta. Kirkkotuvat olivat vielä 1900-luvun 
alkupuolella yleisiä kirkkomatkojen tukikoh-
tia. Ryhmä kirkkotupia on säilynyt alueella, 
joista vanhimmat ovat peräisin 1700- luvun 
puolivälistä.

Myös saaristolaisten venekuntien kivilaitu-
rien jäänteitä on jäljellä rannassa. Myös lain-
ajyvästö ja hirsinen käräjätupa ovat säilyneet.   

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Nykyisin kirkosta löytyy äänilaitteisto, joten 
esimerkiksi äänittämine on siellä mahdol-
lista. Kirkon tarina on nauhoitettu, ja sitä voi 
käydä kuuntelemassa paikanpäällä usealla eri 
kielellä.

SWE Pedersören keskiaikainen kivikirkko 
Pietarsaaressa on yksi Pohjanmaan van-
himpia. Se sijaitsee Kirkkorannan kau-
punginosassa ja on nykyisin Pedersören 
seurakunnan sekä Pietarsaaren ruotsalaisen 
seurakunnan käytössä. 

Kirkko on yksi kustavilaisen kiviarkkitehtu-
urin merkittävimpiä rakennuksia Suomessa 
ja on aikoinaan ollut keskiaikaisen su-
urpitäjän keskus. 

Kirkko on rakennettu todennäköisesti vuosi-
na 1510-1520. Se oli alunperin yksilaivainen 
länsitornillinen harmaakivikirkko. Muutos 
ristikirkoksi tapahtui  vuosina 1787-1795 
kirkonrakentaja Jacob Rijfin johdolla. 

Ristikirkon länsipäässä sijaitsee korkea ja 
suippo torni, itäpäässä puolestaan door-
ilainen portiikki. Ikkunat, oviaukot ja kulmat 

on korostettu rustiikkirappauksella. Kirkon 
jokaisesta sakarasta löytyy sisäänkäynti. Tilaa 
kirkosta löytyy 720 hengelle.
Kirkko koki pahan tulipalon vuonna 1985. 
Palossa tuhoutui vanhasta kirkosta pe-
lastettu torninhuippu, sekä alttaritaulu ja 
urut. Kirkko korjattiin ja uudistettiin täysin 
seuraavana vuonna ja on korjauksen jäljiltä 
säilynyt hyvässä kunnossa.

Palaneen alttaritaulun tilalle tuli uusi ehtool-
lisen asettamista kuvaava alttarimaalaus. 
Taulu Ajaton aika on Jukka Nopsasen käsia-
laa vuodelta 1991.Taulun vanhoissa Schrö-
derin kehyksissä on ollut jo  kolme aiempaa 
maalausta. 
Nykyiset urut ovat täysin mekaaniset ja niissä 
on 39-äänikertaa. Urut ovat tanskalaisen 
Marcussen & Sonin valmistamat vuodelta 
1988.
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Alttarikaappiin osana kuuluva puinen Ma-
donna patsas on 1400-luvulta. 14-osainen 
kynttilänjalka on puolestaan saatu lahjoituk-
sena vuonna 1867.

Pohjalaistyylinen kellotapuli on rakennettu 
Rijfin sekä Matti Hongan johdolla vuosina 
1759-1775. Materiaalina on käytetty kiveä 
ja puuta. Yksi tapulin kelloista on valettu 
Tallinnassa vuonna 1488. Kello sijaitsi aluksi 
Turun tuomiokirkossa, josta  Jacob de la Gar-
die haki ja lahjoitti sen Pedersören kirkolle 
vuonna 1615. 

Vanha kirkkorannan kyläasutus on säilyt-
tänyt luonteensa uudisrakentamisesta huoli-
matta. Kirkkotuvat olivat vielä 1900-luvun 
alkupuolella yleisiä kirkkomatkojen tukikoh-
tia. Ryhmä kirkkotupia on säilynyt alueella, 
joista vanhimmat ovat peräisin 1700- luvun 
puolivälistä.
 Myös saaristolaisten venekuntien kivilai-
turien jäänteitä on jäljellä rannassa. Myös 
lainajyvästö ja hirsinen käräjätupa ovat 
säilyneet.   

Nykyisin kirkosta löytyy äänilaitteisto, joten 
esimerkiksi äänittämine on siellä mahdol-
lista. Kirkon tarina on nauhoitettu, ja sitä voi 
käydä kuuntelemassa paikanpäällä usealla eri 
kielellä.
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Pietarsaaren kaupungin ensimmäinen kirkko 
vihittiin vuonna 1691, jolloin kaupungin 
seurakunta oli vielä Pedersören alainen kap-
peliseurakunta. 

Vuonna 1714 isonvihan aikana kirkko 
tuhoutui palossa, mutta koristeet ja arvoes-
ineet saatiin pelastettua ja kuljetettua Ruotsin 
puolelle turvaan. 

Pietarsaaren keskustaan, palaneen kirkon 
paikalle, rakennettiin uusi kirkko. Kirkko 
valmistui vuonna 1731, sen rakennusmesta-
rina toimi Johan Simonsson Knubb Vöyrilä.

Puukirkko on muodoltaan tasavartinen 
ristikirkko, jonka keskustaa korostaa lyhyt-
päätteinen torni. Kirkko kuuluu maamme 
vanhimpiin ristikirkkoihin. 

Nykyinen ulkolaudoitus ikkunakehyksineen 
on vuodelta 1896. Ne on laadittu Theodor 
Granstedtin piirustusten pohjalta. Kirkkoon 
mahtuu 420 henkilöä.

Myös vanha tapuli paloi isonvihan aikana. 
Uusi kellotapuli rakennettiin vuonna 1742 
rakennusmestari Henrik Thomasson Kattilin 
johdolla. Tyyliltään tapuli edustaa pohjalaista 
renessanssia. Kaksi tapulissa sijaitsevista kel-
loista on peräisin 1690-luvulta.

PP i e t a r s a a r i

Vanha alttaritaulu esittää Jeesuksen 
taivaaseen astumista, ja se on luultavasti ollut 
jo vanhassa kirkossakin. Sen seinäkorokkeet 
ovat puuseppä Magnus Holländerin käsialaa 
vuodelta 1774. 
Alttaritaulut vapahtaja ristillä ja kallis pyhä 
ehtoollinen sijaitsevat vanhan alttaritaulun 
alapuolella. Muotokuvamaalari Frans Gabriel 
Westerberg maalasi ne Tukholmassa vuonna 
1784.

Seitsenhaaraisen kynttiläjalan on lahjoitta-
nut pormestari Nicklas Wendelius yhdessä 
kauppaneuvos Adolph Lindskogin kanssa. 
Kynttilänjalka on Suomen suurin, sillä on 
korkeutta yli kolme metriä. Aluksi kynt-
tilänjalka sijaitsi Wendeliuksen perhehaudan 
yläpuolella. Sijainti ei kuitenkaan ollut kaik-
kien mieleen, joten se poistettiin 1700-luvun 
lopulla. Tämän jälkeen kynttilänjalka on sekä 
palautettu vanhalle paikalleen että poistettu 
jälleen, kunnes se löysi paikkansa pohjoisris-
tistä. 

Kirkon messinkikruunut ovat peräisin 
1690-luvulta, ne ovat olleet esillä myös en-
simmäisessä kirkossa. Myös 1840-luvulla lah-
joitetut patarummut ovat säilyneet kirkossa.

Eteläristissä sijaitsevan votiivilaivan alkuperä 
on hieman epäselvä. Sen arvellaan olevan 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Pietarsaaren kaupungin ensimmäinen 
kirkko vihittiin vuonna 1691, jolloin kau-
pungin seurakunta oli vielä Pedersören 
alainen kappeliseurakunta. 

Vuonna 1714 isonvihan aikana kirkko 
tuhoutui palossa, mutta koristeet ja arvoes-
ineet saatiin pelastettua ja kuljetettua Ruotsin 
puolelle turvaan. 

Pietarsaaren keskustaan, palaneen kirkon 
paikalle, rakennettiin uusi kirkko. Kirkko 
valmistui vuonna 1731, sen rakennusmesta-
rina toimi Johan Simonsson Knubb Vöyrilä.

Puukirkko on muodoltaan tasavartinen 
ristikirkko, jonka keskustaa korostaa lyhyt-
päätteinen torni. Kirkko kuuluu maamme 
vanhimpiin ristikirkkoihin. 

Nykyinen ulkolaudoitus ikkunakehyksineen 
on vuodelta 1896. Ne on laadittu Theodor 
Granstedtin piirustusten pohjalta. Kirkkoon 
mahtuu 420 henkilöä.

Myös vanha tapuli paloi isonvihan aikana. 
Uusi kellotapuli rakennettiin vuonna 1742 
rakennusmestari Henrik Thomasson Kattilin 
johdolla. Tyyliltään tapuli edustaa pohjalaista 
renessanssia. Kaksi tapulissa sijaitsevista kel-
loista on peräisin 1690-luvulta.

Vanha alttaritaulu esittää Jeesuksen 
taivaaseen astumista, ja se on luultavasti ollut 
jo vanhassa kirkossakin. Sen seinäkorokkeet 
ovat puuseppä Magnus Holländerin käsialaa 
vuodelta 1774. 

Alttaritaulut vapahtaja ristillä ja kallis pyhä 
ehtoollinen sijaitsevat vanhan alttaritaulun 

alapuolella. Muotokuvamaalari Frans Gabriel 
Westerberg maalasi ne Tukholmassa vuonna 
1784.

Seitsenhaaraisen kynttiläjalan on lahjoitta-
nut pormestari Nicklas Wendelius yhdessä 
kauppaneuvos Adolph Lindskogin kanssa. 
Kynttilänjalka on Suomen suurin, sillä on 
korkeutta yli kolme metriä. Aluksi kynt-
tilänjalka sijaitsi Wendeliuksen perhehaudan 
yläpuolella. Sijainti ei kuitenkaan ollut kaik-
kien mieleen, joten se poistettiin 1700-luvun 
lopulla. Tämän jälkeen kynttilänjalka on sekä 
palautettu vanhalle paikalleen että poistettu 
jälleen, kunnes se löysi paikkansa pohjoisris-
tistä. 

Kirkon messinkikruunut ovat peräisin 
1690-luvulta, ne ovat olleet esillä myös en-
simmäisessä kirkossa. Myös 1840-luvulla lah-

peräisin 1700-luvulta, sillä se muistuttaa 
Pietarsaaren senaikaisesta laaja-alaisesta 
laivanrakennustyöstä.

Kirkon urut on rakentanut urkurakentamo 
Virtanen vuonna 1972, ja niistä löytyy 
yhteensä 26 äänikertaa. 

Nykyään Pietarsaaren kirkkoa käyttävät sekä 
Pietarsaaren suomalainen että ruotsalainen 
seurakunta.
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joitetut patarummut ovat säilyneet kirkossa.

Eteläristissä sijaitsevan votiivilaivan alkuperä 
on hieman epäselvä. Sen arvellaan olevan 
peräisin 1700-luvulta, sillä se muistuttaa 
Pietarsaaren senaikaisesta laaja-alaisesta 
laivanrakennustyöstä.

Kirkon urut on rakentanut urkurakentamo 
Virtanen vuonna 1972, ja niistä löytyy 
yhteensä 26 äänikertaa. 

Nykyään Pietarsaaren kirkkoa käyttävät sekä 
Pietarsaaren suomalainen että ruotsalainen 
seurakunta.
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Luoto perustettiin Pietarsaaren kappeliksi 
vuonna 1787 ja erotettiin omaksi seura-
kunnaksi vuonna 1864.  Luodon kirkko 
rakennettiin vuosina 1785-1789 kirkon-
rakentaja Jacob Rijfin johdolla. 

Rijfin alkuperäiset suunnitelmat kivi-
kirkosta peruuntuivat, kun seurakunta 
halusi rakentaa kirkkonsa puusta.  Luo-
don kirkosta valmistui puinen keskeisesti 
korotettu tasavartinen ristikirkko jonka 
sisältä löytyy istumapaikkoja lähes 700 
hengelle.

Kirkon attikaneliön yläpuolella kohoaa 
kahdeksankulmainen kuputorni ly-
htyineen. Seinissä on tyyliltään uusklas-
siset pilasterit sekä pyörökaariset ikkunat. 
Ristin keskustassa sijaitsee pendentiivin-
en, suuren kalotin muodostama kupoli. 

Tyyliltään kirkko edustaa uusklassismia 
ja jäljittelee Tukholman Adolf Fredrikin 
kirkkoa. 

Rakennuksen sisältä löytyvä alttarilaite 
ja saarnastuoli kuuluvat alkuperäiseen, 
kiinteään sisustukseen. 

Alttaritaulu on kolmiosainen; Ristiinnau-
litseminen, Pyhä ehtoollinen ja Taivaan 

LL u o t o

enkelit. Sen on maalannut Johan Gustav 
Hedman vuonna 1849.

Hans Heinrichin valmistamat urut 
ovat peräisin vuodelta 1967, ja ne ovat 
24-äänikertaiset. Urkujen julkisivun on 
suunnitellut arkkitehti Krister Korpela. 
Luodon kirkkoympäristö Pohjanmaan 
sisäsaaristossa on säilynyt harvinaisen 
hyvin.

Itse kirkkorakennus on kokenut hyvin 
vähän muutoksia vuosien varrella, se on 
säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan 
tähän päivään saakka. Sitä uudistet-
tiin hieman Krister Korpelan johdolla 
vuonna 1909, uudistukseen sisältyi läm-
mityksen, valaistuksen ja sisämaalauksen 
uusiminen. 

Kirkon läheisyydessä sijaitsevalla Marie-
holmin pappilalla on ehyt maisemayhteys 
kirkkoon. Pappilan nykyasu on 1800-lu-
vulta, sen pihapiiriin kuuluu talli, navetta, 
ulkohuone, leikkimökki. 

Pappilan pihassa on myös kirkkoher-
ranvirastona toimiva renkitupa, joka oli 
aikoinaan yksi suomen ensimmäisistä 
postikonttoreista. Pappilan puutarha 
edustaa aikansa mallipuutarhoja.

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Luoto perustettiin Pietarsaaren kap-
peliksi vuonna 1787 ja erotettiin omaksi 
seurakunnaksi vuonna 1864.  Luodon kirkko 
rakennettiin vuosina 1785-1789 kirkonra-
kentaja Jacob Rijfin johdolla. 

Rijfin alkuperäiset suunnitelmat kivikirkosta 
peruuntuivat, kun seurakunta halusi rakentaa 
kirkkonsa puusta.  Luodon kirkosta valmistui 
puinen keskeisesti korotettu tasavartinen ris-
tikirkko jonka sisältä löytyy istumapaikkoja 
lähes 700 hengelle.

Kirkon attikaneliön yläpuolella kohoaa 
kahdeksankulmainen kuputorni lyhtyineen. 
Seinissä on tyyliltään uusklassiset pilasterit 
sekä pyörökaariset ikkunat. Ristin keskustas-
sa sijaitsee pendentiivinen, suuren kalotin 
muodostama kupoli. 

Tyyliltään kirkko edustaa uusklassismia ja 
jäljittelee Tukholman Adolf Fredrikin kirk-
koa. 

Rakennuksen sisältä löytyvä alttarilaite ja 
saarnastuoli kuuluvat alkuperäiseen, ki-
inteään sisustukseen. 
Alttaritaulu on kolmiosainen; Ristiinnaulit-
seminen, Pyhä ehtoollinen ja Taivaan enkelit. 
Sen on maalannut Johan Gustav Hedman 
vuonna 1849.

Hans Heinrichin valmistamat urut ovat 
peräisin vuodelta 1967, ja ne ovat 24-ääni-
kertaiset. Urkujen julkisivun on suunnitellut 
arkkitehti Krister Korpela. 
Luodon kirkkoympäristö Pohjanmaan 
sisäsaaristossa on säilynyt harvinaisen hyvin.

Itse kirkkorakennus on kokenut hyvin vähän 
muutoksia vuosien varrella, se on säilynyt 
lähes alkuperäisessä asussaan tähän päivään 
saakka. Sitä uudistettiin hieman Krister Kor-
pelan johdolla vuonna 1909, uudistukseen 
sisältyi lämmityksen, valaistuksen ja sisä-
maalauksen uusiminen. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Neljän kantatalon maatilaryhmä muo-
dostaa kirkonkylän. Talot on rakennettu 
vieri viereen maantien varrelle ja niiden 
tontit ovat kapeat ja jatkuvat peltoina 
kohti merenlahtea.
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Kirkon läheisyydessä sijaitsevalla Mariehol-
min pappilalla on ehyt maisemayhteys kirk-
koon. Pappilan nykyasu on 1800-luvulta, sen 
pihapiiriin kuuluu talli, navetta, ulkohuone, 
leikkimökki. 

Pappilan pihassa on myös kirkkoherranvi-
rastona toimiva renkitupa, joka oli aikoinaan 
yksi suomen ensimmäisistä postikonttoreista. 
Pappilan puutarha edustaa aikansa mallipuu-
tarhoja.

Neljän kantatalon maatilaryhmä muodostaa 
kirkonkylän. Talot on rakennettu vieri vier-
een maantien varrelle ja niiden tontit ovat 
kapeat ja jatkuvat peltoina kohti merenlahtea.
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T   T a n k a r

Kokkolassa, kalastajakylän kalliolla sijaitseva 
Tankarin vanha kirkko rakennettiin vuonna 
1754 lyhentämään kalastajien kulkumatkaa 
pakolliseen jumalanpalvelukseen manter-
eelle. 

Kooltaan kirkkorakennus on pieni, sisälle 
mahtuu noin sata henkilöä. Tunnelmallisen 
kirkon sisustukseen kuuluu maalauksia ja 
pienoislaiva.

Ulkomuodoltaan kirkko muistuttaa vaatima-
tonta kalastajamajaa. Rakennuksen tun-
nistaa kirkoksi katolla olevasta valkoisesta 
puurististä. Toisessa päädyssä, sisäänkäynnin 
yläpuolella on puolestaan kelloteline.

Jokaisella kirkonmiehellä oli oma paikkansa 
Tankarin kirkossa, penkkeihin on kaiverrettu 
heidän omat puumerkkinsä. 

Apupappi piti kirkon jumalanpalvelukset, 
josta hän sai korvauksena noin kymmenen 
tynnyrillistä silakkaa vuosittain. Niinä ker-
toina kun pappi ei päässyt tulemaan, rukouk-
sen pitäminen jäi satamavuodin vastuulle. 

Nykyään Tankarin kirkko on suosittu käynti-
kohde. Kesäisin siellä järjestetään konsertteja, 
hartaushetkiä ja häitä.

Tankarin saarella vierailija voi kokea otteita 
vanhasta saaristolaiselämästä. Saaristolaisky-
lä ja vanha kirkko muodostavat viehättävän 
kokonaisuuden.

Hylkeenpyyntiä on harjoitettu Suomessa jo 
kivikaudelta lähtien. Tankarin saari on ollut 
merkittävässä asemassa kalastajien ja hylkeen-
pyytäjien keskuudessa 1500-luvulla. 

Saarella sijaitseva hylkeenpyyntimuseo esit-
telee vanhaa paikallista pyyntikulttuuria sekä 
elämänpiiriä. Esillä on laaja kokoelma hylkeen-
pyyntivälineitä, joista vanhimmat ovat peräisin 
1330-luvulta. 

Esillä oleva hyljevene on rakennettu vuonna 
1982. Vastaavanlaiset hyljeveneet ovat olleet 
tärkeitä hylkeenpyytäjille, veneessä asuttiin ja 
sillä purjehdittiin, venettä vedettiin jäällä ja 
se toimi myös varastona sekä saaliinkuljetus-
välineenä.

Majakkana Tankarin saarella toimi alunperin 
pieni mökki, jonka sisällä oli tulisija. Mökin 
ikkunat avautuivat merelle päin joista tulen 
valo antoi suuntaa merenkulkijoille pimeässä. 
Ajan mittaan saarelle alettiin kaivata kunnol-
lista valomajakkaa, ja sellainen tilattiin vuonna 
1888 Olsbergin konepajalta Helsingistä.

Majakan tornin portaissa on 122 askelmaa 
ja lyhdyn valokorkeus on noin 28 metriä. 
Valolaite oli aikansa tehokkaimpia ja kantoi 13 
meripeninkulman päähän. 

Myöhemmin majakkaan on hankittu koneel-
linen sumumerkinantolaitos. Sähköistämisen 
myötä valon kantomatka kaksinkertaistui. 
Edelleen toiminnassa oleva Tankarin majakka 
on yksi suomen valovoimaisimmista.

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Kokkolassa, kalastajakylän kalliolla 
sijaitseva Tankarin vanha kirkko rakennettiin 
vuonna 1754 lyhentämään kalastajien kul-
kumatkaa pakolliseen jumalanpalvelukseen 
mantereelle. 

Kooltaan kirkkorakennus on pieni, sisälle 
mahtuu noin sata henkilöä. Tunnelmallisen 
kirkon sisustukseen kuuluu maalauksia ja 
pienoislaiva.

Ulkomuodoltaan kirkko muistuttaa vaatima-
tonta kalastajamajaa. Rakennuksen tun-
nistaa kirkoksi katolla olevasta valkoisesta 
puurististä. Toisessa päädyssä, sisäänkäynnin 
yläpuolella on puolestaan kelloteline.

Jokaisella kirkonmiehellä oli oma paikkansa 
Tankarin kirkossa, penkkeihin on kaiverrettu 
heidän omat puumerkkinsä. 

Apupappi piti kirkon jumalanpalvelukset, 
josta hän sai korvauksena noin kymmenen 
tynnyrillistä silakkaa vuosittain. Niinä ker-
toina kun pappi ei päässyt tulemaan, rukouk-
sen pitäminen jäi satamavuodin vastuulle. 

Nykyään Tankarin kirkko on suosittu käynti-
kohde. Kesäisin siellä järjestetään konsertteja, 
hartaushetkiä ja häitä.

Tankarin saarella vierailija voi kokea otteita 
vanhasta saaristolaiselämästä. Saaristolaisky-
lä ja vanha kirkko muodostavat viehättävän 
kokonaisuuden.

Hylkeenpyyntiä on harjoitettu Suomessa jo 
kivikaudelta lähtien. Tankarin saari on ollut 
merkittävässä asemassa kalastajien ja hyl-
keenpyytäjien keskuudessa 1500-luvulla. 
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Ajan mittaan saarelle alettiin kaivata kun-
nollista valomajakkaa, ja sellainen tilat-
tiin vuonna 1888 Olsbergin konepajalta 
Helsingistä.

