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Tiivistelmä: 

Tutkimuksen perustana ovat Suomen kansallismuseon historiallisten kokoelmien esineet H2632:1–9, eli 
Siuntion kirkosta peräisin olevat Neitsyt Mariaa ja seitsemää apostolia esittävät puuveistokset, sekä lisäksi 
samaan kokonaisuuteen kuuluva, edelleen Siuntion kirkossa sijaitseva krusifiksi. Veistokset on aiemmassa 
tutkimuksessa yhdistetty erään vuoden 1515 dokumentin perusteella tallinnalaiseen renessanssitaiteilijaan 
Michel Sittowiin, mutta niiden alkuperää ei ole aiemmin selvitetty. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää 
Siuntion veistoskokonaisuuden elinkaari, alkuperä ja mahdollinen tekijä sekä korjata veistoksiin liittyneitä 
aiempia väärinkäsityksiä ja osallistua keskusteluun Itämeren ympäristön kansainvälisistä yhteyksistä myö-
häiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: Millainen on Kansallismuseon veis-
tosryhmän elinkaari? Millaisesta alttarilaitteesta veistokset ovat peräisin ja mikä on sen alkuperä? Mikä on 
Michel Sittowin ja Siuntion kirkon veistosten välinen yhteys? 

Veistosten elinkaari on selvitetty arkistotutkimuksen avulla. Veistosryhmän alkuperäinen kokoonpano 
osana aatelislahjoituksena saatua alttarilaitetta on pyritty rekonstruoimaan säilyneiden kuvausten, tyylihis-
toriallisen analyysin ja vertailuaineiston avulla. Vertailukohteet on valittu saman aikakauden kirkollisen esi-
neistön joukosta, joista on pyritty löytämään niitä yhdistäviä tyylillisiä tekijöitä sekä periodityylin, tietyn 
työhuoneen että yksittäisen tekijän tunnistamiseksi. Michel Sittowin yhteyttä veistoksiin niihin liittyviä vää-
rinkäsityksiä on tarkasteltu historiografisen menetelmän avulla. 

Tämän tutkimuksen perusteella Kansallismuseon veistokset ovat peräisin Siuntion kirkkoon vuonna 1633 

lahjoitetusta alttarilaitteesta. Todennäköinen lahjoittaja on ollut Sjundbyn kartanonherra, sotamarsalkka 

Åke Tott, joka on lahjoittanut teoksen vuonna 1633 kuolleen äitinsä Sigrid Vaasan muistolle. Tämä epita-

fialttarilaite on attribuutiotutkimuksen perusteella valmistettu Tallinnassa aikansa johtavan puunveistäjä-

mestarin Tobias Heintzen työhuoneella. 

Michel Sittow on todennäköisesti valmistanut kuvateoksia Siuntion kirkon alttarille jo 1500-luvun alussa, 

mutta kyseiset teokset ovat tuhoutuneet Siuntion kirkon tulipaloissa. Tämä tutkimus osoittaa, etteivät Kan-

sallismuseossa säilyneet Siuntion veistokset ole Sittowin työtä, vaan peräisin myöhemmän tallinnalaismes-

tarin, Tobias Heintzen, työpajalla noin vuonna 1633 valmistetusta alttarilaitteesta. Tapaus ilmentää tutki-

mushistoriaansa myöten pitkää jatkumoa Uudenmaan, Tallinnan ja Itämeren alueiden välisessä yhteis-

työssä.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaihe 

Elokuussa 1515 Tallinnan raati lähetti Raaseporin voudille kirjeen, jossa perittiin Michel maalarin saatavia 

Siuntion kirkon alttarille valmistetuista kuvista. Huhtikuussa 1633 kuoli Sigrid Vaasa, Sjundbyn kartanon 

emäntä ja Pohjolan lumiaurana tunnetun sotamarsalkka Åke Tottin äiti. Joulukuussa 1889 nykyistä Museo-

virastoa edeltänyt Muinaistieteellinen toimikunta osti valtionarkeologi J. R. Aspelinin aloitteesta kahdeksan 

Siuntion kirkosta peräisin olevaa puuveistosta. Nämä historialliset tapahtumat liittyvät kaikki Siuntion kirk-

koon ja sinne hankittuihin alttarilaitteisiin. Kahdeksan alttarilaitteesta peräisin olevaa veistosta kuuluvat 

nykyään Suomen kansallismuseon kokoelmiin, mutta niihin liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Millaiseen alt-

tarilaitteeseen ne ovat kuuluneet? Kuka oli raadin kirjeessä mainittu Michel maalari? Ovatko Kansallismu-

seon veistokset hänen tekemiään? Mikäli eivät, kenen sitten? Milloin veistokset on valmistettu ja kuka ne 

on Siuntion kirkkoon hankkinut ja miksi? Miten veistokset ovat päätyneet Kansallismuseoon ja tutkimuksel-

lisen mielenkiinnon kohteiksi? 