Majakan tornin portaissa on 122 askelmaa 
ja lyhdyn valokorkeus on noin 28 metriä. 
Valolaite oli aikansa tehokkaimpia ja kantoi 
13 meripeninkulman päähän. 

Myöhemmin majakkaan on hankittu 
koneellinen sumumerkinantolaitos. 
Sähköistämisen myötä valon kantomatka 
kaksinkertaistui. Edelleen toiminnassa 
oleva Tankarin majakka on yksi suomen 
valovoimaisimmista.

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum pellentesque.

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum pellentesque.

Saarella sijaitseva hylkeenpyyntimuseo esit-
telee vanhaa paikallista pyyntikulttuuria sekä 
elämänpiiriä. Esillä on laaja kokoelma hyl-
keenpyyntivälineitä, joista vanhimmat ovat 
peräisin 1330-luvulta. 

Esillä oleva hyljevene on rakennettu vuonna 
1982. Vastaavanlaiset hyljeveneet ovat olleet 
tärkeitä hylkeenpyytäjille, veneessä asuttiin ja 
sillä purjehdittiin, venettä vedettiin jäällä ja 
se toimi myös varastona sekä saaliinkuljetus-
välineenä.

Majakkana Tankarin saarella toimi alunperin 
pieni mökki, jonka sisällä oli tulisija. Mökin 
ikkunat avautuivat merelle päin joista tulen 
valo antoi suuntaa merenkulkijoille pimeässä. 
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Kalajoella sijaitseva saari, Maakalla, syntyi 
1400-luvulla maankohoamisen seurauksena. 
Saarella on itsemääräämisoikeus.

Saari on ollut kalastajien tukikohtana jo 
1500-luvulta lähtien. Siellä sijaitsee kirkko, 
kalastajakylä, pappila sekä kalastusmuseo.
 
Maakallan ensimmäinen kirkko raken-
nettiin vuonna 1680. Se oli pieni ja matala 
rakennus jossa ei ollut välikattoa lainkaan, 
ainoastaan laudoista tehty vesikatto. Rak-
ennus ei kestänyt kauaa, vaan rapistui jo 
muutamassa vuosikymmenessä.
 
Hanketta uudesta ja kestävämmästä kirko-
sta lähti toteuttamaan saarnaaja Johan 
Kreander. Hanke sai nopeasti myönteisen 
vastaanoton ja päätös uuden kirkon raken-
tamisesta voitiin vahvistaa. Piirustukset uu-
teen kirkkoon laati kirkonrakentaja Simon 
Jylkkä-Silvén.
 
Puuttomalle luodolle rakentaminen oli 
haaste koko yhteisölle. Perustamispäätök-
sessä oli haminaoikeuden lisäämä pykälä, 
jonka mukaan jokaisen yhteisön jäsenen oli 
otettava osaa kirkon rakentamiseen, muu-
toin henkilö voidaan karkottaa:

”Jos joku sen jälkeen kun yhteinen kansa on 
nyt yksimielisesti päättänyt uuden kirkon 
rakentamisen, ilman laillistaja ilmoitettua 
estettä tai niskoittelusta ei ole tänne tuonut 
hänen osalleen jaettua rakennusainemäärää 
eikä hän itse tai hänen sijaisensa ota osaa 

<
työhön, niin haminaoikeus päätti, mitä 
yhteinen kansa yksimielisesti kannatti, että 
sellainen henkilö vastahankaisena ja vahin-
gollisena jäsenenä karkotetaan koko iäkseen 
kalastuspaikalta ja katsoen sen aiheuttamaan 
haittaan rakennustyössä ja vahinkoon koko 
kalastuskunnalle tulee haminaoikeus per-
imään vahingonkorvauksen täällä olevista 
kalastusaluksista ja luovuttamaan julkisesti 
ne niille, jotka ottavat osaa kirkon raken-
nustyöhön ja ainesten hankkimiseen.”

Maakallan nykyinen kirkko valmistui 
vuonna 1780. Hirsiseinäinen, paanukat-
toinen kirkko on kahdeksankulmainen 
pitkäkirkko. Sen kivijalka koostuu luodolta 
kerätyistä kivistä. Ulkoseinät on punamul-
lalla maalattu. 

Sisätila on maalamatonta puuta ja sen valai-
see ikkunoista tulviva luonnonvalo. Ain-
oastaan saarnatuolista ja lukkarinpenkistä 
löytyy hieman väriä. 

Kirkon etuovella seisoo 150 cm pitkä 
vaivaisukko. Sen on veistänyt kalajokinen 
kalastaja ja puuseppä Ville Orell. Ukon 
maalista pidetään huolta jotta se säilyy karin 
tuulisissa olosuhteissa hyväkuntoisena. 
Saadut rahat menevät kirkon kunnossap-
itoon. 

Kirkonkello on saatu lahjoituksena raatimies 
Jakob Falanderilta vuonna 1729. Myös kirk-
kolaiva on saatu lahjoituksena vuonna 2007. 
Laiva on Tomi Isopahkalan käsialaa ja se on 

MM a a k a l l a
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ripustettuna kirkon takaosassa.

Kirkon viereistä pientä papintupaa laajennet-
tiin pian uuden kirkon rakentamisen jälkeen. 
Alkuperäinen papintupa oli vuodelta 1726 
ja siinä oli vain yksi huone. Aikoinaan pappi 
keitätti tässä rakennuksessa ruokansa. Rak-
ennus on edelleen paikallaan kirkon vierellä.
Venekuntien aikakaudella kirkkoa käytet-
tiin sunnuntaipalvelusten ja päivärukousten 
lisäksi tarpeen vaatiessa myös kokousten 
pitopaikkana sekä varastohuoneena.
 
Pappina toimi Kokkolan koulun rehtorit ja 
lukkarina veisuutaitoinen kalastaja. Rahas-
tonhoitajana toimi puolestaan kirkkoväärti. 
Hänen tehtävänä oli hoitaa kirkolle tulevat 
maksut ja esitti kirkon tilit joka syksy viimei-
sissä karinkokouksissa. Saarnaaja-hamina-
voudin ohella kirkkoväärti oli Kallan tärkein 
toimimies, karinvanhin.

SWE Kalajoella sijaitseva saari, Maakalla, 
syntyi 1400-luvulla maankohoamisen 
seurauksena. Saarella on itsemäärääm-
isoikeus.

Saari on ollut kalastajien tukikohtana jo 
1500-luvulta lähtien. Siellä sijaitsee kirkko, 
kalastajakylä, pappila sekä kalastusmuseo.
 
Maakallan ensimmäinen kirkko rakennettiin 
vuonna 1680. Se oli pieni ja matala rakennus 
jossa ei ollut välikattoa lainkaan, ainoastaan 
laudoista tehty vesikatto. Rakennus ei kes-
tänyt kauaa, vaan rapistui jo muutamassa 
vuosikymmenessä.
 
Hanketta uudesta ja kestävämmästä kirkosta 
lähti toteuttamaan saarnaaja Johan Kreander. 
Hanke sai nopeasti myönteisen vastaanoton 
ja päätös uuden kirkon rakentamisesta voiti-
in vahvistaa. Piirustukset uuteen kirkkoon 
laati kirkonrakentaja Simon Jylkkä-Silvén.
 
Puuttomalle luodolle rakentaminen oli 
haaste koko yhteisölle. Perustamispäätök-
sessä oli haminaoikeuden lisäämä pykälä, 
jonka mukaan jokaisen yhteisön jäsenen oli 
otettava osaa kirkon rakentamiseen, muutoin 
henkilö voidaan karkottaa:

”Jos joku sen jälkeen kun yhteinen kansa on 
nyt yksimielisesti päättänyt uuden kirkon 
rakentamisen, ilman laillistaja ilmoitettua 
estettä tai niskoittelusta ei ole tänne tuonut 
hänen osalleen jaettua rakennusainemäärää 
eikä hän itse tai hänen sijaisensa ota osaa 
työhön, niin haminaoikeus päätti, mitä 
yhteinen kansa yksimielisesti kannatti, että 
sellainen henkilö vastahankaisena ja vahin-
gollisena jäsenenä karkotetaan koko iäkseen 
kalastuspaikalta ja katsoen sen aiheuttamaan 
haittaan rakennustyössä ja vahinkoon koko 
kalastuskunnalle tulee haminaoikeus per-
imään vahingonkorvauksen täällä olevista 

Hyvän huolenpidon ansiosta kirkko on 
säilynyt hyvässä kunnossa. Korjaustöistä 
on huolehtinut venekuntien aikakaudella 
kalastajat itse. Myöhemmin kirkkoa on 
korjattu useaan otteeseen, esimerkiksi 
tervaamalla katto ja maalaamalla seinät. 

Maakallan kirkko on niin kutsuttu 
autiokirkko jossa nykyään järjestetään 
kesäjumalanpalveluksia sekä vihkiti-
laisuuksia.

Kirkon ympärillä on pieniä kalastusma-
joja, kalastusmuseo sekä majakka.

Merenkulkijat alkoivat vaatia saarelle 
majakkaa Oolannin sodan päätyttyä. 
Tiilinen majakka on A. H. Dahlströmin 
suunnittelema. Korkeutta majakalla on 
13 metriä ja sen kierreportaissa on 42 
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lisäksi tarpeen vaatiessa myös kokousten 
pitopaikkana sekä varastohuoneena.
 
Pappina toimi Kokkolan koulun rehtorit ja 
lukkarina veisuutaitoinen kalastaja. Rahas-
tonhoitajana toimi puolestaan kirkkoväärti. 
Hänen tehtävänä oli hoitaa kirkolle tulevat 
maksut ja esitti kirkon tilit joka syksy vi-
imeisissä karinkokouksissa. Saarnaaja-ham-
inavoudin ohella kirkkoväärti oli Kallan 
tärkein toimimies, karinvanhin.

Hyvän huolenpidon ansiosta kirkko on 
säilynyt hyvässä kunnossa. Korjaustöistä 
on huolehtinut venekuntien aikakaudella 
kalastajat itse. Myöhemmin kirkkoa on 
korjattu useaan otteeseen, esimerkiksi 
tervaamalla katto ja maalaamalla seinät. 

Maakallan kirkko on niin kutsuttu au-
tiokirkko jossa nykyään järjestetään kesäju-
malanpalveluksia sekä vihkitilaisuuksia.

Kirkon ympärillä on pieniä kalastusmajoja, 
kalastusmuseo sekä majakka.

Merenkulkijat alkoivat vaatia saarelle ma-
jakkaa Oolannin sodan päätyttyä. Tiilinen 
majakka on A. H. Dahlströmin suunnit-
telema. Korkeutta majakalla on 13 metriä 
ja sen kierreportaissa on 42 askelmaa. 
Valolaitteet hankittiin Pariisista asti, joista 
valo heijastui 13 meripeninkulman päähän. 
Henkilökuntaan kuului majakkamestari 
sekä majakanvartijoita.

kalastusaluksista ja luovuttamaan julkisesti 
ne niille, jotka ottavat osaa kirkon raken-
nustyöhön ja ainesten hankkimiseen.”

Maakallan nykyinen kirkko valmistui vuon-
na 1780. Hirsiseinäinen, paanukattoinen 
kirkko on kahdeksankulmainen pitkäkirkko. 
Sen kivijalka koostuu luodolta kerätyistä 
kivistä. Ulkoseinät on punamullalla maalattu. 

Sisätila on maalamatonta puuta ja sen val-
aisee ikkunoista tulviva luonnonvalo. Ain-
oastaan saarnatuolista ja lukkarinpenkistä 
löytyy hieman väriä. 

Kirkon etuovella seisoo 150 cm pitkä vai-
vaisukko. Sen on veistänyt kalajokinen 
kalastaja ja puuseppä Ville Orell. Ukon maal-
ista pidetään huolta jotta se säilyy karin tu-
ulisissa olosuhteissa hyväkuntoisena. Saadut 
rahat menevät kirkon kunnossapitoon. 

Kirkonkello on saatu lahjoituksena raatimies 
Jakob Falanderilta vuonna 1729. Myös kirk-
kolaiva on saatu lahjoituksena vuonna 2007. 
Laiva on Tomi Isopahkalan käsialaa ja se on 
ripustettuna kirkon takaosassa.

Kirkon viereistä pientä papintupaa laajennet-
tiin pian uuden kirkon rakentamisen jälkeen. 
Alkuperäinen papintupa oli vuodelta 1726 
ja siinä oli vain yksi huone. Aikoinaan pappi 
keitätti tässä rakennuksessa ruokansa. Rak-
ennus on edelleen paikallaan kirkon vierellä.
Venekuntien aikakaudella kirkkoa käytet-
tiin sunnuntaipalvelusten ja päivärukousten 
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Siikajoen seurakunta perustettiin vuonna 
1590, samoihin aikoihin rakennettiin Siika-
joen ensimmäinen kirkko. 

Nykyisen kirkon sidehirsistä löytyy teksti 
jonka mukaan ”Sijcajoen ensimäinen kircko 
on seisonut joen törmällä, joca maa wähit-
täin jo coconans on jokehen wyörynyt”. 

Ensimmäinen kirkko kuitenkin paloi 
venäläisten polttamana vuonna 1591 ja sen 
paikalle rakennettiin toinen vuonna 1600. 
Tämäkin rakennus purettiin uuden tieltä. 
 
Siikajoen seurakunnan kolmas ja nykyinen 
kirkko, rakennettiin vuonna 1701. Se sijaitsee 
Mankisen kankaalla Siikajoenkylässä, noin 
kolmen kilometrin päässä keskustasta.

Malliltaan kirkko on nelisakarainen ja sen 
keskustassa sijaitsee kupukattoinen torni. 
Kirkkoon mahtuu yhteensä 520 henkilöä.

Kirkkoa on korjattu ja uusittu useaan ker-
taan. Vuoden 1765 korjaustöissä sen lattiaa, 
kattoa ja penkkejä kunnostettiin. Myöhem-
min, vuonna 1852, kirkkoa kunnostettiin 
uudelleen lääninarkkitehti Johan Oldenbur-
ing suunnitelmien pohjalta. Maalausta ja 
lämmitysjärjestelmää on uusittu myöhem-
min. 

Vuoden 1765 uusimisprojektin yhteydessä 
Jaakko Suonperä rakensi kirkon nykyisen 
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saarnastuolin ja myöhemmin Mikael Toppelius 
koristelit sen. Saarnastuoliin on kuvattu Herrain 
Herra ja evankelistat. 
Kirkon maalaukset, sekä alttaritaulu  Jeesus 
Getsemanessa ovat myös Mikael Toppeliuksen 
käsialaa vuosilta 1771-1772.

Alttaritaulun läheisyydestä löytyy seitsen-
haarainen messinkinen kynttilänjalka ja se oli 
aikoinaan kirkon ainoa valonlähde. Jumalan-
palvelukseen saapuvat toivat mukanaan omat 
kynttilät. Kirkonpenkkien selkänojissa säilyneet 
kolot ovat alunperin tätä tarkoitusta varten. 

Messinkinen kattokruunu ja lampetit on 
sijoitettu kirkkoon myöhempinä vuosina 
tuomaan lisää valoa. Nykyään aitoja kynttilöitä 
poltetaan vain jouluna ja pääsiäisenä.

Alttarinpuoleisia ikkunoita koristavat lasimaal-
aukset Kaksi kalaa ja viisi leipää, Jeesus ilmestyy 
opetuslapsille ja Jeesus siunaa lapsia. Hilkka 
Toivola on maalannut lasimaalaukset vuonna 
1958. 

Kirkon urut ovat peräisin vuodelta 1979 ja 
niissä on 14-äänikertaa. Urut ovat Kangasalan 
Urkutehtaan rakentamat ja niiden julkisivun on 
suunnitellut Asko Rautionaho.

Nykyinen kirkko on säilynyt tulipaloilta ja 
muilta tuhoilta, käytössä on edelleen esimerkik-
si kaksi kasukkaa jotka ovat peräisin 1700-lu-
vulta. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Toisessa kasukassa voi korjauksesta hu-
olimatta nähdä varkaan viiltämät puukon 
jäljet. Varkaat olivat murtautuneet kirk-
koon varastaakseen ehtoollisviiniä, yritys 
oli kuitenkin epäonnistunut eikä viiniä ollut 
löytynyt. Kostoksi rosvot olivat vahingoitta-
neet kasukkaa.
 
Kirkon vieressä sijaitsee puutapuli. Sen rak-
ennustyöt tapahtuivat kirkonrakentaja Heik-
ki Väänäsen johdolla vuonna 1765. Tapulin 
kellot ovat peräisin vuosilta 1730 ja 1749. Iso 
kello on uusittu myöhemmin vuonna 1997.

Ennen vanhaan kirkkoon saavuttiin hevo-
sella pitkienkin matkojen takaa. Tuolloin 
matkalaisilla oli tapana jättää ylimääräiset 
tavaransa tapuliin. 

Tapuli on edelleen käytössä perinteiden mu-
kaan. Toisinaan kirkkoon kuljetaan vieläkin 
tapulin läpi ja esimerkiksi  hautajaissaatot 
kulkevat aina sen kautta.

Siikajokiset hautasivat vainajia kirkon alle, 
kuten ennen oli tapana, kunnes se lailla 
kiellettiin vuonna 1822. Vain varakkaiden 
henkilöiden oli mahdollista saada hautapai-
kka kirkon alta, kun taas köyhät kaivoivat 
hautansa kirkon läheisyyteen. 
Osa haudoista on hyvin säilyneet ja ovat 
edelleen olemassa urkujen puoleisen päädyn 
alla. Vanhimmat haudat kirkon läheisyydessä 
ovat peräisin 1700-luvulta. Kirkon ympärillä 
sijaitsevaa hautausmaata on laajennettu 
useita kertoja.

Kirkon edessä on muistomerkki Siikajoen 
sodan aikaisesta taistelusta. Talkoovoimin 
rakennetun muistomerkin on suunnitellut 
Matti Visanti vuonna 1934. 

Muistomerkki on sijoitettu kaksihaaraisen 
männyn viereen, puun erikoinen muoto joh-
tuu siitä, että se on haljennut tykinkuulasta 
Suomen sodan aikana.

SWE Siikajoen seurakunta perustettiin 
vuonna 1590, samoihin aikoihin rakennettiin 
Siikajoen ensimmäinen kirkko. 

Nykyisen kirkon sidehirsistä löytyy teksti 
jonka mukaan ”Sijcajoen ensimäinen kircko 
on seisonut joen törmällä, joca maa wähit-
täin jo coconans on jokehen wyörynyt”. 

Ensimmäinen kirkko kuitenkin paloi 
venäläisten polttamana vuonna 1591 ja sen 
paikalle rakennettiin toinen vuonna 1600. 
Tämäkin rakennus purettiin uuden tieltä. 
 
Siikajoen seurakunnan kolmas ja nykyinen 
kirkko, rakennettiin vuonna 1701. Se sijaitsee 
Mankisen kankaalla Siikajoenkylässä, noin 
kolmen kilometrin päässä keskustasta.

Malliltaan kirkko on nelisakarainen ja sen 
keskustassa sijaitsee kupukattoinen torni. 
Kirkkoon mahtuu yhteensä 520 henkilöä.

Kirkkoa on korjattu ja uusittu useaan ker-
taan. Vuoden 1765 korjaustöissä sen lattiaa, 
kattoa ja penkkejä kunnostettiin. Myöhem-

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 
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min, vuonna 1852, kirkkoa kunnostettiin uudelleen lääni-
narkkitehti Johan Oldenburing suunnitelmien pohjalta. 
Maalausta ja lämmitysjärjestelmää on uusittu myöhem-
min. 

Vuoden 1765 uusimisprojektin yhteydessä Jaakko Suon-
perä rakensi kirkon nykyisen saarnastuolin ja myöhem-
min Mikael Toppelius koristelit sen. Saarnastuoliin on 
kuvattu Herrain Herra ja evankelistat. 
Kirkon maalaukset, sekä alttaritaulu  Jeesus Getsemanessa 
ovat myös Mikael Toppeliuksen käsialaa vuosilta 1771-
1772.

Alttaritaulun läheisyydestä löytyy seitsenhaarainen mes-
sinkinen kynttilänjalka ja se oli aikoinaan kirkon ainoa 
valonlähde. Jumalanpalvelukseen saapuvat toivat muka-
naan omat kynttilät. Kirkonpenkkien selkänojissa säily-
neet kolot ovat alunperin tätä tarkoitusta varten. 

Messinkinen kattokruunu ja lampetit on sijoitettu kirk-
koon myöhempinä vuosina tuomaan lisää valoa. Nykyään 
aitoja kynttilöitä poltetaan vain jouluna ja pääsiäisenä.

Alttarinpuoleisia ikkunoita koristavat lasimaalaukset 
Kaksi kalaa ja viisi leipää, Jeesus ilmestyy opetuslapsille ja 
Jeesus siunaa lapsia. Hilkka Toivola on maalannut lasi-
maalaukset vuonna 1958. 

Kirkon urut ovat peräisin vuodelta 1979 ja niissä on 
14-äänikertaa. Urut ovat Kangasalan Urkutehtaan raken-
tamat ja niiden julkisivun on suunnitellut Asko Rautio-
naho.

Nykyinen kirkko on säilynyt tulipaloilta ja muilta tuhoil-
ta, käytössä on edelleen esimerkiksi kaksi kasukkaa jotka 
ovat peräisin 1700-luvulta. 

Toisessa kasukassa voi korjauksesta huolimatta nähdä 
varkaan viiltämät puukon jäljet. Varkaat olivat murtau-
tuneet kirkkoon varastaakseen ehtoollisviiniä, yritys oli 
kuitenkin epäonnistunut eikä viiniä ollut löytynyt. Kos-
toksi rosvot olivat vahingoittaneet kasukkaa.
 
Kirkon vieressä sijaitsee puutapuli. Sen rakennustyöt 
tapahtuivat kirkonrakentaja Heikki Väänäsen johdolla 
vuonna 1765. Tapulin kellot ovat peräisin vuosilta 1730 ja 
1749. Iso kello on uusittu myöhemmin vuonna 1997.
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Revonlahden kirkko on Raahen evankelis-
luterilaisen seurakunnan kirkko. Se sijaitsee 
Revonlahden kunnassa, Siikajoen kylässä. 
Puinen ristikirkko valmistui vuonna 1775 
Jaakko Suonperän johdolla, kirvesmiehenä 
rakennustöissä toimi Vaskurin isäntä. 

Revonlahden kirkko on malliltaan tasavarti-
nen ristikirkko. Kirkon katto on paanutettu 
aumakatto, jonka  katonlappeet ovat korkeat 
ja jyrkkänousuiset. Ennen sen keskustassa 
kohosi salko jonka huipulla komeili kristil-
lisen valppauden symboli, kukko. Nykyään 
kukon paikalla on risti.

Kirkon sisältä löytyy merkittäviä maalauksia, 
jotka ovat kirkkomaalari Mikael Toppeliuk-
sen käsialaa vuodelta 1821. Toppelius teki 
maalaukset jo vanhana miehenä, 82-vuotiaa-
na. Revonlahden kirkko olikin Toppeliuksen 
viimeinen työkohde. 

Maalausten aiheena ovat perinteiset teemat: 
ehtoollisen asettaminen, Getsemane, ristiin-
naulitseminen ja ylösnousemus. Toppelius 
on maalannut myös kirkossa olevat kuvat 
Kylväjästä, Nooasta, Mooseksesta ja Johannes 
Kastajasta. Saarnastuolin koristeleminen oli 
Toppeliuksen viimeinen työ. Tuoli edustaa 
samaa tyyliä kuin muutkin hänen koristele-
mansa saarnastuolit Pohjanmaalla.

Urkujen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi 
1800-luvun lopulla. Hankintaa varten pidet-
tiin arpajaiset joiden tuolla uudet urut ostet-
taisiin. Kirkko sai ensimmäiset urkunsa 500 
markalla vuonna 1890 Ylivieskasta. Huonon 
äänilaadun vuoksi urut kuitenkin korvattiin 

RR e o v n l a h t i
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harmonilla. Uudet, 6-äänikertaiset urut han-
kittiin vuonna 1969 Kangasalan urkutehtaal-
ta. Vanha harmoni löytyy nykyisin Paavolan 
museosta.

Puinen kellotapuli valmistui vuonna 1782. 
Tyyliltään tapuli on pohjalainen renessanssi-
tapuli, jossa on kaksi kelloa. Kellot ovat pe-
räisin vuosilta 1782 ja 1860. 

Pappila Tihkukangas rakennettiin1780-
luvulla. Sen omistaa nykyisin Revonlahden 
kotiseutuyhdistys.

Kirkko on säilynyt lähes alkuperäisessä asus-
saan tähän päivään saakka, sillä köyhyyden 
vuoksi kirossa ei ole voitu tehdä suuria kor-
jauksia. 

Kirkkoa on maalattu muutamaan otteeseen, 
kerran se on ollut väriltään keltainen. Kattoa 
on hieman uusittu ja tervattu sekä portaita 
kunnostettu, mutta suurin ongelma kirkossa 
oli kuitenkin sen kylmyys, joka toisinaan esti 
jopa jumalanpalvelusten pidon. 

Kirkko sai ensimmäisen perusteellisen kor-
jauksen vuosina 1957-1959. Tuolloin saatiin 
asennettua lämmitys ja sähkövalot. Lisäksi 
katto, ulkolaudoitus, ikkunat, ovet sekä pen-
kit uusittiin ja kirkko maalattiin sisältä ja 
ulkoa.

Entisöintimaalauksista vastuussa oli Mui-
naistieteellisen toimikunnan asiantuntija 
Helsingistä. Nykyisen punaisen värinsä kirk-
ko sai 1980-luvulla kun kylän miehet keitti-
vät punamultamaalin ja maalasivat kirkon 
talkoovoimin.
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Kirkon itäsakaraisen sakastin seinähirsistä 
löytyy vanhoja kirjoituksia. Kirjoituksissa 
käsitellään sekä oman kylän että koko valta-
kunnankin asioita. Niissä kerrotaan vuoden 
sadosta ja ilmoista, sekä kirkkoherroista ja 
hallitsijoista. 

Erään seinäkirjoituksen mukaan vuonna 
1877 tapahtui onnettomuus, jossa kolme Ma-
ria nimistä hukkui kirkkomatkallaan veneen 
kaatuessa.

SWE Revonlahden kirkko on Raahen 
evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkko. 
Se sijaitsee Revonlahden kunnassa, Siikajoen 
kylässä. Puinen ristikirkko valmistui vuonna 
1775 Jaakko Suonperän johdolla, kirvesmie-
henä rakennustöissä toimi Vaskurin isäntä. 

Revonlahden kirkko on malliltaan tasavarti-
nen ristikirkko. Kirkon katto on paanutettu 
aumakatto, jonka  katonlappeet ovat korkeat 
ja jyrkkänousuiset. Ennen sen keskustassa 
kohosi salko jonka huipulla komeili kristil-
lisen valppauden symboli, kukko. Nykyään 
kukon paikalla on risti.

Kirkon sisältä löytyy merkittäviä maalauksia, 
jotka ovat kirkkomaalari Mikael Toppeliuk-
sen käsialaa vuodelta 1821. Toppelius teki 
maalaukset jo vanhana miehenä, 82-vuotiaa-
na. Revonlahden kirkko olikin Toppeliuksen 
viimeinen työkohde. 

Maalausten aiheena ovat perinteiset teemat: 
ehtoollisen asettaminen, Getsemane, ristiin-
naulitseminen ja ylösnousemus. Toppelius 
on maalannut myös kirkossa olevat kuvat 
Kylväjästä, Nooasta, Mooseksesta ja Johannes 
Kastajasta. Saarnastuolin koristeleminen oli 
Toppeliuksen viimeinen työ. Tuoli edustaa 
samaa tyyliä kuin muutkin hänen koristele-
mansa saarnastuolit Pohjanmaalla.

Urkujen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi 
1800-luvun lopulla. Hankintaa varten pidet-
tiin arpajaiset joiden tuolla uudet urut ostet-
taisiin. Kirkko sai ensimmäiset urkunsa 500 
markalla vuonna 1890 Ylivieskasta. Huonon 
äänilaadun vuoksi urut kuitenkin korvattiin 
harmonilla. Uudet, 6-äänikertaiset urut han-
kittiin vuonna 1969 Kangasalan urkutehtaal-
ta. Vanha harmoni löytyy nykyisin Paavolan 
museosta.

Puinen kellotapuli valmistui vuonna 1782. 
Tyyliltään tapuli on pohjalainen renessanssi-
tapuli, jossa on kaksi kelloa. Kellot ovat pe-
räisin vuosilta 1782 ja 1860. 

Pappila Tihkukangas rakennettiin1780-
luvulla. Sen omistaa nykyisin Revonlahden 
kotiseutuyhdistys.

Kirkko on säilynyt lähes alkuperäisessä asus-
saan tähän päivään saakka, sillä köyhyyden 
vuoksi kirossa ei ole voitu tehdä suuria kor-
jauksia. 

Kirkkoa on maalattu muutamaan otteeseen, 
kerran se on ollut väriltään keltainen. Kattoa 
on hieman uusittu ja tervattu sekä portaita 
kunnostettu, mutta suurin ongelma kirkossa 
oli kuitenkin sen kylmyys, joka toisinaan esti 
jopa jumalanpalvelusten pidon. 
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Kirkko sai ensimmäisen perusteellisen kor-
jauksen vuosina 1957-1959. Tuolloin saatiin 
asennettua lämmitys ja sähkövalot. Lisäksi 
katto, ulkolaudoitus, ikkunat, ovet sekä pen-
kit uusittiin ja kirkko maalattiin sisältä ja 
ulkoa.

Entisöintimaalauksista vastuussa oli Mui-
naistieteellisen toimikunnan asiantuntija 
Helsingistä. Nykyisen punaisen värinsä kirk-
ko sai 1980-luvulla kun kylän miehet keitti-
vät punamultamaalin ja maalasivat kirkon 
talkoovoimin.

Kirkon itäsakaraisen sakastin seinähirsistä 
löytyy vanhoja kirjoituksia. Kirjoituksissa 
käsitellään sekä oman kylän että koko valta-
kunnankin asioita. Niissä kerrotaan vuoden 
sadosta ja ilmoista, sekä kirkkoherroista ja 
hallitsijoista. 

Erään seinäkirjoituksen mukaan vuonna 
1877 tapahtui onnettomuus, jossa kolme Ma-
ria nimistä hukkui kirkkomatkallaan veneen 
kaatuessa.
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Lumijoki perustettiin Limingan kappeliksi 
vuonna 1660 ja siitä tuli oma seurakunta 
vuonna 1917. Paikkakunnan kirkko on Lu-
mijoen luterilaisen seurakunnan kirkko. 

Lumijoen kaikki kolme kirkkoa ovat sijain-
neet samalla paikalla, kylän keskustassa.
Kirkoista ensimmäinen rakennettiin 1620-lu-
vulla ja toinen vuonna 1816. 

Ensimmäinen kirkko oli pieni ja puinen ja 
sen ränsistyttyä tilalle rakennettiin toinen, 
huomattavasti suurempi kirkko. Tähän 32 
metriä pitkään ja leveään kirkkoon mahtui 
jopa 1500 henkilöä. 

Toinen kirkko ja sen lähistössä sijainnut 
tapuli tuhoutuivat salamanisukusta alkunsa 
saaneessa tulipalossa vuonna 1882. 

Lumijoen nykyinen kirkko valmistui vuonna 
1889 ja se vihittiin käyttöön seuraavana 
vuonna. Kirkon suunnittelusta vastasi ark-
kitehti John Lybeck. Hänen alkuperäisen 
suunnitelmansa mukaan kirkosta tulisi suuri 
kuten edeltäjänsä, istumapaikkoja olisi 1300 
henkilölle. 

Kyläläiset kuitenkin toivoivat hieman pi-
enempää kirkkoa ja heidän toiveestaan suun-
nitelmaa muutettiin: kirkon paikkamäärää 
pienennettiin parilla sadalla ja rakennukseen 
kaavailtua korkeaa tornia madallettiin.

L

Rakennusmestarina toimi alan ammat-
tilainen, Juho Karjalahti. Suuren kirkon 
rakennustyöt vaativat ponnistelua pieneltä 
kappeliseurakunnalta. Rakentamista varten 
tarvittiin 700 000 tiiltä jotka kyläläiset tekivät 
talkoovoimin kirkon viereen rakennetussa 
tiiliruukissa. Rakennustarvikkeet paikalle 
kuljetettiin hevoskuormilla.

Kirkko nimettiin Lakeuden Katedraaliksi. 
Näyttävä rakennus sai osakseen paitsi ihailua 
niin myös kateuttakin. Liikkeelle lähti huhu 
jonka mukaan kirkon piirustukset olisi vaih-
tuneet, eikä kirkkoa olisi alunperin tarkoitet-
tu Lumijoelle, vaan  johonkin ruotsalaiseen 
kaupunkiseurakuntaan.

Lasimosaiikit ovat Liisa Karjarinnan käsia-
laa vuodelta 1967. Mosaiikeissa kuvataan 
raamatun kertomusten lisäksi lumijokisten 
elinkeinoja, kuten maanviljelystä ja kalas-
tusta. 

Kirkkotekstiilit ovat Sirkka Kukkohovin 
suunnittelemat vuodelta 1990. Vihkiryijy on 
puolestaan maatalousnaisten kutoma, se on 
ollut kirkossa vuodesta 1961. Kirkossa ei ole 
alttaritaulua ollenkaan.

Kolmen ehtoollismaljan päämaljana on 
hopeinen kalkki, joka hankittiin Lumijoelle 
vuonna 1751. Vuosiluku mainitaan maljan 
kaiverruksessa “ Lumijoki Kyrckio Kalk 
Anno 1751”. 

L u m i j o k i
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SWE Lumijoki perustettiin Limingan kap-
peliksi vuonna 1660 ja siitä tuli oma seura-
kunta vuonna 1917. Paikkakunnan kirkko on 
Lumijoen luterilaisen seurakunnan kirkko. 

Lumijoen kaikki kolme kirkkoa ovat sijain-
neet samalla paikalla, kylän keskustassa.
Kirkoista ensimmäinen rakennettiin 1620-lu-
vulla ja toinen vuonna 1816. 

Ensimmäinen kirkko oli pieni ja puinen ja 
sen ränsistyttyä tilalle rakennettiin toinen, 
huomattavasti suurempi kirkko. Tähän 32 
metriä pitkään ja leveään kirkkoon mahtui 
jopa 1500 henkilöä. 

Toinen kirkko ja sen lähistössä sijainnut 
tapuli tuhoutuivat salamanisukusta alkunsa 
saaneessa tulipalossa vuonna 1882. 

Lumijoen nykyinen kirkko valmistui vuonna 
1889 ja se vihittiin käyttöön seuraavana 
vuonna. Kirkon suunnittelusta vastasi ark-
kitehti John Lybeck. Hänen alkuperäisen 
suunnitelmansa mukaan kirkosta tulisi suuri 
kuten edeltäjänsä, istumapaikkoja olisi 1300 
henkilölle. 

Kyläläiset kuitenkin toivoivat hieman pi-
enempää kirkkoa ja heidän toiveestaan suun-
nitelmaa muutettiin: kirkon paikkamäärää 
pienennettiin parilla sadalla ja rakennukseen 
kaavailtua korkeaa tornia madallettiin.Rak-
ennusmestarina toimi alan ammattilainen, 
Juho Karjalahti. 

Suuren kirkon rakennustyöt vaativat pon-
nistelua pieneltä kappeliseurakunnalta. 
Rakentamista varten tarvittiin 700 000 tiiltä 
jotka kyläläiset tekivät talkoovoimin kirkon 
viereen rakennetussa tiiliruukissa. Raken-

nustarvikkeet kuljetettiin hevoskuormilla.

Kirkko nimettiin Lakeuden Katedraaliksi. 
Näyttävä rakennus sai osakseen paitsi ihailua 
niin myös kateuttakin. Liikkeelle lähti huhu 
jonka mukaan kirkon piirustukset olisi vaih-
tuneet, eikä kirkkoa olisi alunperin tarkoitet-
tu Lumijoelle, vaan  johonkin ruotsalaiseen 
kaupunkiseurakuntaan.

Lasimosaiikit ovat Liisa Karjarinnan käsia-
laa vuodelta 1967. Mosaiikeissa kuvataan 
raamatun kertomusten lisäksi lumijokisten 
elinkeinoja, kuten maanviljelystä ja kalas-
tusta. 

Kirkkotekstiilit ovat Sirkka Kukkohovin 
suunnittelemat vuodelta 1990. Vihkiryijy on 
puolestaan maatalousnaisten kutoma, se on 
ollut kirkossa vuodesta 1961. Kirkossa ei ole 
alttaritaulua ollenkaan.

Maljalla on ollut tapahtumarikas historia,  se 
varastettiin vuonna 1778 ja oli kateissa peräti 
140 vuotta. Malja palautettiin Lumijoen kirk-
koon sen löydyttyä Vienan Karjalasta talon 
astiahyllyltä vuonna 1918.
Urut suunnitteli ja rakensi Veikko Virtasen 
urkurakentamo vuonna 1995, niissä on 15 
äänikertaa. Kirkossa on vain yksi kello joka 
kutsuu jumalanpalveluksiin.

Kirkkoa on korjattu vuosien varrella. Tii-
likatto on vaihtunut kuparipeltiin, pintoja on 
korjattu ja maalattu, valaisimet ja lämmitys 
on uusittu ja ikkunat sekä ovet on korjattu. 
Kirkko on kuitenkin säilyttänyt entisen 
ilmeensä.
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Kolmen ehtoollismaljan päämaljana on 
hopeinen kalkki, joka hankittiin Lumijoelle 
vuonna 1751. Vuosiluku mainitaan maljan 
kaiverruksessa “ Lumijoki Kyrckio Kalk 
Anno 1751”. 

Maljalla on ollut tapahtumarikas historia,  se 
varastettiin vuonna 1778 ja oli kateissa peräti 
140 vuotta. Malja palautettiin Lumijoen kirk-
koon sen löydyttyä Vienan Karjalasta talon 
astiahyllyltä vuonna 1918.
Urut suunnitteli ja rakensi Veikko Virtasen 
urkurakentamo vuonna 1995, niissä on 15 
äänikertaa. Kirkossa on vain yksi kello joka 
kutsuu jumalanpalveluksiin.

Kirkkoa on korjattu vuosien varrella. Tii-
likatto on vaihtunut kuparipeltiin, pintoja on 
korjattu ja maalattu, valaisimet ja lämmitys 
on uusittu ja ikkunat sekä ovet on korjattu. 
Kirkko on kuitenkin säilyttänyt entisen 
ilmeensä.
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Limingan kirkko sijaitsee arvokkaalla Limin-
gan lakeuden maisema-alueella. 

Kirkkoa ympäröi kirkkotarhassa sijaitseva 
kellotapuli sekä puistomainen hautaus-
maaympäristö. Kirkonmäkeä reunustaa kau-
nis perinteinen peltomaisema maatiloineen.

Limingassa on ollut kirkko jo 1470-luvulta 
lähtien. Ensimmäiset kirkot ovat kuitenkin 
tuhoutuneet sotavuosina tulipaloissa tai 
purettu huonokuntoisuutensa vuoksi.

Limingan nykyisen kirkon rakentaminen 
oli monivaiheinen prosessi. Ensimmäiset 
luonnokset tiilikirkosta laati Charles Bassi, 
keisarillisen majesteetin määräyksestä. 

Myöhemmin, keisari Aleksanteri I:n Suomen 
vierailun aikana kyläläiset pyysivät lupaa 
rakentaa kirkko puusta, vedoten tiilien 
huonoon laatuun. Lupa puukirkkoon myön-
nettiin. 

Lopulliset piirustukset puisesta ristikirkosta 
laati A.F. Granstedt. Tornin detaljipiirus-
tuksista vastasi Engel. Kirkon rakentaminen 
tapahtui kansanmestari Heikki Kuorikosken 
johdolla ja se valmistui viimein vuonna 1826.

Puinen ristikirkko on muodoltaan korkea- 
ja kapeavartinen. Siinä on loiva harjakatto 
jonka keskustassa on attikaosalta nouseva 
kahdeksankulmainen lanterniini. 

LL i m i n k a

Keltaisia seiniä koristaa kahdessa kerroksessa 
olevat ikkunat. Kirkkosalissa on valkaistut 
hirsiseinät, kaarevat lautaholvit ja ris-
tikeskuksessa välikattokupoli. Kirkko edustaa 
tyyliltään uusklassismia. Kirkkoon mahtuu 
noin 850 henkilöä.

Kirkon saarnastuoli on kokkolalaisen 
puuseppä Johan Kyntzellin käsialaa vuodelta 
1727. Se on ollut käytössä jo aiemmissakin 
kirkoissa. 

Maalaukset Viimeinen tuomio ja Ristiin-
naulitut ovat vanhan kirkon esineistöä, ne 
löytyivät remontin yhteydessä kirkon lattian 
alta. Taulut on maalannut Petter Bergström.

Kirkon alttaritaulu Kristuksen kirkastus on 
Oskar Nylanderin maalama vuodelta 1849.

Kirkkolaiva on hankittu Limingan kirkkoon 
vuonna 1740. Laivamalli on mahdollisesti 
rakennettu jo 1670-luvulla, tyypiltään se 
edustaa ruotsalaista linjalaivaa.

Limingan kirkossa olevat 20-äänikertaiset 
urut ovat peräisin vuodelta 1899.  Niiden 
koneisto on uusittu täysin vuonna 1971. 
Urkujen etufasadi on kuitenkin vielä alku-
peräinen.

Kirkkoa on vuosien varrella remontoitu use-
aan otteeseen. Paanukaton päälle on raken-
nettu tiilikate, joka myöhemmin purettiin 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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ja tilalle tuli kuparipeltikatto vuonna 1990.  
Myös ikkunat korjattiin.

Vanhassa kirkkotarhassa, kirkon 
läheisyydessä sijaitsee kellotapuli. Kolmiker-
roksinen tapuli on rakennettu puuseppä 
Grels Norrling  johdolla vuonna 1733, sen 
nykyinen ulkovuoraus on tehty 1880-luvulla.

Tapuli edustaa tyyliltään pohjalaista renes-
sanssia.  Tapulin läpikäytävältä löytyy Petter 
Bergströmin maalauksia.

Vuonna 1998, kirkon salaojaviemäröintiä 
uusiessa tehtiin mielenkiintoinen löytö. Ky-
läläiset olivat ehtineet  valmistaa ja toimittaa 
tiiliä alkuperäisen kivikirkon rakentamiseen. 
Tiilet löytyivät nykyisen kirkon kupeesta, 
niillä oli nostettu kirkonmäkeä. 

Edellisen kirkon seinähirsiä säilytetään 
kirkkomuseossa. Hirsistä löytyy puumerk-
kikaiverruksia, maalauksia ja jopa neljännen 
kirkon ääriviivat.

SWE Limingan kirkko sijaitsee arvokkaalla 
Limingan lakeuden maisema-alueella. 

Kirkkoa ympäröi kirkkotarhassa sijaitseva 
kellotapuli sekä puistomainen hautaus-
maaympäristö. Kirkonmäkeä reunustaa kau-
nis perinteinen peltomaisema maatiloineen.

Limingassa on ollut kirkko jo 1470-luvulta 
lähtien. Ensimmäiset kirkot ovat kuitenkin 
tuhoutuneet sotavuosina tulipaloissa tai 
purettu huonokuntoisuutensa vuoksi.

Limingan nykyisen kirkon rakentaminen 
oli monivaiheinen prosessi. Ensimmäiset 
luonnokset tiilikirkosta laati Charles Bassi, 
keisarillisen majesteetin määräyksestä. 

Myöhemmin, keisari Aleksanteri I:n Suomen 
vierailun aikana kyläläiset pyysivät lupaa 
rakentaa kirkko puusta, vedoten tiilien 
huonoon laatuun. Lupa puukirkkoon myön-
nettiin. 

Lopulliset piirustukset puisesta ristikirkosta 
laati A.F. Granstedt. Tornin detaljipiirus-
tuksista vastasi Engel. Kirkon rakentaminen 
tapahtui kansanmestari Heikki Kuorikosken 
johdolla ja se valmistui viimein vuonna 1826.

Puinen ristikirkko on muodoltaan korkea- 
ja kapeavartinen. Siinä on loiva harjakatto 
jonka keskustassa on attikaosalta nouseva 
kahdeksankulmainen lanterniini. 