Tämän tutkimuksen perustana ovat Suomen kansallismuseon historiallisten kokoelmien esineet H2632:1–9, 

eli Neitsyt Mariaa ja seitsemää apostolia esittävät puuveistokset, sekä lisäksi samaan kokonaisuuteen kuu-

luva, edelleen Siuntion kirkossa sijaitseva krusifiksi. Veistokset olivat olleet varastossa hankintavuodestaan 

1889 aina vuoteen 1933, jolloin ne inventoitiin. Apostoli Pietaria esittävä veistos on entistetty 1960-luvulla, 

ja luultavasti samoihin aikoihin osa veistoksista oli esillä Kansallismuseon portaikossa. Museo kävi myös 

keskustelua Siuntion seurakunnan kanssa veistosten palauttamisesta Siuntion kirkkoon 1990-luvulla, mutta 

sitä ei koskaan toteutettu. 

Samoihin aikoihin veistoksista kiinnostui myös saksalainen taidehistorioitsija Matthias Weniger, joka tutki 

tallinnalaisen renessanssiajan hovimaalarin Michel Sittowin (1469–1525) tuotantoa. Siuntion veistosten jäl-

jille hänet johdatti alussa mainittu Tallinnan raadin kirje. Weniger oli kiinnostunut selvittämään, liittyvätkö 

Kansallismuseon kokoelmissa olevat veistokset raadin kirjeessä mainittuihin teoksiin, ja ovatko ne siten siis 

mahdollisesti Michel Sittowin työtä. Vuonna 2011 Weniger esitti, etteivät kyseiset veistokset ole Sittowin, 

mutta ajatus Sittowin Siuntion kirkkoon työstämistä veistoksista jäi edelleen elämään. Vuonna 2019 Tallin-

nan Nigulisten taidemuseon tutkijat palasivat saman kysymyksen äärelle: ovatko Michel Sittowin Siuntioon 

veistämät kuvat Suomen kansallismuseossa? Kysymys osoitettiin tällä kertaa keskiajan veistotaiteeseen eri-

koistuneelle dosentti Elina Räsäselle, joka tuli nopeasti siihen tulokseen, että Kansallismuseon veistokset 

ovat 1500-luvun alkua uudemmat, tyylipiirteidensä perusteella 1600-luvulta. Veistoksista ei kuitenkaan tie-

detty juuri sen enempää. Itse tutustuin aiheeseen työskennellessäni Räsäsen tutkimusavustajana, ja hänen 

ohjauksessaan aloin työstää tätä pro gradu -tutkielmaa, jonka tavoitteena on selvittää Siuntion kirkon 
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veistosten tarina. Olen jo aiemmin opinnoissani perehtynyt niin esinetutkimukseen, puuesineisiin, vanhaan 

taiteeseen kuin kirkolliseen esineistöönkin, joten tutkielman aihe oli minulle sopiva.1 

Tutkielmassani on kolme keskeistä tutkimuskysymystä: Millainen on Kansallismuseon veistosryhmän elin-

kaari? Millaisesta alttarilaitteesta veistokset ovat peräisin ja mikä on sen alkuperä? Mikä on Michel Sittowin 

ja Siuntion kirkon veistosten välinen yhteys? Lähtöoletuksena on, että veistokset ovat peräisin 1600-luvun 

alttarilaitteesta, todennäköisesti eräässä arkistolähteessä mainitusta teoksesta vuodelta 1633, joka on suu-

rella todennäköisyydellä valmistettu Virossa. 

Tutkielma koostuu seuraavista osioista. Luvussa 2 taustoitan 1600-luvun alun alttarilaitteita Suomessa niin 

opillisesta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta esitellen myös esinetyypin ulkoisia piirteitä. Luvussa 3 

pyrin arkistoaineiston ja tutkimuskirjallisuuden avulla selvittämään veistoskokonaisuuden elinkaaren sen 

museaalisesta historiasta aina valmistamiseen saakka. Pohdin myös esineen alkuperäistä funktiota ja mah-

dollista lahjoittajaa. Ehdotukseni on, että kyseessä saattaisi olla epitafialttarilaite, jonka on lahjoittanut 

Siuntiosta tiluksia omistanut sotamarsalkka Åke Tott vuonna 1633 kuolleen äitinsä Sigrid Vaasan muistolle. 

Luku 4 keskittyy veistoksiin itseensä ja niiden tyyliin. Veistosten tekijän pyrin tunnistamaan vertailemalla 

veistoksia saman aikakauden kirkollisiin esineisiin, kuten saarnatuoleihin ja niistä löytyviin veistoksiin. Tulen 

tutkielmassani osoittamaan, että vertailuaineisto viittaa Tallinnassa 1600-luvun alkupuolella vaikuttaneen 

puunveistäjämestari Tobias Heintzen (1593–1653) työhuoneeseen. Luvussa 5 pyrin edellä esitetyn pohjalta 

rekonstruoimaan Siuntion kirkossa olleen alttarilaitteen, johon Kansallismuseon veistokset ovat kuuluneet. 

Kuudes luku käsittelee Michel Sittowin yhteyttä Siuntion veistoksiin ja niiden tutkimushistoriassa olevia 

väärinkäsityksiä. 

1.2 Viitekehys ja tutkimuskenttä 

Tutkimus painottuu 1600-luvun luterilaisen kirkkotaiteen kentässä erityisesti puunveistotaiteeseen, ja Siun-

tion veistoksia tarkastellaan nimenomaan esineinä ja esinetutkimuksen näkökulmasta. Itse veistokset ovat 

tuntemattomia, eikä barokkiveistoksista ole julkaistu Suomessa paljoakaan tutkimusta. Reformaatioajan 

jälkeinen kirkollinen puunveistotaide voidaan nähdä keskiaikaisen veistoperinteen jatkumona. Alttarin ko-

ristukset liitetään yleensä muun luterilaisen kirkkotaiteen mukana laajemmin reformaation kuvakysymyk-

seen ja kuvien merkitykseen kirkoissa. Tällöin korostuvat usein teologisten ja yhteiskunnallisten tapahtu-

mien heijastuminen taiteen ilmiöihin. Reformaatioajan jälkeistä luterilaista kirkkointeriööriä tutkineen tai-

dehistorioitsija Hanna Pirisen mukaan alttaritaulut ja -laitteet sidotaan tutkimuksessa usein alttarin 

 
1 Ennen taidehistorian opintojani olen työskennellyt museossa huonekalukonservaattorina. Olen aiemmin tutkinut 
suomalaista hautajaisesineistöä, erityisesti ruumispaareja, josta aiheesta kirjoitin myös taidehistorian kandidaatintut-
kielmani (Helsingin yliopisto 2017). 
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liturgiseen käyttöyhteyteen, vaikka alttarilaitteella ei ole liturgista funktiota. Alttarilaite on kuvateos, joka 

on muuntunut ja kehittynyt rinnakkain kirkollisen käytännön kanssa säilyttäen kuitenkin yhteyden ja myös 

alisteisuuden alttarin funktioille. Varsinaisen käyttökontekstin lisäksi kirkollisten kuvateosten tutkimuksessa 

painottuvat usein myös historiallinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti, joita voidaan tarkastella 

esimerkiksi lahjoituskäytäntöjen avulla. Pirinen onkin katsonut barokkiajan alttarilaitteen muodostaneen 

aivan oman taideilmiönsä Ruotsin suurvaltakaudella.2 

Kuten muuallakin Pohjoismaissa, luterilaisen kirkkotaiteen tutkimus pohjautuu usein laajoihin inventointei-

hin ja esikuvien etsimiseen. Seurakunnat ovat olleet velvoitettuja pitämään kirjaa omistamistaan esineistä 

jo 1600-luvulla, mutta tutkimuksellinen ja systemaattinen kirkollisen esineistön inventointi on saanut al-

kunsa Suomessa 1800-luvun lopulla Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallisten retkikuntien tekemien 

dokumentaatiomatkojen myötä. Myös Siuntion kirkon esineistön kannalta merkittävä on 1800-luvun lopulla 

tehty dokumentointimatka, jonka teki Muinaismuistoyhdistyksen sijaan historioitsija ja valtionarkistonhoi-

taja Reinhold Hausen. Julkaistuissa muistiinpanoissaan (1872) hän kuvailee myös vuonna 1881 puretun 

Siuntion suomalaisen seurakunnan puukirkossa ollutta esineistöä, josta osa on sittemmin kadonnut. Myö-

hemmin Siuntion seurakunnan, kirkkorakennusten ja esineistön historiaa on selvittänyt perusteellisesti ark-

kitehti A. W. Rancken osana Siuntion pitäjän historiaa (1953). 