Keltaisia seiniä koristaa kahdessa kerroksessa 
olevat ikkunat. Kirkkosalissa on valkaistut 
hirsiseinät, kaarevat lautaholvit ja ris-
tikeskuksessa välikattokupoli. Kirkko edustaa 
tyyliltään uusklassismia. Kirkkoon mahtuu 
noin 850 henkilöä.

Kirkon saarnastuoli on kokkolalaisen 
puuseppä Johan Kyntzellin käsialaa vuodelta 
1727. Se on ollut käytössä jo aiemmissakin 
kirkoissa. 

Maalaukset Viimeinen tuomio ja Ristiin-

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 
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naulitut ovat vanhan kirkon esineistöä, ne 
löytyivät remontin yhteydessä kirkon lattian 
alta. Taulut on maalannut Petter Bergström.

Kirkon alttaritaulu Kristuksen kirkastus on 
Oskar Nylanderin maalama vuodelta 1849.

Kirkkolaiva on hankittu Limingan kirkkoon 
vuonna 1740. Laivamalli on mahdollisesti 
rakennettu jo 1670-luvulla, tyypiltään se 
edustaa ruotsalaista linjalaivaa.

Limingan kirkossa olevat 20-äänikertaiset 
urut ovat peräisin vuodelta 1899.  Niiden 
koneisto on uusittu täysin vuonna 1971. 
Urkujen etufasadi on kuitenkin vielä alku-
peräinen.

Kirkkoa on vuosien varrella remontoitu use-
aan otteeseen. Paanukaton päälle on raken-
nettu tiilikate, joka myöhemmin purettiin 
ja tilalle tuli kuparipeltikatto vuonna 1990.  
Myös ikkunat korjattiin.

Vanhassa kirkkotarhassa, kirkon 
läheisyydessä sijaitsee kellotapuli. Kolmiker-
roksinen tapuli on rakennettu puuseppä 
Grels Norrling  johdolla vuonna 1733, sen 
nykyinen ulkovuoraus on tehty 1880-luvulla.

Tapuli edustaa tyyliltään pohjalaista renes-
sanssia.  Tapulin läpikäytävältä löytyy Petter 
Bergströmin maalauksia.

Vuonna 1998, kirkon salaojaviemäröintiä 
uusiessa tehtiin mielenkiintoinen löytö. Ky-
läläiset olivat ehtineet  valmistaa ja toimittaa 
tiiliä alkuperäisen kivikirkon rakentamiseen. 
Tiilet löytyivät nykyisen kirkon kupeesta, 
niillä oli nostettu kirkonmäkeä. 

Edellisen kirkon seinähirsiä säilytetään 
kirkkomuseossa. Hirsistä löytyy puumerk-
kikaiverruksia, maalauksia ja jopa neljännen 
kirkon ääriviivat.
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Vanha puukirkko Kempeleen Vihiluo-
dontiellä valmistui vuonna 1691. Kirkon 
rakennustöitä johti tunnettu liminkalainen 
kirkonrakentaja Matti Härmä. Härmä toimi 
sekä rakennusprojektin suunnittelijana että 
mestarina.

Historiallisesti arvokas kirkko on yksi 
maamme yhdestätoista jäljellä olevasta tukip-
ilarikirkosta. 

Tyyliltään kirkko on  puhtaasti maalaisgoot-
tilainen. Sen korkea torni toimi aikoinaan 
maamerkkinä merenkulkijoille.

Kirkko on sisältä tilava ja koristeellinen. 
Seinä- ja kattomaalaukset on tehty rokokoo 
tyyliin. Mikael Toppelius maalasi ne vuosina 
1785 - 1786. 

Pääoven yläpuolella on Emanuel Granbergin 
maalaus Jeesuksen ristiltäotto, vasemmalla 
seinällä Enkeli Gabrielin ilmestyminen Mari-
alle ja Jeesuksen kaste Jordanilla. Oikealla 
puolestaan maalaukset Jaakob painii enke-
lin kanssa sekä Samuel voitelee Daavidin 
kuninkaaksi. Sakastin oven vieressä on maal-
aus Jouluyö Betlehemissä. 

Maalaukset kristinopin päätapahtumista 
ristiinnaulitseminen, pääsiäisen ihme ja 
ylösnousemus sekä kolmiyhteys Isä, Poika ja 
Pyhä Henki sijaitsevat alttariseinällä.

KK e m p e l e

Myös pohjoisranskalasta tyyliä 1700-luvulta 
edustava saarnastuolin kuvitus on Mikael 
Toppeliuksen käsialaa. Siihen on maalattu 
Vapahtajan, evankelistojen ja apostoli Paava-
lin kuvat. 

Saarnastuolia kannattelee puuäijä, jota kut-
sutaan Simsoniksi.

Messinkiset kynttilälampetit ja kattokruunu 
ovat vuosilta 1694 - 1725. 

Joitain vanhoja esineitä, kuten Mikael Top-
peliuksen tuohisia värikuppeja, säilytetään 
sakastin lasivitriinissä.

Ensimmäinen kellotapuli oli heikkora-
kenteinen ja se purettiin. Nykyinen kel-
lotapuli valmistui vuonna 1769. Tapulin 
rakennusprojektin mestarina toimi Heikki 
Väänänen.

Kirkkoa ympäröivän hautausmaan vanhim-
mat haudat ovat 1700-luvun lopulta. Kaikista 
vanhimmat haudat löytyy kuitenkin kirkon 
alta, jonne Kempeleen varakkaat talolliset 
sekä tärkeät henkilöt haudattiin vuoteen 
1796 asti. Kirkon alta löytyy yhteensä yli sata 
vainajaa. 

Mäntyjä kasvavalla hiekkaharjulla sijaitse-
vat puukirkko, kellotapuli ja hautausmaa 
muodostavat historiallisen rakennusryhmän 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Vanha puukirkko Kempeleen Vihi-
luodontiellä on valmistunut vuonna 1691. 
Kirkon rakennustöitä johti tunnettu lim-
inkalainen kirkonrakentaja Matti Härmä. 
Härmä toimi sekä rakennusprojektin suun-
nittelijana että mestarina.

Historiallisesti arvokas kirkko on yksi 
maamme yhdestätoista jäljellä olevasta tukip-
ilarikirkosta. 

Tyyliltään kirkko on  puhtaasti maalaisgoot-
tilainen. Sen korkea torni toimi aikoinaan 
maamerkkinä merenkulkijoille.

Kirkko on sisältä tilava ja koristeellinen. 
Seinä- ja kattomaalaukset on tehty rokokoo 
tyyliin. Mikael Toppelius maalasi ne vuosina 
1785 - 1786. 

Pääoven yläpuolella on maalaus Jeesuk-
sen ristiltäotto, vasemmalla seinällä Enkeli 
Gabrielin ilmestyminen Marialle ja Jeesuk-
sen kaste Jordanilla. Oikealla puolestaan 
maalaukset Jaakob painii enkelin kanssa 
sekä Samuel voitelee Daavidin kuninkaaksi. 
Sakastin oven vieressä on maalaus Jouluyö 
Betlehemissä. 

Maalaukset kristinopin päätapahtumista 
ristiinnaulitseminen, pääsiäisen ihme ja 
ylösnousemus sekä kolmiyhteys Isä, Poika ja 
Pyhä Henki sijaitsevat alttariseinällä.

Myös pohjoisranskalasta tyyliä 1700-luvulta 
edustava saarnastuolin kuvitus on Mikael 
Toppeliuksen käsialaa. 
Siihen on maalattu Vapahtajan, evankelisto-
jen ja apostoli Paavalin kuvat. 

Saarnastuolia kannattelee puuäijä, jota kut-
sutaan Simsoniksi.

Messinkiset kynttilälampetit ja kattokruunu 
ovat vuosilta 1694 - 1725. 

Joitain vanhoja esineitä, kuten Mikael Top-
peliuksen tuohisia värikuppeja, säilytetään 
sakastin lasivitriinissä.

Ensimmäinen kellotapuli oli heikkora-
kenteinen ja se purettiin. Nykyinen kel-
lotapuli valmistui vuonna 1769. Tapulin 
rakennusprojektin mestarina toimi Heikki 
Väänänen.

Kirkkoa ympäröivän hautausmaan vanhim-
mat haudat ovat 1700-luvun lopulta. Kaikista 
vanhimmat haudat löytyy kuitenkin kirkon 
alta, jonne Kempeleen varakkaat talolliset 

Kirkonmäelle, alue onkin kirkkolain mukaan 
suojeltua. 

Harvinaisuuden vuoksi kirkkorakennukselle 
on pyritty saamaan Unescon maailmanper-
intökohteen asemaa.
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sekä tärkeät henkilöt haudattiin vuoteen 
1796 asti. Kirkon alta löytyy yhteensä yli sata 
vainajaa. 

Mäntyjä kasvavalla hiekkaharjulla sijaitse-
vat puukirkko, kellotapuli ja hautausmaa 
muodostavat historiallisen rakennusryhmän 
Kirkonmäelle, alue onkin kirkkolain mukaan 
suojeltua. 

Harvinaisuuden vuoksi kirkkorakennukselle 
on pyritty saamaan Unescon maailmanper-
intökohteen asemaa.
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OO u l u n  
Tu o m i o k i r k k o

Oulujokisuu alkoi kehittyä omaksi it-
senäiseksi seurakunnaksi alueen kaupal-
lisen ja hallinnollisen aseman vahvistues-
sa 1500- ja 1600-luvun taitteessa. Kylään 
rakennettiin ensimmäinen oma kirkko 
jo 1590-luvulla ja myöhemmin sen 
ympärille muodostui Oulun kaupunki. 
Määräys Oulun kaupungin perustamis-
esta tuli Kuningas Kaarle XI:n toimesta 
vuonna 1605. 

Edellinen kirkko rapistui isonvihan ai-
kana niin, ettei sitä pystytty korjaamaan. 
Kirkon huonokuntoisuudesta huolimatta 
kului vuosia ennen kuin uuden kirkon 
rakennustyöt saatiin alulle.

Oulun tuomiokirkon suunnittelusta ja 
rakentamisesta vastasi kirkonrakennus-
mestari Daniel Hagman. Kuusi vuotta 
kestäneiden rakennustöiden päätteeksi 
kirkko valmistui vuonna 1777 . Kirkko 
rakennettiin luonnonkivistä ja siitä tehti-
in niin suuri, että kaikki Oulun silloiset 
2400 asukasta mahtuvat kerralla juma-
lanpalvelukseen. Kirkko nimettiin Kustaa 
III:n puolison mukaan Sofia Magdalenan 
kirkoksi. 

Rajun tulipalon koeteltua Oulun kau-
punkia vuonna 1822  kirkon puuraken-
teetkin tuhoutuivat. Vanhat kiviseinät 
säilyivät ja kirkko rakennettiin uudelleen 

niiden varaan Carl Ludvig Engelin pii-
rustusten pohjalta. Rakennustyöt valm-
istuivat vuonna 1832 ja kirkon uusi torni 
valmistui myöhemmin vuonna 1845. 
Tuomiokirkon aseman se sai vuonna 
1900.

Tyyliltään kirkko edustaa uusklassismia. 
Sen vaaleat pinnat sekä marmoroinnit ja 
kultaukset luovat arvokkaan tunnelman. 

Esineistö ja taide ovat peräisin eri vuo-
sisadoilta, useat niistä on lahjoitettu 
kirkolle vuosien varrella. Esimerkiksi 
ehtoollismalja on peräisin 1600-luvulta ja 
vanhimmat messukasukat 1700-luvulta. 

Kirkkosalia valaisee 12 kynttiläkruunua 
joista seitsemän vanhinta on saatu lah-
joituksina vuosina 1723-1730. Lahjoituk-
set olivat tarpeen, sillä iso osa kirkon 
esineistöstä oli kadonnut venäläisten 
miehityksen jälkeen. Kruunut säilyivät 
vuoden 1822 tulipalosta ja ovat edelleen 
käytössä sähköistettyinä.

Vanha alttarimaalaus on rakennusmestari 
Henrik Wacklinin käsialaa ja se kuvaa 
ristiinnaulitsemista. Maalaus sijaitsee 
nykyisin kirkon pohjoissakarassa. Krimin 
sodan päätyttyä vuonna 1854, Oulun 
kaupungin porvarit aloittivat keräyksen 
uuden alttaritaulun hankkimiseksi. 
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Kokoon saatiin 600 hopearuplaa joilla 
hankittiin uusi alttaritaulu kullatuilla 
kehyksillä.

Uusi ja nykyinen alttaritaulu on hovi-
maalari Robert Wilhelm Ekmanin 
käsialaa vuodelta 1859. Maalaus on tehty 
öljyvärein ja se kuvaa Kristuksen kirkas-
tumiseen liittyviä tapahtumia. Kyseinen 
aihe on yleinen idän kirkkotaiteessa ja on 
tunnettu jo 1600-luvulta lähtien.

Muotokuva Johannes Messeniuksesta on 
Suomen vanhin tunnistettavissa oleva 
muotokuvamaalaus. Sen on maalannut 
Ruotsin hovissa työskennellyt maalari 
Cornelius Arendtz vuonna 1611. Mes-
senius oli lainopin ja valtiotieteen pro-
fessori joka sai elinkautisen vankeuden 
sekaannuttuaan katolisen ja protestantti-

sen kirkon valtataisteluun Ruotsissa. Hän 
kärsi rangaistuksensa Suomessa vuoteen 
1635 saakka ja muutti vapauduttuaan 
Oulun linnaan. Oulun tuomiokirkko sai 
muotokuvan lahjoituksena Messeniuk-
selta itseltään vähän ennen hänen kuole-
maansa. 

Kirkon 62-äänikertaiset pääurut ovat 
Kangasalan urkutehtaan rakentamat 
vuodelta 1938. Kuoriurut ovat 18-ääni-
kertaiset, niiden rakentamisesta vastasi 
Urkurakentamo Veikko Virtanen vuonna 
1938. Muita soittimia kirkossa ovat piano 
sekä vuonna 1999 hankittu cembalo.

Tuomiokirkko on nykyisin olennainen 
osa Oulun kaupunkikuvaa. Ahkerassa 
käytössä oleva kirkko on myös suosittu 
turistikohde.

SWE Oulujokisuu alkoi kehittyä omaksi 
itsenäiseksi seurakunnaksi alueen kau-
pallisen ja hallinnollisen aseman vah-
vistuessa 1500- ja 1600-luvun taitteessa. 
Kylään rakennettiin ensimmäinen oma 
kirkko jo 1590-luvulla ja myöhemmin 
sen ympärille muodostui Oulun kau-
punki. Määräys Oulun kaupungin pe-
rustamisesta tuli Kuningas Kaarle XI:n 
toimesta vuonna 1605. 

Edellinen kirkko rapistui isonvihan ai-
kana niin, ettei sitä pystytty korjaamaan. 
Kirkon huonokuntoisuudesta huolimatta 
kului vuosia ennen kuin uuden kirkon 
rakennustyöt saatiin alulle.

Oulun tuomiokirkon suunnittelusta ja 
rakentamisesta vastasi kirkonrakennus-
mestari Daniel Hagman. Kuusi vuotta 

kestäneiden rakennustöiden päätteeksi 
kirkko valmistui vuonna 1777 . Kirkko 
rakennettiin luonnonkivistä ja siitä tehti-
in niin suuri, että kaikki Oulun silloiset 
2400 asukasta mahtuvat kerralla juma-
lanpalvelukseen. Kirkko nimettiin Kustaa 
III:n puolison mukaan Sofia Magdalenan 
kirkoksi. 

Rajun tulipalon koeteltua Oulun kau-
punkia vuonna 1822  kirkon puuraken-
teetkin tuhoutuivat. Vanhat kiviseinät 
säilyivät ja kirkko rakennettiin uudelleen 
niiden varaan Carl Ludvig Engelin pii-
rustusten pohjalta. Rakennustyöt valm-
istuivat vuonna 1832 ja kirkon uusi torni 
valmistui myöhemmin vuonna 1845. 
Tuomiokirkon aseman se sai vuonna 
1900.

SS 7978



Tyyliltään kirkko edustaa uusklassismia. Sen vaaleat pinnat 
sekä marmoroinnit ja kultaukset luovat arvokkaan tunnel-
man. 

Esineistö ja taide ovat peräisin eri vuosisadoilta, useat niistä 
on lahjoitettu kirkolle vuosien varrella. Esimerkiksi ehtoollis-
malja on peräisin 1600-luvulta ja vanhimmat messukasukat 
1700-luvulta. 

Kirkkosalia valaisee 12 kynttiläkruunua joista seitsemän van-
hinta on saatu lahjoituksina vuosina 1723-1730. Lahjoitukset 
olivat tarpeen, sillä iso osa kirkon esineistöstä oli kadonnut 
venäläisten miehityksen jälkeen. Kruunut säilyivät vuoden 
1822 tulipalosta ja ovat edelleen käytössä sähköistettyinä.

Vanha alttarimaalaus on rakennusmestari Henrik Wacklinin 
käsialaa ja se kuvaa ristiinnaulitsemista. Maalaus sijaitsee 
nykyisin kirkon pohjoissakarassa. Krimin sodan päätyttyä 
vuonna 1854, Oulun kaupungin porvarit aloittivat keräyksen 
uuden alttaritaulun hankkimiseksi. Kokoon saatiin 600 hope-
aruplaa joilla hankittiin uusi alttaritaulu kullatuilla kehyksillä.

Uusi ja nykyinen alttaritaulu on hovimaalari Robert Wilhelm 
Ekmanin käsialaa vuodelta 1859. Maalaus on tehty öljyvärein 
ja se kuvaa Kristuksen kirkastumiseen liittyviä tapahtumia. 
Kyseinen aihe on yleinen idän kirkkotaiteessa ja on tunnettu 
jo 1600-luvulta lähtien.

Muotokuva Johannes Messeniuksesta on Suomen vanhin 
tunnistettavissa oleva muotokuvamaalaus. Sen on maalan-
nut Ruotsin hovissa työskennellyt maalari Cornelius Arendtz 
vuonna 1611. Messenius oli lainopin ja valtiotieteen profes-
sori joka sai elinkautisen vankeuden sekaannuttuaan ka-
tolisen ja protestanttisen kirkon valtataisteluun Ruotsissa. 
Hän kärsi rangaistuksensa Suomessa vuoteen 1635 saakka ja 
muutti vapauduttuaan Oulun linnaan. Oulun tuomiokirkko 
sai muotokuvan lahjoituksena Messeniukselta itseltään vähän 
ennen hänen kuolemaansa. 

Tuomiokirkko on nykyisin olennainen osa Oulun kaupunki-
kuvaa. Ahkerassa käytössä oleva kirkko on myös suosittu 
turistikohde.
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Turkansaaren kirkko Oulujoen varrella on 
yksi suomen vanhimpia puukirkkoja. 

Kirkko on rakennettu alunperin rukoush-
uoneeksi vuonna 1694. Kyseinen rakennus-
päivämäärä löytyy kaiverrettuna seinähir-
restä, oven yläpuolelta. 

Ruotsin hallitus määräsi vuonna 1490, että 
kauppiaat eivät saa siirtyä Turkansaarta 
edemmäs Oulujokivarteen, saaresta syntyi 
suosittu markkinapaikka. 

Kirkon rakennustöiden aikaan vuonna 1694 
saari oli vielä hyvin vilkas markkinapaikka ja 
rukoushuoneelle oli kysyntää. 

Rakennuksella on ollut vaiheikas historia. Se 
purettiin ja myytiin lohenkalastajille vuonna 
1814 , sillä Turkansaaren suosio kauppa- ja 
kalastuspaikkana alkoi hiipumaan, eikä rak-
ennukselle ollut enää juurikaan käyttöä. 

Rakennus sijaitsi Oulun Raatinsaaressa 
patopuiden säilytyspaikkana vuoteen 1922 
asti, kunnes tohtori Östen Elfving siirrätti 
sen takaisin Turkansaareen. Pian siirron jäl-
keen, vanha rukoushuone vihittiin kirkoksi 
vuonna 1925. 

Kirkon arkkitehtuurissa on piirteitä pohja-
laisesta pitkäkirkosta, mutta rakennus muis-
tuttaa kuitenkin enemmän kalastajakirkkoa.

TTu r k a n s a a r i

Alkuperäisestä sisustuksesta ei ole säilynyt 
tietoa, joten mallina on käytetty muita 
1600-luvun vastaavanlaisia kirkkoja. 
Uudelleenkokoaminen tapahtui Östen 
Elfvingin ja kirjailija Samuli Paulaharjun 
toimesta.

Kirkon krusifiksin on valmistanut Elias 
Kytömäki vuonna 1994, se jäljittelee Enon-
tekiön kirkon vanhaa krusifiksiä. 

Osa kuoripylväistä ja alttarista, ulko-ovi ja 
virsitaulun jalka on saatu Enontekiön kirko-
sta Samuli Paulaharjun ansiosta. Saarnastuoli 
jäljittelee Sodankylän vanhan kirkon saarna-
stuolia. 

Katolla oleva risti sekä kirkon seitsenhaarain-
en kynttelikkö ovat Eetu Tauriaisen käsialaa. 
Kirkkotekstiilit on puolestaan suunnitellut 
Marjatta Hyyrynen.

Nykyään Turkansaari on maamme vanhim-
pia ulkomuseoalueita ja osa valtakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. Saaressa 
voi tutustua vanhaan pohjoispohjalaiseen 
rakennuskulttuuriin ja elämäntyyliin. 

Esimerkiksi paikallisten aikoinaan harjoit-
tamiin elinkeinoihin, kuten maatalouteen, 
kalastukseen, tervanpolttoon ja metsä- ja 
uittotöihin.

H i s t o r i aH i s t o r i a

SS 8382



kalastuspaikkana alkoi hiipumaan, eikä rak-
ennukselle ollut enää juurikaan käyttöä. 

Rakennus sijaitsi Oulun Raatinsaaressa 
patopuiden säilytyspaikkana vuoteen 1922 
asti, kunnes tohtori Östen Elfving siirrätti 
sen takaisin Turkansaareen. Pian siirron jäl-
keen, vanha rukoushuone vihittiin kirkoksi 
vuonna 1925. 

Kirkon arkkitehtuurissa on piirteitä pohja-
laisesta pitkäkirkosta, mutta rakennus muis-
tuttaa kuitenkin enemmän kalastajakirkkoa.

Alkuperäisestä sisustuksesta ei ole säilynyt 
tietoa, joten mallina on käytetty muita 
1600-luvun vastaavanlaisia kirkkoja. 
Uudelleenkokoaminen tapahtui Östen 
Elfvingin ja kirjailija Samuli Paulaharjun 
toimesta.

Esimerkiksi paikallisten aikoinaan harjoit-
tamiin elinkeinoihin, kuten maatalouteen, 
kalastukseen, tervanpolttoon ja metsä- ja 
uittotöihin.

Kirkon krusifiksin on valmistanut Elias 
Kytömäki vuonna 1994, se jäljittelee Enon-
tekiön kirkon vanhaa krusifiksiä. 

Osa kuoripylväistä ja alttarista, ulko-ovi ja 
virsitaulun jalka on saatu Enontekiön kirko-
sta Samuli Paulaharjun ansiosta. Saarnastuoli 
jäljittelee Sodankylän vanhan kirkon saarna-
stuolia. 

Katolla oleva risti sekä kirkon seitsenhaarain-
en kynttelikkö ovat Eetu Tauriaisen käsialaa. 
Kirkkotekstiilit on puolestaan suunnitellut 
Marjatta Hyyrynen.

Nykyään Turkansaari on maamme vanhim-
pia ulkomuseoalueita ja osa valtakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. Saaressa 
voi tutustua vanhaan pohjoispohjalaiseen 
rakennuskulttuuriin ja elämäntyyliin. 

SWE Turkansaaren kirkko Oulujoen varrella 
on yksi suomen vanhimpia puukirkkoja. 

Kirkko on rakennettu alunperin rukoush-
uoneeksi vuonna 1694. Kyseinen rakennus-
päivämäärä löytyy kaiverrettuna seinähir-
restä, oven yläpuolelta. 

Ruotsin hallitus määräsi vuonna 1490, että 
kauppiaat eivät saa siirtyä Turkansaarta 
edemmäs Oulujokivarteen, saaresta syntyi 
suosittu markkinapaikka. 

Kirkon rakennustöiden aikaan vuonna 1694 
saari oli vielä hyvin vilkas markkinapaikka ja 
rukoushuoneelle oli kysyntää. 

Rakennuksella on ollut vaiheikas historia. Se 
purettiin ja myytiin lohenkalastajille vuonna 
1814 , sillä Turkansaaren suosio kauppa- ja 
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Suomen vanhin käytössä oleva puukirkko 
sijaitsee Muhoksella, se rakennettiin vuonna 
1634 ja on paikkakunnan kolmas kirkko.

Muhoksen kirkonkylällä, Oulujoen Muho-
slammen rannalla sijaitseva puukirkko kuu-
luu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-
alueelle. 

Alunperin Salon seurakuntaan kuuluva 
Muhos siirrettiin Limingan kappeliksi 
vuonna 1477, josta se myöhemmin siirret-
tiin Oulun kappeliksi Oulun erottua omaksi 
seurakunnakseen vuonna 1610. Ensimmäin-
en Muhoksen kirkko sijaitsi Kirkkosaaressa 
ja toinen Kirkkoniemessä.

Muhoksen kolmannen, nykyisen kirkon ra-
kentajasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta hänen 
arvellaan olevan kirkonrakentaja Hannu. 

Malliltaan kirkkorakennus on suorakaiteen 
muotoinen pitkäkirkko, eli tukipilarikirk-
ko. Istumapaikkoja sieltä löytyy noin 500 
hengelle.

Saarnastuoli on yksi vanhimpia kirkon 
sisältä löytyviä elementtejä, sen on rakenta-
nut puuseppänä ja kuvanveistäjänä tunnettu 
Mikael Sigfridson 1600-luvun lopulla. 

Saarnastuolin katoksen veistosryhmä on 
peräisin Saksan kolmekymmenvuotisesta 
sodasta. Veistosryhmään kuuluu Vapahta-
ja kädessään voitonlippu, maapallo ja 
valkopukuiset enkelit. Katoksessa roikkuu 

MM u h o s

myös  kyyhkynen, joka on Pyhän Hengen 
symboli.

Kuvat kirkon seinille on maalannut Emanuel 
Granberg vuosina 1773-1775. Maalausten 
aiheina ovat: Jeesus Emmauksen tiellä, Jeesus 
Martan ja Marian kodissa, Samuel voitelee 
Saulin kuninkaaksi, maalaus, jonka keskellä 
on enkelin päitä ja keskellä hepreankielinen 
nimi Jahve, Jeesus Getsemanessa, Pietari 
kieltää Jeesuksen, syntinen nainen voitelee 
Jeesuksen jalat, Tuhlaajapoika sikopaimene-
na, Hyvä paimen ja profeetat Hesekiel, Jesaja, 
Jeremia ja Daniel. 

Myös alttaritaulu on Emanuel Granbergin 
käsialaa vuodelta 1778, maalauksen aiheena 
on Mooses ja vaskikäärme. Oikealla seinällä 
sijaitseva maalaus, Ristiltäotto, on Jaakob 
Wallinin maalaama vuodelta 1837.

Kattokruunut, lampetit ja kynttilät ovat 
seurakuntalaisten lahjoittamia, joista van-
himmat on saatu 1700-luvun puolivälissä. 
Maaherra Abraham Stjernschantz on lahjoit-
tanut maalaispuusepän tekemän komean 
virsitaulun vuonna 1828. 

Kirkko on saanut lahjoituksena myös kunnan 
vaakunan, tekstiilejä sekä lähetyskynttelikön 
sen 350-vuotisjuhlassaan. 

Yksi kirkon vanhimmista esineistä on tinasta 
valmistettu kastevati joka on peräisin vuo-
delta 1707. Vadilla on puusta veistetty jalka ja 
sitä koristaa enkeliveistokset.

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Kangasalan urkutehtaan vuonna 1968 rakentamat 
urut ovat 23-äänikertaiset.

Kirkko on säilynyt erittäin hyvin lähes alkuperäisessä 
asussaan. Ainoastaan isonvihan aikana kirkkoa 
yritettiin hävittää venäläisten toimesta. Raken-
nusta ei kuitenkaan poltettu ja rauhan aikana kirkko 
saatiinkin pian takaisin käyttöön.

Muhoksen kirkko on edelleen ahkerassa käytössä 
ympäri vuoden. Perusteelliset korjaustyöt ovat ede-
sauttaneet kirkon säilymistä hyvässä kunnossa. 

Rakennusta korjattiin kirkonrakentaja Matti Hon-
gan johdolla vuonna 1762, jolloin rakennettiin myös 
kirkon läheisyydessä sijaitseva pohjalaista renessans-
sityyliä edustava kellotapuli. Kellotapulin seinustalla 
seisovan vaivaisukon on veistänyt Elias Vainio 
vuonna 1934.

Uusgoottilaistyylinen korjaus tehtiin kirkonraken-
taja Mikko Karjalahden johdolla vuosina 1872-
1873, jolloin sisäkatto uusittiin goottilaisen kaaren 
muotoiseksi, myös ulkoseinät laudoitettiin ja maal-
attiin. Rakennusta on kunnostettu myöhemminkin 
maalamalla se sisältä ja ulkoa. 

Vanhan männikön ympäröimän kirkon pihassa on 
kolme muistomerkkiä: vuoden 1918 sodassa kaatu-
neiden muistomerkki, kirkkotarhaan haudattujen 
muistokivi sekä sankarivainajien muistopatsas. 

Piha-aluetta on kunnostettu vuonna 1999 ark-
kitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n suunnitelmien 
perusteella.

Seurakunnan ensimmäinen hautausmaa oli kirkon 
ympärillä, nykyisin hautausmaa sijaitsee Kirk-
kosaaressa. Hautausmaata on laajennettu useaan 
kertaan.

SWE Suomen vanhin käytössä oleva puukirkko sijait-
see Muhoksella, se rakennettiin vuonna 1634 ja on 
paikkakunnan kolmas kirkko.

Muhoksen kirkonkylällä, Oulujoen Muhoslammen 
rannalla sijaitseva puukirkko kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaalle maisema-alueelle. 

Alunperin Salon seurakuntaan kuuluva Muhos siir-
rettiin Limingan kappeliksi vuonna 1477, josta se 
myöhemmin siirrettiin Oulun kappeliksi Oulun erot-
tua omaksi seurakunnakseen vuonna 1610. Ensim-
mäinen Muhoksen kirkko sijaitsi Kirkkosaaressa ja 
toinen Kirkkoniemessä.

Muhoksen kolmannen, nykyisen kirkon rakentajasta 
ei ole tarkkaa tietoa, mutta hänen arvellaan olevan 
kirkonrakentaja Hannu. 

Malliltaan kirkkorakennus on suorakaiteen muotoinen 

pitkäkirkko, eli tukipilarikirkko. Istumapaikkoja sieltä 
löytyy noin 500 hengelle.

Saarnastuoli on yksi vanhimpia kirkon sisältä löytyviä 
elementtejä, sen on rakentanut puuseppänä ja ku-
vanveistäjänä tunnettu Mikael Sigfridson 1600-luvun 
lopulla. 

Saarnastuolin katoksen veistosryhmä on peräisin Sak-
san kolmekymmenvuotisesta sodasta. Veistosryhmään 
kuuluu Vapahtaja kädessään voitonlippu, maapallo ja 
valkopukuiset enkelit. Katoksessa roikkuu myös  kyyh-
kynen, joka on Pyhän Hengen symboli.

Kuvat kirkon seinille on maalannut Emanuel Gran-
berg vuosina 1773-1775. Maalausten aiheina ovat: 
Jeesus Emmauksen tiellä, Jeesus Martan ja Marian 
kodissa, Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi, maalaus, 
jonka keskellä on enkelin päitä ja keskellä hepre-
ankielinen nimi Jahve, Jeesus Getsemanessa, Pietari 
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kieltää Jeesuksen, syntinen nainen voitelee Jeesuksen jalat, 
Tuhlaajapoika sikopaimenena, Hyvä paimen ja profeetat 
Hesekiel, Jesaja, Jeremia ja Daniel. 

Myös alttaritaulu on Emanuel Granbergin käsia-
laa vuodelta 1778, maalauksen aiheena on Mooses ja 
vaskikäärme. Oikealla seinällä sijaitseva maalaus, Ris-
tiltäotto, on Jaakob Wallinin maalaama vuodelta 1837.

Kattokruunut, lampetit ja kynttilät ovat seurakuntalaisten 
lahjoittamia, joista vanhimmat on saatu 1700-luvun puo-
livälissä. Maaherra Abraham Stjernschantz on lahjoittanut 
maalaispuusepän tekemän komean virsitaulun vuonna 
1828. 

Kirkko on saanut lahjoituksena myös kunnan vaakunan, 
tekstiilejä sekä lähetyskynttelikön sen 350-vuotisjuhlas-
saan. 

Yksi kirkon vanhimmista esineistä on tinasta valmistettu 
kastevati joka on peräisin vuodelta 1707. Vadilla on 
puusta veistetty jalka ja sitä koristaa enkeliveistokset.
Kangasalan urkutehtaan vuonna 1968 rakentamat urut 
ovat 23-äänikertaiset.

Kirkko on säilynyt erittäin hyvin lähes alkuperäisessä 
asussaan. Ainoastaan isonvihan aikana kirkkoa yritettiin 
hävittää venäläisten toimesta. Rakennusta ei kuitenkaan 
poltettu ja rauhan aikana kirkko saatiinkin pian takaisin 
käyttöön.

Muhoksen kirkko on edelleen ahkerassa käytössä ympäri 
vuoden. Perusteelliset korjaustyöt ovat edesauttaneet 
kirkon säilymistä hyvässä kunnossa. 

Rakennusta korjattiin kirkonrakentaja Matti Hongan 
johdolla vuonna 1762, jolloin rakennettiin myös kirkon 
läheisyydessä sijaitseva pohjalaista renessanssityyliä 
edustava kellotapuli. Kellotapulin seinustalla seisovan 
vaivaisukon on veistänyt Elias Vainio vuonna 1934.

Uusgoottilaistyylinen korjaus tehtiin kirkonrakentaja 
Mikko Karjalahden johdolla vuosina 1872-1873, jolloin 
sisäkatto uusittiin goottilaisen kaaren muotoiseksi, myös 
ulkoseinät laudoitettiin ja maalattiin. Rakennusta on kun-
nostettu myöhemminkin maalamalla se sisältä ja ulkoa. 
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Haukiputaalla on ollut oma kirkko jo keskia-
jalla, tosin tuon kirkon koosta ja paikasta ei 
ole säilynyt tarkempia tietoja. 

Tuolloin Haukiputaan asutus oli pääasiassa 
Kellon kylässä, jossa kirkkokin on toden-
näköisesti sijainnut. 

Haukiputaasta tuli kappeliseurakunta 
1630-luvun alussa. Noin kymmenen vuotta 
myöhemmin rakennettiin uusi, tornillinen 
pitkäkirkko Kiiminkijoen rantatörmälle.

Kirkkoa koristi lukuisat seinämaalaukset 
jotka olivat tuon ajan tunnetuimpien kirk-
komaalareiden Christian Wilbramdtin 
ja  Lars Galleniuksen käsialaa. Pikkuvihan 
aikana kirkko vaurioitui niin pahoin, että se 
päätettiin purkaa.

Nykyinen kirkko valmistui vuonna 1762 
rakennusmestari Matti Hongan suunnittele-
mana, Jaakko Suonperän johdolla. 

Projekti oli Suonperän ensimmäinen kirkon-
rakennustyö. Rakennuksesta valmistui 
puinen ristikirkko, jonka ulkokulmat on 
viistetyt ja sisäkulmat on suorat. Nimekseen 
se sai Ulrikan kirkko.

Uuteenkin kirkkoon haluttiin seinä- ja kat-
tomaalauksia, sillä kyläläiset olivat tottuneet 
niihin edellisessä kirkossa. Noin kymmenen 
vuotta valmistumisen jälkeen kirkkoa kutsut-

HH a u k i p u d a s

tiin koristamaan tunnettu oululainen kirk-
komaalari Mikael Toppelius.  

Seiniltä ja katosta löytyykin enemmän Top-
peliuksen maalauksia kuin mistään muusta 
kirkosta. 

Seiniin ja kattoon maalaukset tehtiin liima-
värein ja saarnastuolin öljymaalilla. Raamat-
tuaiheiset maalaukset on sijoitettu vasta-
kohtapareiksi niin, että Uuden testamentin 
aihetta vastapäätä on esikuva Vanhasta tes-
tamentista. Kuvista löytyy raamatun tekstejä 
sekä kuvia lahjottaneiden nimiä.

Kirkon pohjoisristillä sijaitsee koko seinän 
peittävä maalaus jonka aiheena on viimeinen 
tuomio. Kyseistä maalausta on pidetty 
suomalaisen barokkitaiteen merkittävimpänä 
teoksena.

Haukiputaan seurakunta itsenäistyi vuonna 
1873. Noihin aikoihin kirkkokin alkoi olla 
korjauksen tarpeessa, mutta varojen puut-
teessa korjaustöitä ei voitu toteuttaa. 

Kirkon korjaamisesta haaveiltiin myöhem-
minkin, mutta muinaistieteellinen toimi-
kunta ei hyväksynyt suunnitelmia suojatak-
seen kirkossa olevat Toppeliuksen arvokkaat 
maalaukset.

Uudistustyöt aloitettiin lopulta vuonna 
1902 arkkitehti Viktor J. Sucksdoffin suun-

H i s t o r i aH i s t o r i a
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nitelmien mukaan. Toppeliuksen maal-
aukset säilyivät ja arkkitehtuuri uudistui 
jugendtyyliseksi.

Kirkkotarhassa sijaitsee pohjalaistyylinen 
renessanssitapuli joka valmistui vuonna 1751 
Heikki Väänäsen johdolla.

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Projekti oli Suonperän ensimmäinen kirkon-
rakennustyö. Rakennuksesta valmistui 
puinen ristikirkko, jonka ulkokulmat on 
viistetyt ja sisäkulmat on suorat. Nimekseen 
se sai Ulrikan kirkko.

Uuteenkin kirkkoon haluttiin seinä- ja kat-
tomaalauksia, sillä kyläläiset olivat tottuneet 
niihin edellisessä kirkossa. Noin kymmenen 
vuotta valmistumisen jälkeen kirkkoa kutsut-
tiin koristamaan tunnettu oululainen kirk-
komaalari Mikael Toppelius.  

Seiniltä ja katosta löytyykin enemmän Top-
peliuksen maalauksia kuin mistään muusta 
kirkosta. 

Seiniin ja kattoon maalaukset tehtiin liima-
värein ja saarnastuolin öljymaalilla. Raamat-
tuaiheiset maalaukset on sijoitettu vasta-
kohtapareiksi niin, että Uuden testamentin 
aihetta vastapäätä on esikuva Vanhasta tes-
tamentista. Kuvista löytyy raamatun tekstejä 

SWE Haukiputaalla on ollut oma kirkko jo 
keskiajalla, tosin tuon kirkon koosta ja pai-
kasta ei ole säilynyt tarkempia tietoja. 

Tuolloin Haukiputaan asutus oli pääasiassa 
Kellon kylässä, jossa kirkkokin on toden-
näköisesti sijainnut. 

Haukiputaasta tuli kappeliseurakunta 
1630-luvun alussa. Noin kymmenen vuotta 
myöhemmin rakennettiin uusi, tornillinen 
pitkäkirkko Kiiminkijoen rantatörmälle.

Kirkkoa koristi lukuisat seinämaalaukset 
jotka olivat tuon ajan tunnetuimpien kirk-
komaalareiden Christian Wilbramdtin 
ja  Lars Galleniuksen käsialaa. Pikkuvihan 
aikana kirkko vaurioitui niin pahoin, että se 
päätettiin purkaa.

Nykyinen kirkko valmistui vuonna 1762 
rakennusmestari Matti Hongan suunnittele-
mana, Jaakko Suonperän johdolla. 
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sekä kuvia lahjottaneiden nimiä.

Kirkon pohjoisristillä sijaitsee koko seinän 
peittävä maalaus jonka aiheena on viimeinen 
tuomio. Kyseistä maalausta on pidetty 
suomalaisen barokkitaiteen merkittävimpänä 
teoksena.

Haukiputaan seurakunta itsenäistyi vuonna 
1873. Noihin aikoihin kirkkokin alkoi olla 
korjauksen tarpeessa, mutta varojen puut-
teessa korjaustöitä ei voitu toteuttaa. 

Kirkon korjaamisesta haaveiltiin myöhem-
minkin, mutta muinaistieteellinen toimi-
kunta ei hyväksynyt suunnitelmia suojatak-
seen kirkossa olevat Toppeliuksen arvokkaat 
maalaukset.

Uudistustyöt aloitettiin lopulta vuonna 
1902 arkkitehti Viktor J. Sucksdoffin suun-
nitelmien mukaan. Toppeliuksen maal-
aukset säilyivät ja arkkitehtuuri uudistui 
jugendtyyliseksi.

Kirkkotarhassa sijaitsee pohjalaistyylinen 
renessanssitapuli joka valmistui vuonna 1751 
Heikki Väänäsen johdolla.
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Alunperin Alakiiminki niminen rukoush-
uonekunta perustettiin vuonna 1691 osaksi 
Iin pitäjää. Myöhemmin se erotettiin omaksi 
seurakunnakseen vuonna 1858 ja nimettiin 
Kiimingiksi. 

Metsien ja suoalueiden ympäröimä Kiiminki 
sijaitsee 20 kilometrin päässä Oulusta.

Ennen oman kirkon rakentamista Ki-
iminkiläiset kulkivat Hukiputaan kirkossa. 
Jokaisella kyläkunnalla oli oma osansa kirko-
ssa, väärään osaan ei ollut asiaa edes varak-
kaimmillakaan taloilla.

Paavo Paaso haki Ruotsin kuninkaalta lupaa 
rakentaa oma kirkko Kiiminkiin ja lupa 
myönnettiin. 

Rakennuksen paikanvalinnan kerrotaan 
perustuvan sattumaan: yksi kirkon rakennus-
puista pantiin laskemaan itsekseen Kiiminki-
jokea alas, se kohta mihin puu jäisi olisi 
määrä olla tulevan kirkon paikka. 

Puu tarttui kiveen Niemelänsuvannon 
alapäässä, siispä kirkko rakennettiin läheisen 
mäen harjalle. 

Kokkolalaisen puukirkkoarkkitehtuurin 
mestarin Matti Hongan suunnittelema kirk-
korakennus valmistui vuonna 1760. Puisen 
ristikirkon sakarat ovat viistetyt ja katto on 
jyrkkä paanukatto.

KK i i m i n k i

Maalaukset ovat tunnetun kirkkomaalarin 
Mikael Toppeliuksen käsialaa 1780-luvulta. 
Alttariseinän kolmiosaiseen maalaukseen, 
triptyykkiin, on kuvattu Jeesuksen ru-
koustaistelu Getsemanessa, Mooses ja prons-
sikäärme sekä Golgatan tapahtuma. 

Triptyykkiä ympäröi rokokoo kehys ja sen 
molemmin puolin on maalattu pelastushisto-
rian keskeiset henkilöt, Aaron ja Mooses.

Kirkkosalin seinällä oleva öljyvärimaalaus 
kuvaa Jeesusta ristillä. Taulun kehyksessä 
lukee lahjoittajien nimet ja vuosi sekä raama-
tun jae: 

“ Gal 6:14. Pois se minusta että minä muusta 
kerscaisin, waan ainoastans meidän Herran 
Jesuxen Christuxen Rististä; lahjoitettu Johan 
Escolalta ja hänen vaimons Elsa Olofin Tyt-
täreldä. Wuonna 1769”.

Tukholmasta hankittu titaaninen kastemalja 
on kirkon vanhimpia esineitä. Kynttilänjalko-
ja ja  lampetteja kirkkoon saatiin lahjoituksi-
na. Saarnastuolin tiimalasi on myös lahjoitus.

Kirkon läheisyydessä sijaitsevan tapulin rak-
ensi kiiminkiläinen Pentti Paso vuonna 1777. 

Tyyliltään tapuli on pohjalainen renes-
sanssitapuli. Kirkkotarhaa ja hautausmaata 
ympäröivä kiviaita on myös Pason suunnit-
telema. 

H i s t o r i aH i s t o r i a

SS 101100



Kirkko on Kiimingin seurakunnan ensim-
mäinen ja ainoa kirkkorakennus. Kirkko ja 
sen tapuli ovat säilyneet lähes alkuperäisessä 
asussaan. 