Hanna Pirisen väitöskirja luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutumisesta Suomessa (1996) on oman työni 

aihepiirin kannalta keskeinen. Hänen aineistonsa painottuu uuden ajan alkuun ja hän tarjoaa sille perusta-

vanlaatuisen historiallisen kontekstin. Toinen keskeinen taidehistoriallinen väitöskirja on Inga Lena Ångströ-

min ruotsalaisia (poislukien Suomi ja Baltian alueet) renessanssi- ja barokkiajan alttaritauluja käsittelevä 

laaja inventointitutkimus (1992). Suomalaisia barokkiajan alttarilaitteita on sittemmin käsitellyt myös taide-

historioitsija ja arkeologi Markus Hiekkanen niille omistetussa artikkelissaan (2005). Kirkolliseen taiteeseen 

ja kulttuuriperintöön erikoistunut taidehistorian professori Heikki Hanka on tehnyt suomalaisesta alttaritai-

teesta harvinaisen kvantitatiivisen tutkimuksen jo 1980-luvulla (1988). Vertailuaineistoa tutkimilleni veis-

toksille muun kirkkoesineistön parista tarjoavat taidehistorioitsija Tuija Tuhkasen tutkimukset. Hän käsitte-

lee muistamis- ja lahjoituskäytäntöjä väitöskirjassaan (2005) laajana ilmiönä ja jatkumona keskiajan lopulta 

1700-luvulle, missä esinetyyppinä nousevat esiin erityisesti epitafit lahjoittajamuotokuvineen. Tuhkanen on 

käsitellyt perusteellisesti myös 1600-luvun saarnatuoleja niin Henrik Flemingin lahjoituksina (2008) kuin 

Varsinais-Suomen kirkoissa (2016). 

 

 
2 Pirinen 1996, 12–16, 106; Pirinen 1994. 
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Virolaisen puunveistotaiteen tutkimuksella on pitkät perinteet virolaisessa taidehistoriassa. Ruotsalaissyn-

tyinen Sten Karling (1906–1987), joka toimi taidehistorian professorina Tarton yliopistossa, teki merkittävän 

työn keski- ja uuden ajan puuveistosten ja kirkollisen taiteen tutkimuksessa 1930- ja 40-luvuilla. Monista 

toisessa maailmansodassa tuhoutuneista tai kadonneista virolaisten kirkkojen teoksista on nykyään jäljellä 

Karlingin ottamat valokuvat ja hänen kirjoittamansa yksityiskohtaiset kuvaukset ja analyysit, joita itsekin 

hyödynnän työssäni. Hänen tutkimuksensa virolaisesta puunveistotaiteesta renessanssi- ja barokkiajalla 

(1943) on aihepiirin perusteos vielä nykyäänkin. Puunveistotaide on sittemmin sisällytetty osaksi Viron tai-

teen yleisteoksia, ja aihepiiristä on julkaistu useita tutkimusartikkeleita.3 

Barokkiajan puunveistotaide on Virossa ajankohtainen tutkimusaihe. Esimerkiksi tämän tutkielman kirjoi-

tushetkellä on juuri päättynyt monitieteinen tutkimushanke puunveistäjä Christian Ackermannista, joka vai-

kutti Tallinnassa n. 1680–1710, ja jota pidetään virolaisen täysbarokin maineikkaimpana edustajana.4 

Michel Sittowia on tutkittu kansainvälisesti 1900-luvun alusta lähtien, ja hänen ympärilleen muodostunutta 

tutkimusperinnettä Tarton yliopiston taidehistorian professori Juhan Maiste on kutsunut sittowianaksi. 

Omassa tutkimuksessani aiempaa Sittow-tutkimusta voidaan pitää varsinaisena lähdeaineistona, joten sitä 

käsitellään alaluvussa 1.4. 

Nyt käsillä oleva tutkimus edustaa aihepiirinsä perustutkimusta. Kansallismuseon olemassa olevan esineai-

neiston tutkimus kontribuoi museo- ja yliopistomaailman väliseen yhteistyöhön ja valottaa tarkemmin 

paitsi 1600-luvun alkupuolen kirkkoesineistöä, myös Suomen 1600-luvun varhaisimpana pidetyn alttarilait-

teen vaiheita. Minulla on ollut ilo tehdä tutkimustyötäni Elina Räsäsen tutkimusavustajana kahden tutki-

mushankkeen piirissä: monitieteisen Muutoksen veistäjät – Puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600 

(2018–22)5 sekä Räsäsen johtaman Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun 

esineissä (2020–23)6. Siuntion veistosten tutkimus hyödyttää myös meneillään olevaa kansainvälistä Viron 

taidemuseon ja ruotsalaisen Hälsinglandin museon tutkimus- ja näyttelyhanketta Michel Sittow in the 

North. Altarpieces in Dialog (2020–2024), jonka yhteydessä alun perin käännyttiinkin Räsäsen puoleen kar-

toitettaessa Sittowiin yhdistettyjä alttarilaitteita. Tutkimukseni korjaa Siuntion veistoksiin liittyneitä aiempia 

väärinkäsityksiä ja osallistuu keskusteluun Itämeren ympäristön kansainvälisistä yhteyksistä myöhäiskeski-

ajalla ja uuden ajan alussa.7 

 

 
3 Ks. esim. Lumiste 1975; Kangropool 1994; Rast 2005. 
4 Christian Ackermann: Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas (2016–20). 
5 Hankkeen parissa pidetty seminaariesitelmä Siuntion veistoksista: Leskinen & Räsänen 2020. 
6 Hankkeen blogiin kirjoittamani teksti Siuntion veistoksista fragmentteina: Leskinen 2021. 
7 Haluan kiittää Svenska Litteratursällskapet i Finlandia tälle pro gradu -tutkielmalle myönnetystä tuesta. 
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1.3 Teoreettinen näkökulma ja käsitteistö 

Tutkielmani keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat esineen elinkaari, konössööriys eli taiteentuntijuus ja sitä 

kautta myös tyyli. Tutkimukseni liikkuu uusempiirisen tutkimusperinteen alueella. Taiteentuntijuus ja tyyli 

eivät ole olleet hiljattaisen teoreettisen mielenkiinnon kohteina, mutta antropologisesta tutkimuksesta his-

toriatieteisiin levinnyt elinkaaren käsite on tehnyt uutta tulemista ja saanut myös uusia, ajankohtaisia sovel-

lutuksia. Viime vuosikymmenten aikana taidehistoriallisessakin tutkimuksessa tapahtuneen materiaaliseen 

käänteen jälkeen on jälleen erittäin ajankohtaista tutkia esineitä läheltä kiinnittäen huomiota niiden materi-

aalisuuteen. Erityisesti vanhan taiteen tutkimuksessa signeeraamattomien ja tuntemattomien kohteiden 

tarkastelussa myös tyylin ja taiteentuntijuuden konseptit osoittautuvat hyödyllisiksi. Moderni tutkimus pyr-

kii myös monialaisuuteen, jolloin voidaan koota laaja-alaisesti tietoa myös kohteiden materiaalisuudesta 

esimerkiksi yhteistyössä konservaattoreiden kanssa.8 

Esineen elinkaaren eli esinebiografian (object biography) käsitteen kehittivät tutkimuskäyttöön 1980-luvulla 

antropologit Arjun Appadurai ja Igor Kopytoff. He tutkivat erityisesti kulutushyödykkeitä, tavaran kiertoa 

yhteiskunnassa ja esineitä antamisen ja vaihtamisen välineinä. Esine vertautuu heidän elinkaarimallissaan 

ihmiseen: myös esineellä on oma elämäkertansa alku- ja päätepisteineen. Esineet saavat aina merkityk-

sensä suhteessa ihmisiin, ja niille annetut merkitykset myös muuttuvat niiden elinkaaren aikana. Esineet 

liikkuvat niin fyysisesti kuin merkitysten tasolla kontekstista toiseen. Ihmisten tapaan esineillä on sosiaali-

nen ja fyysinen elämä, jota elinkaari ilmentää. Kopytoffin mukaan elinkaaren rekonstruoimiseen tarvitaan 

riittävä määrä todellisia historiallisia tapahtumia. Näiden välisiä aukkoja voidaan täydentää todennäköisiksi 

tai ihanteellisiksi arvioiduilla tai mallinnetuilla tapahtumilla. Elinkaari on harvoin ainoastaan faktoihin perus-

tuva kuvaus. Pikemminkin se esittää valitusta näkökulmasta riippuen tapahtumat tietyssä valossa. Menetel-

mällä voidaan myös tehdä näkyväksi seikkoja, jotka faktojen luettelossa jäisivät varjoon. Pohjimmiltaan 

elinkaari – yhtä hyvin ihmisen kuin esineen – ilmentää sen taustalla vaikuttavaa sosiaalista systeemiä.9  

Elinkaaren käsite on otettu laajasti käyttöön eri tieteenaloilla, myös historiatieteissä ja erityisesti aineellisen 

kulttuurin tutkimuksessa. Esinebiografisessa tutkimuksessa esineiden elinkaaret yhdistyvät ja muodostavat 

aineellisia kokonaisuuksia ilmentäen myös suhdeverkostoja ja merkityksiä. Tätä kautta pystytään hahmotta-

maan materiaalisen kulttuurin kehityskulkuja laajasti.10 Elinkaaren käsite ei kuitenkaan ole ongelmaton. 