Korjaustöiden lisäksi myös kirkon maalauk-
set on restauroitu vuonna 1970 Oulun lääni-
taiteilija Juhani Tuomisen ja hänen vaimonsa 
Sinikan toimesta. Työtä valvoi konservaattori 
Pentti Pietarila.

Kirkkoympäristö kuuluu Museoviraston  
luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä 
kulttuuriympäristöistä.

jokea alas, se kohta mihin puu jäisi olisi 
määrä olla tulevan kirkon paikka. 

Puu tarttui kiveen Niemelänsuvannon 
alapäässä, siispä kirkko rakennettiin läheisen 
mäen harjalle. 

Kokkolalaisen puukirkkoarkkitehtuurin 
mestarin Matti Hongan suunnittelema kirk-
korakennus valmistui vuonna 1760. Puisen 
ristikirkon sakarat ovat viistetyt ja katto on 
jyrkkä paanukatto.

Maalaukset ovat tunnetun kirkkomaalarin 
Mikael Toppeliuksen käsialaa 1780-luvulta. 
Alttariseinän kolmiosaiseen maalaukseen, 
triptyykkiin, on kuvattu Jeesuksen ru-
koustaistelu Getsemanessa, Mooses ja prons-
sikäärme sekä Golgatan tapahtuma. 

Triptyykkiä ympäröi rokokoo kehys ja sen 
molemmin puolin on maalattu pelastushisto-

SWE Alunperin Alakiiminki niminen ru-
koushuonekunta perustettiin vuonna 1691 
osaksi Iin pitäjää. Myöhemmin se erotettiin 
omaksi seurakunnakseen vuonna 1858 ja 
nimettiin Kiimingiksi. 

Metsien ja suoalueiden ympäröimä Kiiminki 
sijaitsee 20 kilometrin päässä Oulusta.

Ennen oman kirkon rakentamista Ki-
iminkiläiset kulkivat Hukiputaan kirkossa. 
Jokaisella kyläkunnalla oli oma osansa kirko-
ssa, väärään osaan ei ollut asiaa edes varak-
kaimmillakaan taloilla.

Paavo Paaso haki Ruotsin kuninkaalta lupaa 
rakentaa oma kirkko Kiiminkiin, lupa myön-
nettiin. 

Rakennuksen paikanvalinnan kerrotaan 
perustuvan sattumaan: yksi kirkon rakennus-
puista pantiin laskemaan itsekseen Kiiminki-
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rian keskeiset henkilöt, Aaron ja Mooses.

Kirkkosalin seinällä oleva öljyvärimaalaus 
kuvaa Jeesusta ristillä. Taulun kehyksessä 
lukee lahjoittajien nimet ja vuosi sekä raama-
tun jae: 

“ Gal 6:14. Pois se minusta että minä muusta 
kerscaisin, waan ainoastans meidän Herran 
Jesuxen Christuxen Rististä; lahjoitettu Johan 
Escolalta ja hänen vaimons Elsa Olofin Tyt-
täreldä. Wuonna 1769”.

Tukholmasta hankittu titaaninen kastemalja 
on kirkon vanhimpia esineitä. Kynttilänjalko-
ja ja  lampetteja kirkkoon saatiin lahjoituksi-
na. Saarnastuolin tiimalasi on myös lahjoitus.

Kirkon läheisyydessä sijaitsevan tapulin rak-
ensi kiiminkiläinen Pentti Paso vuonna 1777. 

Tyyliltään tapuli on pohjalainen renes-
sanssitapuli. Kirkkotarhaa ja hautausmaata 
ympäröivä kiviaita on myös Pason suunnit-
telema. 

Kirkko on Kiimingin seurakunnan ensim-
mäinen ja ainoa kirkkorakennus. Kirkko ja 
sen tapuli ovat säilyneet lähes alkuperäisessä 
asussaan. 
Korjaustöiden lisäksi myös kirkon maalauk-
set on restauroitu vuonna 1970 Oulun lääni-
taiteilija Juhani Tuomisen ja hänen vaimonsa 
Sinikan toimesta. Työtä valvoi konservaattori 
Pentti Pietarila.

Kirkkoympäristö kuuluu Museoviraston  
luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä 
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Kuivaniemi erotettiin omaksi seurakunna-
kseen vuonna 1894, oltuaan ensin Iin kap-
pelina jo muutaman vuosisadan.

Oma saarnatupa Kuivaniemellä on ollut jo 
1660-luvulla, tupa sijaisi Miettulan pihapi-
irissä. 

Paikkakunnan ensimmäinen kirkko raken-
nettiin vuonna 1762. Myöhemmin rakennuk-
sen paloturvallisuudesta alettiin huolestua ja 
kirkkorakennus alkoi käydä ahtaaksi, joten 
uutta kirkkoa alettiin kaavailla.

Kuivaniemen toinen ja nykyinen kirkko 
valmistui vuonna 1874 Saarenharjun 
metsäiselle mäelle. Arkkitehtinä toimi sak-
salainen Ernst Bernhard Lohrmann. Raken-
nustöistä vastasi oululainen seppämestari 
P.C.Björnström.  

Rakennuksesta valmistui puinen, pääty-
tornillinen pitkäkirkko, jossa on tilaa 500 
henkilölle. Tyyliltään kirkkorakennus on 
uusgoottilainen.

Saarnastuolin puureliefi Jeesus Ristillä on 
kuivaniemeläisen kalastajan ja taiteilija Väinö 
Rousun käsialaa.

Alttaritaulun on maalannut kuivaniemeläin-
en taiteilija Iivari Halttu vuonna 1941, maal-
aus kuvaa Jeesusta tyynnyttämässä myrskyä. 

K

Sen alapuolella sijaitsee seinään maalattu risti 
jonka keskellä on ruusu.

Tunnettu kirkkomaalari Mikael Toppelius 
on maalannut kaksi taulua kirkkoon vuonna 
1800. Taulujen aiheina on Vapahtaja ristillä ja 
Vapahtaja kantaa ristiä.

Kirkossa on useita kattokruunuja ja 
seinälampetteja. Vanhin kattokruunu 
on peräisin vuodelta 1778 ja se sijaitsee 
lähimpänä alttaria.

Kuivaniemen ensimmäisestä kirkosta on 
säilynyt joitakin vanhoja esineitä kuten kat-
tokruunu ja messukasukka, jotka ovat edel-
leen käytössä nykyisessä kirkossa.

Vanhimpiin esineisiin kuuluu Saarnatuvan 
ajalta säilynyt kolehtihaavi, joka on edelleen 
käytössä. Haavissa on teksti: ”Jonas Molin 
Mar: Ch: Chronander 1756”.

Kirkkoa peruskorjattiin vuona 1947. Tuolloin 
kirkkoon hankittiin sen nykyiset 15-ääniker-
taiset urut Kangasalan urkutehtaalta. 

Kirkon länsipäässä sijaitseva kellotapuli 
valmistui Juho Ellilän rakentamana. Pienepi 
kello hankittiin vuonna 1762, siihen on 
kaiverrettu tekstit: ”Kylän miesten yhteisellä 
culutuxella” ja ”Tulcat astucam ylös Herran 
vuorelle. Jacobin Jumalan huoneeseen, että 

K u i v a n i e m i

H i s t o r i aH i s t o r i a
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hän opetais meille hänen tienz ja me vael-
laisimme hänen polguillans.” Suurempi kello 
hankittiin Kokkolasta vuonna 1909.

Kuten muillakin meren läheisyydessä si-
jaitsevilla kirkoilla, niin myös Kuivaniemen 
kirkolla on oma votiivilaivansa. 

Laiva symbolisoi seurakuntaa, se on matkalla 
kotisatamaan päämääränään iankaikkisuus. 

Kuivaniemen votiivilaiva on saatu lahjoituk-
sena kuivaniemeläiseltä Eeva Kehukselta, 
muistoksi lähimmäisen pelastumisesta meri-
hädässä. 

Laiva on olhavalaisen Leo Tervosen rakenta-
ma pienoismalli 1,8 metriä pitkästä jähdistä. 
Se riippuu katosta kirkon takaosassa.

Rakennuksesta valmistui puinen, pääty-
tornillinen pitkäkirkko, jossa on tilaa 500 
henkilölle. Tyyliltään kirkkorakennus on 
uusgoottilainen.

Saarnastuolin puureliefi Jeesus Ristillä on 
kuivaniemeläisen kalastajan ja taiteilija Väinö 
Rousun käsialaa.

Alttaritaulun on maalannut kuivaniemeläin-
en taiteilija Iivari Halttu vuonna 1941, maal-
aus kuvaa Jeesusta tyynnyttämässä myrskyä. 
Sen alapuolella sijaitsee seinään maalattu risti 
jonka keskellä on ruusu.

Tunnettu kirkkomaalari Mikael Toppelius 
on maalannut kaksi taulua kirkkoon vuonna 
1800. Taulujen aiheina on Vapahtaja ristillä 
ja Vapahtaja kantaa ristiä.

Kirkossa on useita kattokruunuja ja 
seinälampetteja. Vanhin kattokruunu 
on peräisin vuodelta 1778 ja se sijaitsee 
lähimpänä alttaria.

Kuivaniemen ensimmäisestä kirkosta on 
säilynyt joitakin vanhoja esineitä kuten kat-
tokruunu ja messukasukka, jotka ovat edel-
leen käytössä nykyisessä kirkossa.

Vanhimpiin esineisiin kuuluu Saarnatuvan 
ajalta säilynyt kolehtihaavi, joka on edelleen 
käytössä. Haavissa on teksti: ”Jonas Molin 
Mar: Ch: Chronander 1756”.

Kirkkoa peruskorjattiin vuona 1947. Tuolloin 
kirkkoon hankittiin sen nykyiset 15-ääniker-
taiset urut Kangasalan urkutehtaalta. 

SWE Kuivaniemi erotettiin omaksi seurakun-
nakseen vuonna 1894, oltuaan ensin Iin kap-
pelina jo muutaman vuosisadan.

Oma saarnatupa Kuivaniemellä on ollut jo 
1660-luvulla, tupa sijaisi Miettulan pihapi-
irissä. 

Paikkakunnan ensimmäinen kirkko rakennet-
tiin vuonna 1762. Myöhemmin rakennuksen 
paloturvallisuudesta alettiin huolestua ja kirk-
korakennus alkoi käydä ahtaaksi, joten uutta 
kirkkoa alettiin kaavailla.

Kuivaniemen toinen ja nykyinen kirkko valm-
istui vuonna 1874 Saarenharjun metsäiselle 
mäelle. Arkkitehtinä toimi saksalainen Ernst 
Bernhard Lohrmann. Rakennustöistä vastasi 
oululainen seppämestari P.C.Björnström.  
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Kirkon länsipäässä sijaitseva kellotapuli 
valmistui Juho Ellilän rakentamana. Pienepi 
kello hankittiin vuonna 1762, siihen on 
kaiverrettu tekstit: ”Kylän miesten yhteisellä 
culutuxella” ja ”Tulcat astucam ylös Herran 
vuorelle. Jacobin Jumalan huoneeseen, että 
hän opetais meille hänen tienz ja me vael-
laisimme hänen polguillans.” Suurempi kello 
hankittiin Kokkolasta vuonna 1909.

Kuten muillakin meren läheisyydessä si-
jaitsevilla kirkoilla, niin myös Kuivaniemen 
kirkolla on oma votiivilaivansa. 

Laiva symbolisoi seurakuntaa, se on matkalla 
kotisatamaan päämääränään iankaikkisuus. 

Kuivaniemen votiivilaiva on saatu lahjoituk-
sena kuivaniemeläiseltä Eeva Kehukselta, 
muistoksi lähimmäisen pelastumisesta meri-
hädässä. 

Laiva on olhavalaisen Leo Tervosen rakenta-
ma pienoismalli 1,8 metriä pitkästä jähdistä. 
Se riippuu katosta kirkon takaosassa.
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Lapin maakunnassa sijaitseva Simo perustet-
tiin alunperin Kemin rukoushuoneeksi vuon-
na 1695 ja erotettiin myöhemmin omaksi 
seurakunnakseen vuonna 1865. 
 
Simonniemessä, Simon kunnan kirkon-
kylällä sijaitseva kirkko valmistui vuonna 
1846. Ernst Bernhard Lohrmannin suun-
nittelema ja Jacob Lundströmin rakentama 
myöhäisempire tyylinen kirkkorakennus 
on malliltaan torniton pitkäkirkko. Kirkon 
salissa on tilaa 450 henkilölle.

Alttaritaulu Jeesus ristillä on Esaias Svan-
bergin käsialaa vuodelta 1847. Taulu kuvaa 
ristiinnaulittua Jeesusta ja surevia Mariaa 
ja Johannesta. Taulun on lahjoittanut Pehr 
Postista.

Kirkon läheisyydessä sijaitsee kellotapuli, 
hautausmaa ja lainajyvämakasiini joka toimii 
nykyään kotiseutumuseona.

Tapulien rakentamiseen erikoistunut Heikki 
Väänäsen rakensi Simoniemen kellotapulin 
vuonna 1773. 

Pohjalaista renessanssia edustava tapulirak-
ennus on hyvin pelkistettyä puuarkkiteh-
tuuria. Paanukaton pinta on muodoltaan 
barokkia.

S

Talvi- ja jatkosodassa menehtyneet sanka-
rivainajat on haudattu kirkon ja tapulin 
väliin. Tapulia ympäröi hautausmaa jonne 
on haudattu muun muassa valtioneuvos 
Martti Miettunen.

Simoniemen vanha pappila rakennettiin 
aikoinaan toimineelle kirkkoherra J. Alfred 
Keckmannille vuonna 1902. Rakennuksessa 
oli seitsemän huonetta ja kyökki. 

Pappien oli huolehdittava paitsi pelloistaan 
ja metsistään myös erityisesti puutar-
hastaan. Simoniemen pappilassakin oli 
komea kartanonpuutarha vielä 1900-luvun 
alussa.

Pappilarakennus oli tyhjillään vuosikym-
meniä kunnes se kunnostettiin vuonna 
2000 ja avattiin ravintolana nimeltään 
Simon Wanha Pappila.

Pappilan yhteyteen avattiin huoneistohotelli 
vuonna 2004 joka tarjoaa majoituspalvelua 
rantamakasiinien muodossa. Makasiinit 
sijaitsevat luonnon helmassa meren äärellä.

Simoniemen toista maailmansotaa edeltävä 
rakennuskanta on säilynyt poikkeuksellisen 
hyvin Lapin sodan tuhoilta. Mutkittelevat 
tiet ja vanhat maatalot ovat kylän tunnuso-
maisia piirteitä.

S i m o n i e m i

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Lapin maakunnassa sijaitseva Simo pe-
rustettiin alunperin Kemin rukoushuoneeksi 
vuonna 1695 ja erotettiin myöhemmin 
omaksi seurakunnakseen vuonna 1865. 
 
Simonniemessä, Simon kunnan kirkon-
kylällä sijaitseva kirkko valmistui vuonna 
1846. Ernst Bernhard Lohrmannin suun-
nittelema ja Jacob Lundströmin rakentama 
myöhäisempire tyylinen kirkkorakennus 
on malliltaan torniton pitkäkirkko. Kirkon 
salissa on tilaa 450 henkilölle.

Alttaritaulu Jeesus ristillä on Esaias Svan-
bergin käsialaa vuodelta 1847. Taulu kuvaa 
ristiinnaulittua Jeesusta ja surevia Mariaa 
ja Johannesta. Taulun on lahjoittanut Pehr 
Postista.

Kirkon läheisyydessä sijaitsee kellotapuli, 
hautausmaa ja lainajyvämakasiini joka toimii 
nykyään kotiseutumuseona.

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Tapulien rakentamiseen erikoistunut Heikki 
Väänäsen rakensi Simoniemen kellotapulin 
vuonna 1773. 

Pohjalaista renessanssia edustava tapuliraken-
nus on hyvin pelkistettyä puuarkkitehtuuria. 
Paanukaton pinta on muodoltaan barokkia.

Talvi- ja jatkosodassa menehtyneet sankari-
vainajat on haudattu kirkon ja tapulin väliin. 
Tapulia ympäröi hautausmaa jonne on hau-
dattu muun muassa valtioneuvos Martti Miet-
tunen.
Simoniemen vanha pappila rakennettiin 
aikoinaan toimineelle kirkkoherra J. Alfred 
Keckmannille vuonna 1902. Rakennuksessa 
oli seitsemän huonetta ja kyökki. 

Pappien oli huolehdittava paitsi pelloistaan ja 
metsistään myös erityisesti puutarhastaan. Si-
moniemen pappilassakin oli komea kartanon-
puutarha vielä 1900-luvun alussa.

Pappilarakennus oli tyhjillään vuosikym-
meniä kunnes se kunnostettiin vuonna 2000 
ja avattiin ravintolana nimeltään Simon 
Wanha Pappila.

Pappilan yhteyteen avattiin huoneistohotelli 
vuonna 2004 joka tarjoaa majoituspalvelua 
rantamakasiinien muodossa. Makasiinit 
sijaitsevat luonnon helmassa meren äärellä.

Simoniemen toista maailmansotaa edeltävä 
rakennuskanta on säilynyt poikkeuksellisen 
hyvin Lapin sodan tuhoilta. Mutkittelevat tiet 
ja vanhat maatalot ovat kylän tunnusomaisia 
piirteitä.
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Keminmaan seurakunta perustettiin 1300- 
luvun alussa Pietarsaaren kappeliksi. Seura-
kunnan kaksi ensimmäistä puista kirkkorak-
ennusta tuhoutuivat tulipaloissa. 

Kolmas kirkko, Keminmaan Vanha kirkko 
rakennettiin 1500-luvulla, rakennus sai ni-
mensä Pyhän Mikaelin mukaan. 

Keskiaikaista kirkkoarkkitehtuuria edustava 
rakennus  on rakennettu kokonaan luon-
nonkivistä. Suorakaiteen muotoisen kirkon  
eteläpäässä sijaitsee asehuone ja sitä vas-
tapäätä on sakaristo.

Sisätilan puisessa holvikatossa on Kristuk-
sen kärsimyshistoriaa kuvaavia maalauksia. 
Nämä maalaukset ovat peräisin vuodelta 
1650, mutta niiden tekijästä ei ole säilynyt 
tietoa.

Myös kirkon seinissä oletetaan olleen maal-
auksia, jotka ovat kuitenkin vuosien varrella 
tuhoutuneet.

Kirkon vanhaan esineistöön kuuluu kaste-
malja ja vihkivesiastia, jotka ovat peräisin 
ajalta ennen uskonpuhdistusta. Vanhoja 
ruumispaareja ja jalkapuuta säilytetään ase-
huoneessa.

K

Kirkon alle on haudattu ihmisiä, joista 
tunnetuin on vuonna 1629 haudattu kirk-
koherrana toiminut Nikolaus Rungius. 

Muumioitunut ruumis on edelleen lasikan-
tisessa arkussa lattian alla, vierailijoiden 
nähtävissä. Rungius on vielä eläessään 
sanonut “Jos minun sanani eivät ole tosia, 
niin ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat 
tosia, niin se ei mätäne.” Hänen sanojensa 
totuuden voi käydä toteamassa Pyhän 
Mikaelin kirkossa.

Hautausmuistomerkkejä ja talvihautojen 
jättämiä painaumia on säilynyt kirkon 
läheisyydessä, kiviaidan ympäröimässä 
kirkkotarhassa. 

Kirkon läheisyydessä on sijainnut kello-
tapuli joka on purettu uuden kivikirkon 
tieltä.

Vanha kirkko toimi ruumishuoneena ja 
talvihautana 1800-luvulla Uuden kirkon 
valmistuttua. Huonokuntoinen kirkko 
kunnostettiin perusteellisesti ja kalustettiin 
uudelleen vuonna 1957.

K e m i n m a a n
v a n h a  k i r k k o

M u u m i o tM u m i e r
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SWE Keminmaan seurakunta perustettiin 
1300- luvun alussa Pietarsaaren kappeliksi. 
Seurakunnan kaksi ensimmäistä puista kirk-
korakennusta tuhoutuivat tulipaloissa. 

Kolmas kirkko, Keminmaan Vanha kirkko 
rakennettiin 1500-luvulla, rakennus sai ni-
mensä Pyhän Mikaelin mukaan. 

Keskiaikaista kirkkoarkkitehtuuria edustava 
rakennus  on rakennettu kokonaan luon-
nonkivistä. Suorakaiteen muotoisen kirkon  
eteläpäässä sijaitsee asehuone ja sitä vas-
tapäätä in sakaristo.

Sisätilan puisessa holvikatossa on Kristuk-
sen kärsimyshistoriaa kuvaavia maalauksia. 
Nämä maalaukset ovat peräisin vuodelta 
1650, mutta niiden tekijästä ei ole säilynyt 
tietoa.

Myös kirkon seinissä oletetaan olleen maal-
auksia, jotka ovat kuitenkin vuosien varrella 
tuhoutuneet.

Kirkon vanhaan esineistöön kuuluu kaste-
malja ja vihkivesiastia, jotka ovat peräisin 
ajalta ennen uskonpuhdistusta. Vanhoja 
ruumispaareja ja jalkapuuta säilytetään ase-
huoneessa.

Kirkon alle on haudattu ihmisiä, joista tun-
netuin on vuonna 1629 haudattu kirkkoher-
rana toiminut Nikolaus Rungius. 

Muumioitunut ruumis on edelleen lasikan-
tisessa arkussa lattian alla, vierailijoiden 
nähtävissä. Rungius on vielä eläessään sa-
nonut “Jos minun sanani eivät ole tosia, niin 
ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat tosia, 
niin se ei mätäne.” Hänen sanojensa totu-

uden voi käydä toteamassa Pyhän Mikaelin 
kirkossa.

Hautausmuistomerkkejä ja talvihautojen 
jättämiä painaumia on säilynyt kirkon 
läheisyydessä, kiviaidan ympäröimässä kirk-
kotarhassa. 

Kirkon läheisyydessä on sijainnut kellotapuli 
joka on purettu uuden kivikirkon tieltä.

Vanha kirkko toimi ruumishuoneena ja talvi-
hautana 1800-luvulla Uuden kirkon valmis-
tuttua. Huonokuntoinen kirkko kunnostet-
tiin perusteellisesti ja kalustettiin uudelleen 
vuonna 1957.
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Keminmaan Vanhan kirkon käytyä ahtaaksi, 
paikkakunnalle päätettiin rakentaa uusi en-
tistä isompi kivikirkko. 