Antropologit Hans Peter Hahn ja Hadas Weiss ovat kritisoineet elinkaarimallia liiasta yksinkertaistamisesta, 

jossa esineen ”elämäntapahtumat” ja niihin liittyvät merkitysten muutokset yhdistyvät toisiinsa 

 
8 Räsänen 2020a, 83; Räsänen 2013, 28. Monialaisesta esine- ja materiaalitutkimuksesta ks. esim. Vuola & Immonen 
2020. 
9 Kopytoff 2013, passim., erit. 66–68, 89–90; ks. myös Immonen 2016, 191–192. 
10 Immonen 2016, 191–192, 196. 
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lineaariseksi jatkumoksi. Malliin on heidän mukaansa mahdotonta sisällyttää kaikkia esineen ”kokemia” 

merkitysmuutoksia ja konteksteja. Erityisen ongelmallista on elinkaaren alun ja varsinkin lopun määrittely. 

Esimerkiksi jos esine on hajonnut osiin tai sen ulkoasu on muutettu aivan toisenlaiseksi, onko se silloin 

”kuollut”? Monissa tapauksissa esine on saattanut ”jatkaa elämäänsä” vielä alkuperäisen muotonsa tai kon-

tekstinsa kadottua (second life), olipa se sitten tarkoituksellista tai ei. Lisäksi, kun esinettä verrataan ihmi-

seen, esineen toimijuus (agency) saattaa ylikorostua.11 

Hahn ja Weiss korostavat tutkimuskohteena olevan esineen jatkuvaa liikettä. Heidän mukaansa esine on 

aina matkalla jonnekin, joko fyysisesti paikasta tai olomuodosta toiseen tai vertauskuvallisesti kontekstista 

ja merkityksestä toiseen. Siinä missä elinkaarimalli korostaa esineen fyysistä kiertoa ja konkreettisia tapah-

tumia, korostaa Hahnin ja Weissin esittämä esineen reitti (itinerary) vertauskuvallista matkaa, johon kuuluu 

sekä konkreettisia että vertauskuvallisia siirtymiä, mutta myös poikkeavia sivupolkuja, liikkumattomuuden 

jaksoja, esineeseen liittyviä tarinoita, perinteitä ja muita aineettomia tietoja, ja ennen kaikkea näiden välisiä 

ja niiden ympärillä vaikuttavia suhteiden ja merkitysten verkostoja. Reittimalli korostaa lineaarisuuden si-

jaan avointa, karttamaista ajatusmallia, jolla ei ole selkeää alku- tai päätepistettä.12 

Esineen elinkaarta käytetään usein epämääräisesti kuvaamaan kaikkea, mitä esineelle on tapahtunut. Elin-

kaaressa korostuu usein esineen käyttäjäyhteisön intentio esineen suhteen, esimerkiksi onko esine pyritty 

säilyttämään, tuhoamaan tai unohtamaan, tai millaiseen käyttöön se oli suunniteltu, valmistettu tai aiottu. 

Reittimalli on elinkaarimallia neutraalimpi, laaja-alaisempaan tutkimukseen kehitetty konsepti, johon voi-

daan joustavammin liittää useita erilaisia näkökulmia.13 Tällainen ajattelumalli on erittäin ajankohtainen 

taidehistoriallisessa, erityisesti vanhemman taiteen tutkimuksessa.14 Tässä tutkielmassa lähden liikkeelle 

Siuntion veistosten elinkaaren rekonstruoimisessa konkreettisista, dokumentoiduista tapahtumista, mutta 

pyrin täydentämään veistosryhmän reittiä ja liittämään sen osaksi muiden reittien verkostoa. 

Attribuointitutkimuksessa pyritään määrittelemään ne aspektit, joiden perusteella teoksen tekijä voidaan 

tunnistaa. Lähtökohtana on ajatus, että taideteos sisältää tiedon tekijästään. Tutkimus jakaantuu taustoi-

tukseen ja varsinaiseen attribuutioon. Tausta koostuu empiirisen lähdeaineiston, tutkimusperinteen ja tai-

dehistoriallisten tyylien tuntemuksesta. Varsinainen attribuutio perustuu tekniseen tutkimukseen, prove-

nienssiin ja taidehistorialliseen muotoanalyysiin. Kokonaisuutena attribuutio muodostuu näiden tietojen 

yhdistämisestä ja tulkinnasta.15 Siuntion veistosten attribuutiossa nojaan konössööriyden eli tässä taiteen-

tuntijuuden ja tyylin käsitteisiin. Elina Räsäsen mukaan taiteentuntija osallistuu keskusteluun ja ottaa 

 
11 Hahn & Weiss 2013, 4, 7–9; Fontijn 2013, 187. 
12 Hahn & Weiss 2013, 1–8. 
13 Fontijn 2013, 193; Räsänen 2020a, 83. 
14 Ks. esim. Räsänen 2020a; Räsänen 2020b; Räsänen 2015. 
15 Vakkari 2006, 10. 
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kantaa aiheesta aiemmin esitettyihin väitteisiin. Hän kutsuu taiteentuntijaa (taidehistorioitsijaa) akatee-

miseksi käsityöläiseksi, viitaten tällä empiiriseen, konkreettiseen teostutkimukseen, jota voidaan pitää 

myös attribuution perustana. Taiteentuntija siis käsittelee kohdettaan, jopa konkreettisesti, mutta vähin-

tään katseen ja analyysin tasolla. Taiteentuntijuus itsessään nähdään prosessina, joka huomioi myös aiem-

mat tutkimukset ja kulloisenkin tutkimuksen sidonnaisuudet. Tutkimus muodostuu kohteen ja siihen liitty-

vän tiedon kokoamisesta ja tulkinnasta – ei niinkään faktojen tai totuuksien etsinnästä.16 

Samansuuntaisen ajatuksen on esittänyt yhdysvaltalainen taidehistorian professori Richard Neer. Hänen 

mukaansa attribuutiossa ei etsitä ehdotonta totuutta, vaan perusteita argumentille, ikään kuin kielioppia, 

jonka perusteella väite muodostuu. Tyyliä voidaan pitää tällaisena kielioppina.17 Neerin mukaan taiteentun-

tijuus onkin aina sidoksissa tyylin käsitteeseen ja sen käyttöön. Taiteentuntija pyrkii osoittamaan teoksen 

alkuperän  – olipa se sitten tekijä, aikakausi tai paikka. Tämä puolestaan perustuu tyylilliseen muotoanalyy-

siin, jota Neer vertaa lajitteluun: lajitteluperusteet määritellään tyylillisin kriteerein. Tyylilliset kriteerit eivät 

ole yleispäteviä. Monet teoreetikot ovat yrittäneet määrittää valmiiksi tyylejä listaamalla tiettyjä tyylipiir-

teitä, mutta niiden soveltamisessa on ollut ongelmia. Konössööri näyttäytyy tässä ikään kuin kriitikkona, 

joka tarkastelee valittujen kriteerien soveltuvuutta kulloiseenkin kohteeseen. Tämä on herättänyt myös kri-

tiikkiä: tyyliattribuutiota voidaan soveltaa vain tietynlaisiin kohteisiin. Konössööriyttä on kritisoitu myös 

epävarmuudesta ja subjektiivisuudesta, perustuuhan se suurelta osin havainnointiin, joka ei ole toistetta-

vissa, eivätkä argumentit mitenkään mitattavissa tai verifioitavissa. Toisin sanoen konössööriyttä on kriti-

soitu epätieteellisyydestä.18 Kuitenkin, tutkijan oma havainto on usein ainoa keino saada tietoa tuntematto-

masta kohteesta. 

Esineet tai esinefragmentit voidaan nähdä todisteina ihmisten toiminnasta menneisyydessä, ja Neerin mu-

kaan juuri konössööri tunnistaa nämä todisteet, jotka poikkeuksetta edustavat jotain tyyliä. Tyyli ymmärre-

tään tässä tarkoituksellisesti luoduksi piirteeksi, ja tällä perusteella voidaan etsintää kohdistaa tietyn aika-

kauden, alueen tai yksilön toimintaan. Tietty tyyli tai sen mukainen piirre voidaan siis nähdä todisteena te-

kijänsä tarkoituksesta, johon hänen ympäristönsä on vaikuttanut.19 Tyyli on kontekstihakuinen käsite, joka 

sitoo yksittäisen teoksen laajempaan kokonaisuuteen. Taiteellinen tyyli määritellään yleisimmin taideteok-

sen tekotapojen tai ulkoisten piirteiden toistumisena ja toistettavuutena, johon vallitseva ympäristö vaikut-

taa. Määritelmässä voidaan korostaa tekijyyttä ja toimintaa, tai staattisemmin näkyviä, teoksia yhdistäviä 

tai erottavia piirteitä. Tyyli voidaan määritellä myös ilmaisun keinoiksi. Taidehistorian professori Altti 