Keminmaan seurakunnan neljäs kirkko 
sijaitsi Vanhan kirkon läheisyydessä, sankari-
haudan ja Haminanrivien välimaastossa. 

Jacob Rijfin johdolla rakennuksesta valmistui 
tilava ristikirkko vuonna 1799. Sen perus-
tukset tehtiin valitettavan huolimattomasti ja 
rakennuksen seinät alkoivat nopeasti halkeil-
la. Paikkakunnalle alettiin kaivata jälleen 
uutta kirkkoa ennen kuin entinen sortuisi.

Uuden kirkon rakentaminen tuntui rahal-
lisesti ylivoimaiselta hankkeelta. Tilanteen 
onnistui ratkaisemaan Keminmaan kirkko-
herra Matias Castren, joka keskusteli keisari 
Aleksanteri I:n kanssa tilanteesta. 

Keisari vieraili rapistuneessa kirkkoraken-
nuksessa  ja vaikuttui. Vierailun seurauksena 
hän määräsi, että Keminmaahan on raken-
nettava valtion rahoilla uusi kirkko.

Kului aikaa ennekuin rakennushanke 
päästiin aloittamaan, sillä vikamiehet toimi-
vat hitaasti eikä rahoista kuulunut. Hanke 
sai vauhtia kun Oulun läänin kuvernööriin 
otettiin yhteyttä ja hänelle lähetettiin Carl 
Engelin laatimat piirustukset. 

K

Päätettiin että paikkakuntalaiset vastaavat itse 
kirkon rakentamisesta, kirkon luvattiin valmis-
tuvan neljässä vuodessa.

Rapattu kivikirkko valmistui vuonna 1827 
intendentin konttorissa laadittujen piirustusten 
mukaan. Neljävuotisen rakennustyön raken-
nusmestarina toimi Erik Kropp.

Kirkosta valmistui empire-tyylinen päätytornil-
linen pitkäkirkko, sen kupukattoisen tornin 
esikuvana on ollut edellisen kirkon keskustorni. 

Istumapaikkoja tilavasta kirkosta löytyy noin 
800 henkilölle. Kirkon alttaritaulu kuvaa Jee-
susta ristillä, sen on maalannut oululainen J.G. 
Hedman vuonna 1827.  

Kirkon mekaaniset urut ovat 29-äänikertaiset. 
Urkurakentamo Tuomi valmisti urut vuonna 
1975.

Kirkon ikkunat rikkoutuivat sodan aikaan 
saksalaisten ammusjunien räjähdysten seurauk-
sena ja suuri osa urkupilleistä varastettiin, sillä 
varas luuli niiden olleen arvokasta tinaa. Tästä 
huolimatta Keminmaan Uusi kirkko on säilynyt 
hyvin vuosien varrella. 

Vuonna 1944 saksalaiset polttivat kirkon 
lähistöllä olevat rakennukset, mutta itse kirkko 
säästyi palolta.

K e m i n m a a n
u u s i  k i r k k o

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Keminmaan Vanhan kirkon käytyä 
ahtaaksi, paikkakunnalle päätettiin rakentaa 
uusi entistä isompi kivikirkko. 

Keminmaan seurakunnan neljäs kirkko sijaitsi 
Vanhan kirkon läheisyydessä, sankarihaudan ja 
Haminanrivien välimaastossa. 

Jacob Rijfin johdolla rakennuksesta valmistui 
tilava ristikirkko vuonna 1799. Sen perustukset 
tehtiin valitettavan huolimattomasti ja raken-
nuksen seinät alkoivat nopeasti halkeilla. Paik-
kakunnalle alettiin kaivata jälleen uutta kirkkoa 
ennen kuin entinen sortuisi.

Uuden kirkon rakentaminen tuntui rahallisesti 
ylivoimaiselta hankkeelta. Tilanteen onnistui 
ratkaisemaan Keminmaan kirkkoherra Matias 
Castren, joka keskusteli keisari Aleksanteri I:n 
kanssa tilanteesta. 

Keisari vieraili rapistuneessa kirkkorakennuk-
sessa  ja vaikuttui. Vierailun seurauksena hän 
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määräsi, että Keminmaahan on rakennettava 
valtion rahoilla uusi kirkko.

Kului aikaa ennekuin rakennushanke 
päästiin aloittamaan, sillä vikamiehet toimi-
vat hitaasti eikä rahoista kuulunut. Hanke 
sai vauhtia kun Oulun läänin kuvernööriin 
otettiin yhteyttä ja hänelle lähetettiin Carl 
Engelin laatimat piirustukset. 

Päätettiin että paikkakuntalaiset vastaavat 
itse kirkon rakentamisesta, kirkon luvattiin 
valmistuvan neljässä vuodessa.

Rapattu kivikirkko valmistui vuonna 1827 
intendentin konttorissa laadittujen piirus-
tusten mukaan. Neljävuotisen rakennustyön 
rakennusmestarina toimi Erik Kropp.

Kirkosta valmistui empire-tyylinen pääty-
tornillinen pitkäkirkko, sen kupukattoisen 
tornin esikuvana on ollut edellisen kirkon 
keskustorni. 

Istumapaikkoja tilavasta kirkosta löytyy noin 
800 henkilölle. Kirkon alttaritaulu kuvaa 
Jeesusta ristillä, sen on maalannut oululainen 
J.G. Hedman vuonna 1827.  

Kirkon mekaaniset urut ovat 29-ääniker-
taiset. Urkurakentamo Tuomi valmisti urut 
vuonna 1975.

Kirkon ikkunat rikkoutuivat sodan aikaan 
saksalaisten ammusjunien räjähdysten 
seurauksena ja suuri osa urkupilleistä 
varastettiin, sillä varas luuli niiden olleen 
arvokasta tinaa. Tästä huolimatta Kemin-
maan Uusi kirkko on säilynyt hyvin vuosien 
varrella. 

Vuonna 1944 saksalaiset polttivat kirkon 
lähistöllä olevat rakennukset, mutta itse 
kirkko säästyi palolta.
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Alatornio perustettiin Luulajan kappeliksi 
vuonna 1345 ja itsenäistyi omaksi seurakun-
naksi vuonna 1477. 

Alatornio kuului Ruotsin kirkollisen hal-
linnon alaisuuteen vuoteen 1809 asti, kunnes 
seurakunta siirtyi osaksi Tornion seurakuntay-
htymää kuntaliitoksen jälkeen vuonna 1974. 

Tornion, Alatornion ja Karungin seurakunnat 
yhdistyivät Tornion seurakunnaksi vuonna 
2007.

Torniojokisuun Parasniemessä sijaitseva 
kivikirkko rakennettiin nykyiseen muotoonsa 
vuonna 1797. Kirkko laajennettiin raken-
nusmestari Jacob Riijfin johdolla 1500-luvun 
keskiaikaisesta kivikirkosta, josta on jäljellä 
nykyinen itäristi. 

Kirkon ulkoseinältä löytyy teksti ”Utvidgad 
under Gustav IV Adolfphs regering år 1797” 
(Laajennettu Kustaa IV Adolfin hallituskaudel-
la).

Tasavartisen ristikirkon keskustassa kohoaa 
puinen kellotorni, jonka rakentamiseen Riijf 
sai vaikutteita Tukholman Adolf Fredrikin 
kirkosta. Alatornion näyttävä kirkkorakennus 
edustaa uusklassista tyyliä.

Jacob Riijf vastasi paljolti myös kirkon sisus-
tuksesta. Hän rakensi saarnastuolin sekä suun-
nitteli alttarin. 

A

Alttaritaulu kuvaa Jeesusta ristillä, sen on 
taiteilija Karl Strömbeckin käsialaa vuodelta 
1820. Taulussa, Jeesuksen yläpuolella, lukee 
INIK yleisesti käytetyn INRI:n sijaan. 

Alatornion kirkon urut kuuluvat suomen 
vanhimpiin. 9-äänikertaiset urut ovat tuk-
holmalaisen urkurakentamo Gren & Stråhlen 
käsialaa vuodelta 1761. Osa äänikerroista on 
uusittu vuonna 1899.

Kirkkotarhan viime sotien sankarihauta-
alueen suunnitteli Yrjö Lindergren ja Aulis 
Blomstedt. Sankaripatsas on Kauko Räiken 
käsialaa vuodelta 1959. Vuoden 1918 kansal-
lissodan sankaripatsas on vuodelta 1921. 
Vuonna 1962 pystytettiin muistomerkki 
Suomen sodassa menehtyneiden Alatorni-
olaisten kunniaksi. 

Kirkkoa on korjattu vuosien varrella muu-
tamaan otteeseen. Perusteellinen entisöinti 
tapahtui Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
toimesta vuonna 1959. Myöhemmin kirk-
koa on kunnostettu arkkitehti Matti Porkan 
johdolla vuonna 1982. 

Kirkkomaisemaan kuuluu kirkon lisäksi sen 
pohjoispuolella sijaitseva kirkkoherranpap-
pila. Pappilan kaksi asuinrakennusta ovat 
peräisin vuosilta 1786 ja 1842. Pihapiirissä 
on maatalouteen liittyviä rakennuksia. 

A l a t o r n i o

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Seurakuntakeskus on rakennettu vuonna 
1976 arkkitehti Kaija ja Heikki Sirénin suun-
nitelmien perusteella.

Alatornion kirkon huipussa sijaitseva stru-
ven ketjun piste TORNEO kuuluu Unescon 
maailmanperintölistaan. 

Piste mitattiin vuonna 1842 ja se sijaitsee 40 
metrin korkeudessa merenpinnasta. Kel-
lohuoneen sisäseinällä voi edelleen nähdä 
mittauspisteen aikaisia kaiverruksia.
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Alatornio perustettiin Luulajan kappeliksi 
vuonna 1345 ja itsenäistyi omaksi seurakun-
naksi vuonna 1477. 

Alatornio kuului Ruotsin kirkollisen hal-
linnon alaisuuteen vuoteen 1809 asti, kunnes 
seurakunta siirtyi osaksi Tornion seurakun-
tayhtymää kuntaliitoksen jälkeen vuonna 
1974. 

Tornion, Alatornion ja Karungin seura-
kunnat yhdistyivät Tornion seurakunnaksi 
vuonna 2007.

Torniojokisuun Parasniemessä sijaitseva ki-
vikirkko rakennettiin nykyiseen muotoonsa 
vuonna 1797. Kirkko laajennettiin raken-
nusmestari Jacob Riijfin johdolla 1500-luvun 
keskiaikaisesta kivikirkosta, josta on jäljellä 
nykyinen itäristi. 

Kirkon ulkoseinältä löytyy teksti ”Utvid-
gad under Gustav IV Adolfphs regering år 

1797” (Laajennettu Kustaa IV Adolfin hal-
lituskaudella).

Tasavartisen ristikirkon keskustassa kohoaa 
puinen kellotorni, jonka rakentamiseen Riijf 
sai vaikutteita Tukholman Adolf Fredrikin 
kirkosta. Alatornion näyttävä kirkkoraken-
nus edustaa uusklassista tyyliä.

Jacob Riijf vastasi paljolti myös kirkon 
sisustuksesta. Hän rakensi saarnastuolin sekä 
suunnitteli alttarin. 

Alttaritaulu kuvaa Jeesusta ristillä, sen on 
taiteilija Karl Strömbeckin käsialaa vuodelta 
1820. Taulussa, Jeesuksen yläpuolella, lukee 
INIK yleisesti käytetyn INRI:n sijaan. 

Alatornion kirkon urut kuuluvat suomen 
vanhimpiin. 9-äänikertaiset urut ovat tuk-
holmalaisen urkurakentamo Gren & Stråhlen 
käsialaa vuodelta 1761. Osa äänikerroista on 
uusittu vuonna 1899.
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Kirkkotarhan viime sotien sankarihauta-
alueen suunnitteli Yrjö Lindergren ja Aulis 
Blomstedt. Sankaripatsas on Kauko Räiken 
käsialaa vuodelta 1959. Vuoden 1918 kansal-
lissodan sankaripatsas on vuodelta 1921. 
Vuonna 1962 pystytettiin muistomerkki 
Suomen sodassa menehtyneiden Alatorni-
olaisten kunniaksi. 

Kirkkoa on korjattu vuosien varrella muu-
tamaan otteeseen. Perusteellinen entisöinti 
tapahtui Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
toimesta vuonna 1959. Myöhemmin kirk-
koa on kunnostettu arkkitehti Matti Porkan 
johdolla vuonna 1982. 

Kirkkomaisemaan kuuluu kirkon lisäksi sen 
pohjoispuolella sijaitseva kirkkoherranpap-
pila. Pappilan kaksi asuinrakennusta ovat 
peräisin vuosilta 1786 ja 1842. Pihapiirissä 
on maatalouteen liittyviä rakennuksia. 

Seurakuntakeskus on rakennettu vuonna 
1976 arkkitehti Kaija ja Heikki Sirénin suun-
nitelmien perusteella.

Alatornion kirkon huipussa sijaitseva stru-
ven ketjun piste TORNEO kuuluu Unescon 
maailmanperintölistaan. 

Piste mitattiin vuonna 1842 ja se sijaitsee 40 
metrin korkeudessa merenpinnasta. Kel-
lohuoneen sisäseinällä voi edelleen nähdä 
mittauspisteen aikaisia kaiverruksia.
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Torniossa on ollut kirkollista toimintaa van-
himpien mainintojen perusteella jo 1300-lu-
vun alussa. 

Torniolle myönnettiin kaupunkioikeudet 
vuonna 1621 ja sen ensimmäinen kirkko 
vihittiin vuonna 1647. Ensimmäinen kirkko 
kuitenkin tuhoutui salaman aikaansaamassa 
tulipalossa vuonna 1682.

Nykyinen kirkko rakennettiin parin sadan 
metrin päähän ensimmäisen kirkon paikasta. 
Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1686. Se sai 
nimensä, Hedvig Eleonoran kirkko, Ruotsin 
kuningattaren mukaan. 

Kirkon suunnitteli ja rakensi liminkalainen 
talonpoika Matti Härmä käyttäen mallinaan 
keskiaikaista Suomalaista harmaakivikirk-
koa. Tornion kirkko muistuttaakin raken-
nusteknillisesti Pohjanmaan muita puukirk-
koja. 

Härmä vastasi myös kirkon läheisyydessä 
sijaitsevan kellotapulin suunnittelemisesta 
sekä rakentamisesta. Tapuli valmistui vuonna 
1687 ja on vanhin säilynyt pohjalainen tapuli.
Tornion kirkko on suorakaiteen muotoinen, 
mutta pohjoispuolen sakaristo ja eteläpuolen 
asehuone tekevät sen ristin muotoiseksi. 

Katto on jaettu neljään holvikupuun, joista 
kahdessa on vanhoja arvokkaita maalauk-
sia. Keskiholvin maalaukset ovat peräisin 

T

vuodelta 1687. Maalaukset kustansi raatimies 
Henrikki Eerikinpoika. Kuoltuaan Henrikki 
haudattiin kirkon lattian alle perhehautaan. 
Kuoriholvin öljymaalaukset ovat puolestaan 
kirkkoherra Gabriel Tuderesin ja hänen vai-
monsa vuonna 1688 lahjoittamia. Maalaukset 
ovat oululaisen Lars Galleniuksen maalaamia 
ja kuvaavat vanhan ja uuden testamentin 
tapahtumia.

Holvimaalausten värit ovat säilyneet ikäänsä 
nähden hyvin. Syy tähän löytyy kenties maal-
ien valmistusmateriaaleista, jotka olivat täysin 
luonnontuotteita. Esimerkiksi punainen väri 
saatiin aikaan sekoittamalla härän verta ja 
kananmunia.

Alttari ja sen kuoriaitaus ovat torniolais-
en puusepän Niilo Jaakonpoika Fluurin 
veistämiä. Tyyliltään ne ovat myöhäistä renes-
sanssia ja alkavaa barokkia. Veistostöiden 
maalaamisesta vastasi taidemaalari Dirik 
Möllerum. 

Kirkon vanhin alttarimaalaus, joka sijaitsee 
asehuoneen oven yläpuolella, on myös Möl-
lerumin maalaama. Nykyisen alttaritaulun 
maalasi taidemaalari Ollongren vuonna 1754. 
Taulu kuvaa Jeesusta Getsemanessa.

Musta muistotaulu alttariseinän vasemmalla 
puolella muistuttaa kuningas Kaarle XI:n vuo-
den 1694 Tornion vierailusta. Kuningas tuli 
ihastelemaan keskiyön aurinkoa kellotapulista.

To r n i o

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Toinen taulu on muistokirjoitus Martinus 
Kampestä, seurakunnan ensimmäisestä kap-
palaisesta.

Kirkolle on lahjoitettu paljon esineistöä, 
joista esimerkkinä kaikki 14 messinkikynt-
tilää ja 5 kynttiläkruunua. Lahjoitukset ovat 
yleensä saatu merkittävän tapauksen muis-
toksi, kuten Henrikki Eerikinpojan lahjoit-
tama kynttiläkruunu muistoksi sovittuaan 
riidan lukkari Eerik Martinpojan kanssa.

Urut ovat saksalaisen Walcker & Co:n vuon-
na 1892 valmistamat. Urut olivat alun perin 
12-äänikertaiset, mutta niitä on sittemmin 
laajennettu 22-äänikertaisiksi.

Lapin kirkkojen ainoa aatelisvaakuna sijait-
see Tornion kirkossa. Se on Länsi-Pohjan 
rykmentin komentajan majuri Aleksander 
Ferdinand von Sackenin hautausvaakuna. 

SWE Torniossa on ollut kirkollista toimintaa 
vanhimpien mainintojen perusteella jo 
1300-luvun alussa. 

Torniolle myönnettiin kaupunkioikeudet 
vuonna 1621 ja sen ensimmäinen kirkko 
vihittiin vuonna 1647. Ensimmäinen kirkko 
kuitenkin tuhoutui salaman aikaansaamassa 
tulipalossa vuonna 1682.

Nykyinen kirkko rakennettiin parin sadan 
metrin päähän ensimmäisen kirkon paikasta. 
Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1686. Se sai 
nimensä, Hedvig Eleonoran kirkko, Ruotsin 
kuningattaren mukaan. 

Kirkon suunnitteli ja rakensi liminkalainen 
talonpoika Matti Härmä käyttäen mallinaan 
keskiaikaista Suomalaista harmaakivikirk-
koa. Tornion kirkko muistuttaakin raken-
nusteknillisesti Pohjanmaan muita puukirk-
koja. 

Hänet haudattiin kirkon lattian alle vuonna 
1694.

Kirkon alle on haudattu vainajia vanhan ta-
van mukaan vuoteen 1818 asti. Osa vainajista 
ovat säilyneet hyvin.
Kellotapulin läpikäytävän kautta pääsee 
kulkemaan kirkkotarhaan. 

Kirkkoa on vuosien varrella korjattu useaan 
kertaan. Viimeisin korjaus tehtiin vuosina 
1974-75.

Härmä vastasi myös kirkon läheisyydessä 
sijaitsevan kellotapulin suunnittelemisesta 
sekä rakentamisesta. Tapuli valmistui vuonna 
1687 ja on vanhin säilynyt pohjalainen tapuli.
Tornion kirkko on suorakaiteen muotoinen, 
mutta pohjoispuolen sakaristo ja eteläpuolen 
asehuone tekevät sen ristin muotoiseksi. 

Katto on jaettu neljään holvikupuun, joista 
kahdessa on vanhoja arvokkaita maalauksia. 
Keskiholvin maalaukset ovat peräisin vuo-
delta 1687. 

Maalaukset kustansi raatimies Henrikki 
Eerikinpoika. Kuoltuaan Henrikki haudattiin 
kirkon lattian alle perhehautaan. Kuoriholvin 
öljymaalaukset ovat puolestaan kirkkoherra 
Gabriel Tuderesin ja hänen vaimonsa vuonna 
1688 lahjoittamia. Maalaukset ovat oululais-
en Lars Galleniuksen maalaamia ja kuvaavat 
vanhan ja uuden testamentin tapahtumia.
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Holvimaalausten värit ovat säilyneet ikäänsä nähden 
hyvin. Syy tähän löytyy kenties maalien valmistusmateri-
aaleista, jotka olivat täysin luonnontuotteita. Esimerkiksi 
punainen väri saatiin aikaan sekoittamalla härän verta ja 
kananmunia.

Alttari ja sen kuoriaitaus ovat torniolaisen puusepän 
Niilo Jaakonpoika Fluurin veistämiä. Tyyliltään ne ovat 
myöhäistä renessanssia ja alkavaa barokkia. Veistostöiden 
maalaamisesta vastasi taidemaalari Dirik Möllerum. 

Kirkon vanhin alttarimaalaus, joka sijaitsee asehuoneen 
oven yläpuolella, on myös Möllerumin maalaama. Nyky-
isen alttaritaulun maalasi taidemaalari Ollongren vuonna 
1754. Taulu kuvaa Jeesusta Getsemanessa.

Musta muistotaulu alttariseinän vasemmalla puolella 
muistuttaa kuningas Kaarle XI:n vuoden 1694 Tornion 
vierailusta. Kuningas tuli ihastelemaan keskiyön aurinkoa 
kellotapulista.

Toinen taulu on muistokirjoitus Martinus Kampestä, 
seurakunnan ensimmäisestä kappalaisesta.

Kirkolle on lahjoitettu paljon esineistöä, joista esimerk-
kinä kaikki 14 messinkikynttilää ja 5 kynttiläkruunua. 
Lahjoitukset ovat yleensä saatu merkittävän tapauksen 
muistoksi, kuten Henrikki Eerikinpojan lahjoittama 
kynttiläkruunu muistoksi sovittuaan riidan lukkari Eerik 
Martinpojan kanssa.

Urut ovat saksalaisen Walcker & Co:n vuonna 1892 valm-
istamat. Urut olivat alun perin 12-äänikertaiset, mutta 
niitä on sittemmin laajennettu 22-äänikertaisiksi.

Lapin kirkkojen ainoa aatelisvaakuna sijaitsee Tornion 
kirkossa. Se on Länsi-Pohjan rykmentin komentajan ma-
juri Aleksander Ferdinand von Sackenin hautausvaakuna. 
Hänet haudattiin kirkon lattian alle vuonna 1694.

Kirkon alle on haudattu vainajia vanhan tavan mukaan 
vuoteen 1818 asti. Osa vainajista ovat säilyneet hyvin.

Kellotapulin läpikäytävän kautta pääsee kulkemaan kirk-
kotarhaan. 

Kirkkoa on vuosien varrella korjattu useaan kertaan. 
Viimeisin korjaus tehtiin vuosina 1974-75.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

SS e s kä rö
k y r k a

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 

Perämeren alueen perinteisiä elinkeinoja ovat ol-

leet kalastus, puuteollisuus ja merenkulku. 

Perämeren alueen perinteisiä elinkeinoja ovat ol-

leet kalastus, puuteollisuus ja merenkulku. 

Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 

på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - 
Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på 
taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 
40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra ham-
nen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnads-
form var vanlig i Norrbotten under 1700-talets 
mitt. Konstruktionen inbjöd i detta fall till att stegra 
byggnadens höjd utan att stabiliteten minskade och 
kapellet kunde på detta sätt bli det effektiva inseg-
lingsmärke för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på Malören. 
Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens 
märkligaste och vackraste kapell. Det brukar kallas 

“Skärgårdens domkyrka”eftersom det är den enda 
havskyrkan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka kyr-
kan. Där inne hänger en båt i taket och på väggen 
en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten och ger en 
varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapellet på 
Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - 
Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på 
taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 
40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra ham-
nen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnads-
form var vanlig i Norrbotten under 1700-talets 
mitt. Konstruktionen inbjöd i detta fall till att stegra 
byggnadens höjd utan att stabiliteten minskade och 
kapellet kunde på detta sätt bli det effektiva inseg-
lingsmärke för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på Malören. 
Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens 
märkligaste och vackraste kapell. Det brukar kallas 
“Skärgårdens domkyrka”eftersom det är den enda 
havskyrkan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka kyrkan. 
Där inne hänger en båt i taket och på väggen en 
vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten och ger en varm 
känsla av intimitet. Jag tycker att kapellet på Malören 
är ett av de vackraste skärgårdskappellen i Norrbot-
ten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

SS a n d s kä r
k a p e l l

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

S a n d s k ä r  k a p e l l
S a n s k e r i n  k a p p e l i
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stam. 1891 byggdes en något lägre fyr för att man 
skulle kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre 
fyr slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsör-
jning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cultural 
monuments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. The 

last time the island was populated was in the 17th 
century, when fishermen were attracted to the is-
land by the plentiful supply of herring. The island’s 
heyday was during the second half of the 18th 
century, when the herring fishing was particularly 
productive. A tenth of all the fish caught was given 
to the priest in Torneå. The fishermen came from 
Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. Both 
those communities had their own “village” on the 
island, and up to 200 persons could be found living 
on the island during the summertime. As the 18th 
century arrived, the Torneå townsfolk’s real estate 
records often made mention of “very old fishing 
villages” on Malören. During that time, Malören 
became so economically important and achieved 
such status that the magistrate of the town of 
Torneå decided that a church should be built on the 
island.

1891 byggdes en något lägre fyr för att man skulle kun-
na minska fyrpersonalen. Denna mindre fyr slutade 
dock användas 1910 och den äldre fyren började 
användas igen men nu med en gasdriven utrustning. 
Fyrpersonalen drogs samtidigt in och fyren sköttes 
istället av lotsarna. 1958 försågs fyren med en AGA-
utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsörjn-
ing.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach the 
island are the silhouettes of the island’s cultural monu-
ments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 

S a n s k e r i n  k a p p e l i
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - 
Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på 
taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 
40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra ham-
nen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnads-
form var vanlig i Norrbotten under 1700-talets 
mitt. Konstruktionen inbjöd i detta fall till att stegra 
byggnadens höjd utan att stabiliteten minskade och 
kapellet kunde på detta sätt bli det effektiva inseg-
lingsmärke för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på Malören. 
Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens 
märkligaste och vackraste kapell. Det brukar kallas 

“Skärgårdens domkyrka”eftersom det är den enda 
havskyrkan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka kyr-
kan. Där inne hänger en båt i taket och på väggen 
en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten och ger en 
varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapellet på 
Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - 
Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på 
taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 
40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra ham-
nen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnads-
form var vanlig i Norrbotten under 1700-talets 
mitt. Konstruktionen inbjöd i detta fall till att stegra 
byggnadens höjd utan att stabiliteten minskade och 
kapellet kunde på detta sätt bli det effektiva inseg-
lingsmärke för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på Malören. 
Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens 
märkligaste och vackraste kapell. Det brukar kallas 
“Skärgårdens domkyrka”eftersom det är den enda 
havskyrkan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka kyrkan. 
Där inne hänger en båt i taket och på väggen en 
vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten och ger en varm 
känsla av intimitet. Jag tycker att kapellet på Malören 
är ett av de vackraste skärgårdskappellen i Norrbot-
ten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

KKar l  Gu s t a v s
 k y r k a

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Ennen Tankarin majakan rakentamista 
saarella oli myös kalastajien ylläpitämä 
‘loisto’ (lysanhus). Kyseessä oli pieni 
mökki, jossa oli ikkunat merelle päin ja 
pyöreä tulisija keskellä huonetta. Tulen 
antaman valon avulla merenkulkijat 
suunnistivat pimeässä. Saaressa olleet 
kalastajat huolehtivat vuorollaan tulen 
ylläpidosta. Ajan mittaan Kokkolan 
edustalle alettiin kaivata kunnollista valo-
majakkaa.
Vuonna 1888 luotsilaitos tilasi hel-
sinkiläiseltä Osbergin konepajalta rau-
taisen majakkatornin valolaitteineen. 
Rautaelementit valmistettiin Saksassa. 
Peltikuorinen torni on rakennettu il-
man välitasanteita ja sen kierreportaissa 
on 122 askelmaa. Lyhdyn valokorkeus 
maasta on 27,5 metriä. Pariisilaisen 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var 

Henry Lepauten tehtaan valmistama 
valolaite oli aikansa tehokkaimpia, sen 
valo kantoi 13 meripeninkulman päähän. 
Majakka sytytettiin ensimmäisen kerran 
15.10.1889.
Kesällä 1903 Tankariin hankittiin koneel-
linen sumumerkinantolaitos. Sakealla 
säällä annettiin äänimerkkejä myös 
pienillä dynamiittipanoksilla. Pommi piti 
jysäyttää joka kymmenes minuutti, niin 
kauan kuin sumua riitti. Joskus sumu ei 
hälvennyt viikkokausiin.
Majakka sähköistettiin vuonna 1961, 
jolloin valokiilan kantomatka enemmän 
kuin kaksinkertaistui 27,5 meripeninkul-
maan. Majakka on edelleen toiminnassa 
ja se on yksi Suomen valovoimaisimmista 
majakoista.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

KK a l i x  k y r k a

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 

Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 

på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden-

MM a l ö r e n

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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stam. 1891 byggdes en något lägre fyr för att man 
skulle kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre 
fyr slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsör-
jning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cultural 
monuments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. The 

last time the island was populated was in the 17th 
century, when fishermen were attracted to the is-
land by the plentiful supply of herring. The island’s 
heyday was during the second half of the 18th 
century, when the herring fishing was particularly 
productive. A tenth of all the fish caught was given 
to the priest in Torneå. The fishermen came from 
Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. Both 
those communities had their own “village” on the 
island, and up to 200 persons could be found living 
on the island during the summertime. As the 18th 
century arrived, the Torneå townsfolk’s real estate 
records often made mention of “very old fishing 
villages” on Malören. During that time, Malören 
became so economically important and achieved 
such status that the magistrate of the town of 
Torneå decided that a church should be built on the 
island.

1891 byggdes en något lägre fyr för att man skulle kun-
na minska fyrpersonalen. Denna mindre fyr slutade 
dock användas 1910 och den äldre fyren började 
användas igen men nu med en gasdriven utrustning. 
Fyrpersonalen drogs samtidigt in och fyren sköttes 
istället av lotsarna. 1958 försågs fyren med en AGA-
utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsörjn-
ing.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach the 
island are the silhouettes of the island’s cultural monu-
ments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. The last 

time the island was populated was in the 17th cen-
tury, when fishermen were attracted to the island 
by the plentiful supply of herring. The island’s hey-
day was during the second half of the 18th century, 
when the herring fishing was particularly produc-
tive. A tenth of all the fish caught was given to the 
priest in Torneå. The fishermen came from Torneå 
as well as from Karlö in Ostrobothnia. Both those 
communities had their own “village” on the island, 
and up to 200 persons could be found living on the 
island during the summertime. As the 18th century 
arrived, the Torneå townsfolk’s real estate records 
often made mention of “very old fishing villages” 
on Malören. During that time, Malören became so 
economically important and achieved such status 
that the magistrate of the town of Torneå decided 
that a church should be built on the island.
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The chapel from 1768 is sometimes called 
“Skärgårdens domkyrka” (“the Cathedral of the 
Islands”) due to the fact that it has a cathedral spire 
on its roof. The building is octagonal in shape with a 
shingle-clad roof, a type of church construction that 
was very popular around the Bay of Bothnia during 
the 18th century. For a long time the church was the 
building on the island that served as a navigational 
marker for seafarers.
Thanks to its location as the Bay of Bothnia’s hub, 
Malören has been the natural stop for ships on their 
way to the harbours to the north. There have been 
navigational markers on the island for hundreds 
of years, and in the middle of the 19th century the 
renowned lighthouse designer Gustaf von Heiden-
stam was given the task of designing a lighthouse for 
Malören. Heidenstam visited Malören in 1850, and a 
year later the construction of the lighthouse and the 
lighthouse keeper’s dwelling was in full swing.

Today there are fifteen cabins left on the island, and 
they are lovingly maintained by their owners. The 
character of the fishing village has been kept intact 
through the years. The pilots’ cabin was renovated in 
1994 and now serves as a hostel. Boating tourists can 
also rent the sauna. The fact that Malören was once 
home to a booming business is evidenced by the 
remnants that can be found on the island. A seaman’s 
grave from 1935 reminds us of the captain who died 
here when his ship capsized in a violent storm. There 
is also a labyrinth, a shipwreck, and the remnants of 
a navigation marker that was erected in 1725. It was 
a simple pole marker on the island’s south-eastern 
point, which was rebuilt into a beacon ten years later. 
Malören also has an interesting birdlife, and the 
Arctic tern is found here, along with several varieties 
of gull, among them the black-legged kittiwake and 
the black-headed gull. Despite the exposed location 
of the island, its vegetation spreads out further and 
further for every year that passes, although large 
areas of the island are still dominated by rocks that 
have been washed clean by the sea. The purple beach 
pea that, together with the lyme grass, binds the sand 
down to the beaches is characteristic of the outer-
most islands in the Bay of Bothnia. 

During the 18th and 19th centuries there were no 
quays, and the boats would instead be dragged up 

SWE The chapel from 1768 is sometimes called 
“Skärgårdens domkyrka” (“the Cathedral of the 
Islands”) due to the fact that it has a cathedral spire 
on its roof. The building is octagonal in shape with 
a shingle-clad roof, a type of church construction 
that was very popular around the Bay of Bothnia 
during the 18th century. For a long time the church 
was the building on the island that served as a navi-
gational marker for seafarers.
Thanks to its location as the Bay of Bothnia’s 
hub, Malören has been the natural stop for ships 
on their way to the harbours to the north. There 
have been navigational markers on the island for 
hundreds of years, and in the middle of the 19th 
century the renowned lighthouse designer Gustaf 
von Heidenstam was given the task of design-
ing a lighthouse for Malören. Heidenstam visited 
Malören in 1850, and a year later the construction 
of the lighthouse and the lighthouse keeper’s dwell-
ing was in full swing.

Today there are fifteen cabins left on the island, and 
they are lovingly maintained by their owners. The 
character of the fishing village has been kept intact 
through the years. The pilots’ cabin was renovated 
in 1994 and now serves as a hostel. Boating tour-
ists can also rent the sauna. The fact that Malören 
was once home to a booming business is evidenced 
by the remnants that can be found on the island. A 
seaman’s grave from 1935 reminds us of the captain 
who died here when his ship capsized in a vio-
lent storm. There is also a labyrinth, a shipwreck, 
and the remnants of a navigation marker that was 
erected in 1725. It was a simple pole marker on the 
island’s south-eastern point, which was rebuilt into 
a beacon ten years later. 
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onto land or lay anchored off the shore. Problems quickly 
arose in the waterways leading in and out of the island 
when strong, southerly winds started to blow. In order to 
solve these problems and to be able to provide ships with 
pilots, rails were laid from the southern to the northern side 
of the island. In this way the pilot boat could be transported 
by wagon and put to sea to leeward. The rails no longer 
remain on the island. In 1929 the island’s first quay was 
built, which these days is most evidenced by the remains 
of its caissons. The land elevation and the increasing size 
of the pilot boats led to the construction of a new harbour 
during the 1950s. The new concrete harbour took four years 
to build, but then had to be abandoned not much later in 
1967, as the forces of nature threatened to turn the harbour 
into a headland.

SWE Malören also has an interesting birdlife, and the 
Arctic tern is found here, along with several varieties of 
gull, among them the black-legged kittiwake and the black-
headed gull. Despite the exposed location of the island, its 
vegetation spreads out further and further for every year 
that passes, although large areas of the island are still domi-
nated by rocks that have been washed clean by the sea. The 
purple beach pea that, together with the lyme grass, binds 
the sand down to the beaches is characteristic of the outer-
most islands in the Bay of Bothnia. 

During the 18th and 19th centuries there were no quays, 
and the boats would instead be dragged up onto land or lay 
anchored off the shore. Problems quickly arose in the water-
ways leading in and out of the island when strong, southerly 
winds started to blow. In order to solve these problems and 
to be able to provide ships with pilots, rails were laid from 
the southern to the northern side of the island. In this way 
the pilot boat could be transported by wagon and put to 
sea to leeward. The rails no longer remain on the island. 
In 1929 the island’s first quay was built, which these days 
is most evidenced by the remains of its caissons. The land 
elevation and the increasing size of the pilot boats led to the 
construction of a new harbour during the 1950s. The new 
concrete harbour took four years to build, but then had to 
be abandoned not much later in 1967, as the forces of na-
ture threatened to turn the harbour into a headland.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

NN e d e r l u l e å

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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stam. 1891 byggdes en något lägre fyr för att man 
skulle kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre 
fyr slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsör-
jning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cultural 
monuments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 

important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.

1891 byggdes en något lägre fyr för att man skulle 
kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre fyr 
slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören 
fast boende men är bebott sommartid. 1984 in-
stallerades ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens 
strömförsörjning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cul-
tural monuments, the lighthouse and the beautiful 
chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

SS m å s kä r

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka SS 185184



Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden  

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

BB r a n d ö s kä r

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 

“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var 
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Tankar också upprätthålls av fiskare s 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 

Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

RRö d k a l l e n

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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stam. 1891 byggdes en något lägre fyr för att man 
skulle kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre 
fyr slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsör-
jning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cultural 
monuments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 

important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.

1891 byggdes en något lägre fyr för att man skulle 
kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre fyr 
slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören 
fast boende men är bebott sommartid. 1984 in-
stallerades ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens 
strömförsörjning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cul-
tural monuments, the lighthouse and the beautiful 
chapel.

The fishing village on the island has been extremely 
important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

ÖÖ j e b y n

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 

Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 

på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 

Maecenas dictum, turpis sit amet condimentum 

pellentesque, arcu ex bibendum libero, at sagittis 

elit est ac magna. 
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

PPi t e -Rö n n s kä r

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Ennen Tankarin majakan rakentamista 
saarella oli myös kalastajien ylläpitämä 
‘loisto’ (lysanhus). Kyseessä oli pieni 
mökki, jossa oli ikkunat merelle päin ja 
pyöreä tulisija keskellä huonetta. Tulen 
antaman valon avulla merenkulkijat 
suunnistivat pimeässä. Saaressa olleet 
kalastajat huolehtivat vuorollaan tulen 
ylläpidosta. Ajan mittaan Kokkolan 
edustalle alettiin kaivata kunnollista valo-
majakkaa.
Vuonna 1888 luotsilaitos tilasi hel-
sinkiläiseltä Osbergin konepajalta rau-
taisen majakkatornin valolaitteineen. 
Rautaelementit valmistettiin Saksassa. 
Peltikuorinen torni on rakennettu il-
man välitasanteita ja sen kierreportaissa 
on 122 askelmaa. Lyhdyn valokorkeus 
maasta on 27,5 metriä. Pariisilaisen 

SWE Innan byggandet av fyren på ön 
Tankar också upprätthålls av fiskare s 
“briljans” (lysanhus). Det var en liten 
stuga, med fönster med utsikt över havet 
och en cirkulär härd i mitten av rum-
met. Jag kommer att vara utsända ljuset 
med hjälp av sjöfolk navigerat i mörkret. 
Ön var fiskare vända för att ta hand om 
underhåll av branden. Med tiden var 
Karleby förgrunden behöver för korrekt 
ledstjärna för ljus.
År 1888, till pilotanläggningen uppdrag 
från Helsingfors Osberg från verkstad 
järn fyr torn armaturer. Järn delar till-
verkas i Tyskland. Av plåt tornet byggdes 
utan mellanlandningar och spiraltrappa 
med 122 steg. Lyktan har en höjd av 27,5 
meter. Paris Henry belysningsanordning 
tillverkad av Lepauten anläggningen var 

Henry Lepauten tehtaan valmistama 
valolaite oli aikansa tehokkaimpia, sen 
valo kantoi 13 meripeninkulman päähän. 
Majakka sytytettiin ensimmäisen kerran 
15.10.1889.
Kesällä 1903 Tankariin hankittiin koneel-
linen sumumerkinantolaitos. Sakealla 
säällä annettiin äänimerkkejä myös 
pienillä dynamiittipanoksilla. Pommi piti 
jysäyttää joka kymmenes minuutti, niin 
kauan kuin sumua riitti. Joskus sumu ei 
hälvennyt viikkokausiin.
Majakka sähköistettiin vuonna 1961, 
jolloin valokiilan kantomatka enemmän 
kuin kaksinkertaistui 27,5 meripeninkul-
maan. Majakka on edelleen toiminnassa 
ja se on yksi Suomen valovoimaisimmista 
majakoista.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

BB j u rö k l u b b

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 

Perämeren alueen perinteisiä elinkeinoja ovat ol-

leet kalastus, puuteollisuus ja merenkulku. 

Perämeren alueen perinteisiä elinkeinoja ovat ol-

leet kalastus, puuteollisuus ja merenkulku. 

Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 

på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla dom-
kyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes 
ett 17,5 meter högt fyrtorn, det första som 
ritades av fyringenjör Gustav von Heiden

LL ö vå n g e r

SWE Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla 
domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med 
domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger 
längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km 
från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byg-
gnadsform var vanlig i Norrbotten under 
1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i 
detta fall till att stegra byggnadens höjd utan 
att stabiliteten minskade och kapellet kunde 
på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke 
för sjöfarande som man avsåg. Under 
1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på 
Malören. Det var dessa fiskare som byggde 
kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottni-
ska kustens märkligaste och vackraste 
kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyr-
kan som har en domkyrkas spira på taket. 
Kapellet är öppet och vi tittar in i den vacka 
kyrkan. Där inne hänger en båt i taket och 
på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan 
är liten och ger en varm känsla av intimitet. 
Jag tycker att kapellet på Malören är ett av de 
vackraste skärgårdskappellen i Norrbotten.

I slutet av 1800 talet byggdes en mindre fyr 
som var i bruk till 1910 då den gamla åter 
togs i bruk. Bemanningen upphörde 1967 
och flyttades till Kalix.

1827 blev Malören lotsplats. 1851 byggdes ett 
17,5 meter högt fyrtorn, det första som rita-
des av fyringenjör Gustav von Heidenstam. 

H i s t o r i aH i s t o r i a
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stam. 1891 byggdes en något lägre fyr för att man 
skulle kunna minska fyrpersonalen. Denna mindre 
fyr slutade dock användas 1910 och den äldre fyren 
började användas igen men nu med en gasdriven 
utrustning. Fyrpersonalen drogs samtidigt in och 
fyren sköttes istället av lotsarna. 1958 försågs fyren 
med en AGA-utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsör-
jning.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach 
the island are the silhouettes of the island’s cultural 
monuments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 

important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.

1891 byggdes en något lägre fyr för att man skulle kun-
na minska fyrpersonalen. Denna mindre fyr slutade 
dock användas 1910 och den äldre fyren började 
användas igen men nu med en gasdriven utrustning. 
Fyrpersonalen drogs samtidigt in och fyren sköttes 
istället av lotsarna. 1958 försågs fyren med en AGA-
utrustning.
Sedan lotsplatsen drogs in 1967 saknar Malören fast 
boende men är bebott sommartid. 1984 installerades 
ett vindkraftverk från SVIAB för fyrens strömförsörjn-
ing.
________________________________________

Malören is the Norrbotten coast’s outermost skerry, 
from which the mainland can just be seen in clear 
weather. The first things you see as you approach the 
island are the silhouettes of the island’s cultural monu-
ments, the lighthouse and the beautiful chapel.

The fishing village on the island has been extremely 

important for Swedish and Finnish fishermen. 
The last time the island was populated was in the 
17th century, when fishermen were attracted to 
the island by the plentiful supply of herring. The 
island’s heyday was during the second half of the 
18th century, when the herring fishing was particu-
larly productive. A tenth of all the fish caught was 
given to the priest in Torneå. The fishermen came 
from Torneå as well as from Karlö in Ostrobothnia. 
Both those communities had their own “village” on 
the island, and up to 200 persons could be found 
living on the island during the summertime. As 
the 18th century arrived, the Torneå townsfolk’s 
real estate records often made mention of “very 
old fishing villages” on Malören. During that time, 
Malören became so economically important and 
achieved such status that the magistrate of the town 
of Torneå decided that a church should be built on 
the island.
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Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den 
enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön 
Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 
km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform 
var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruk-
tionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd 
utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta 
sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som 
man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag 
ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan.

Kapellet på Malören är ett av bottniska kustens märkli-
gaste och vackraste kapell. Det brukar kallas “Skärgårdens 
domkyrka”eftersom det är den enda havskyrkan som har 
en domkyrkas spira på taket. Kapellet är öppet och vi tit-
tar in i den vacka kyrkan. Där inne hänger en båt i taket 
och på väggen en vacker kyrkmålning. Kyrkan är liten 
och ger en varm känsla av intimitet. Jag tycker att kapel-
let på Malören är ett av de vackraste skärgårdskappellen i 
Norrbotten.
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