 
16 Räsänen 2013, 36–38. 
17 Neer 2005, 25; Kuusamo 1996, 169. 
18 Neer 2005, 2–9; 19–21. 
19 Neer 2005, 5–11. 
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Kuusamon mukaan taidehistoriallinen tyylintutkimus nojaa pohjimmiltaan kollektiivisten mallien etsimiseen 

yksittäisen taideteoksen merkityksiä selittäessään.20 

Tyylihistoriaa voidaan pitää länsimaisena ajatusmallina, joka 1500-luvulta alkaen on pyrkinyt löytämään tai-

teesta lainalaisuuksia. Aluksi korostettiin yksilöllisiä tyylimerkityksiä ja tekemisen tapaa. Varsinainen tyyli-

kausien historia sai alkunsa 1700-luvulla, jolloin tyylin käsite asetettiin yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen 

yhteyteen, ja sen avulla alettiin muodostaa ja luokitella aikakausia ja taiteen historiallista kehitystä. Erilais-

ten tyylien luokittelu ja tyylikausien määrittely alkoi 1800-luvulla luonnontieteiden mallien pohjalta. Viimei-

set varsinaiset tyyliteoriat esitettiin 1900-luvun alussa ja taidehistoriallisen tutkimuksen painopiste siirtyi 

pois tyylimääritelmistä 1960-luvulla.21 

Sveitsiläinen taidehistorioitsija Heinrich Wölfflin (1864–1945) huomautti jo 1900-luvun alussa käsitellessään 

varhaismodernin aikakauden tyyliä, että esimerkiksi renessanssi ja barokki ovat käsitteinä hyvin yleisellä 

tasolla liikkuvia abstraktioita, joiden pohjalta ei voi tulkita tai määritellä teosten visuaalista tai muutakaan 

olemusta. Formalistisessa tyyliteoriassaan Wölfflin pyrki luomaan kuvataiteelliselle tyylille eräänlaisen yleis-

pätevän lukuohjeen. Kunstgeschichtliche Grundbegriffessä (1915) hän mainitsi kolme erilaista tyyliä: taiteili-

jan oman tyylin, tietyn rajatun ryhmän tyylin (esimerkiksi koulukunnan tai maantieteellisen alueen) ja pe-

riodityylin. Tässä tyyli määrittyy toistuviksi samankaltaisiksi piirteiksi, eli eräänlaisiksi muotovakioiksi, ryh-

mässä taideteoksia. Periodityyli merkitsee tiettyä aikakautta hallitsevia tyylipiirteitä ja niiden suhdetta tiet-

tyihin vallitseviin aatteellisiin näkemyksiin ja ihmiskuvaan.22 

1800-luvun taidehistoriankirjoituksen luomat tyylikausikäsitteet ovat jossain määrin ongelmallisia. Yleistä-

vät luonnehdinnat tietyn aikakauden erityispiirteistä eivät ole alueittain yleispäteviä, ja ne luovat muuten-

kin yksipuolisen kuvan, joka painottuu usein edustaviksi koettuihin taidemuotoihin, töihin ja tekijöihin. Tyy-

likausia on kritisoitu jäykkyydestä ja ehdottomuudesta. Valmiit mallit eivät ole tarpeeksi joustavia: ne eivät 

huomioi tyyliluokituksiin sopimattomia kohteita tai useiden rinnakkaisten ilmiöiden olemassaoloa estäen 

myös uusia kysymyksenasetteluja. Tällainen generoiva taipumus myös redusoi kohteitaan tyylin manifes-

taatioiksi. Tyylikeskustelussa on Kuusamon mukaan usein unohdettu se, että tulkintahistoria luo kohteensa 

 
20 Kuusamo 1996, 17–18, 171; Kallio 1998, 19–20. 
21 Kuusamo 1996, 17–18; Kallio 1998, 26. 
22 Wölfflin käsitteli erityisesti renessanssin ja barokin kuvastoa, joihin hän sovelsi teoksissa esiintyviä vastakohtaisuuk-
sia, jotka ilmensivät teoksen formaalisia ominaisuuksia. Tämä oli tyypillistä tuon aikakauden formalistiselle tutkimuk-
selle, jossa pyrittiin löytämään ja tuomaan esiin taiteen sisäistä kehitystä ja muodollisia ominaisuuksia. Taiteen tekijä 
jäi tässä ajattelussa taka-alalle, ja näiden muotorakenteiden ajateltiin olevan kollektiivisia, yleisiä historiallisia lakeja. 
Wölfflin puhuikin ”taidehistoriasta ilman nimiä”. Wölfflin 1970, 16–22; Kuusamo 1996, 169–171; tyyliperiodista ks. 
tarkemmin Kuusamo 1996, 54–55, 168–174. 
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aina uudelleen. Toisin sanoen jokainen tulkinta kommentoi historiaa omista lähtökohdistaan käsin ja korvaa 

edellisiä ilmaisuja uusilla.23 Näin ajatellen tyyli on lopulta elävä ja notkea käsite. 

Kysymystä tyylistä on pidetty vanhentuneena, mutta tyylejä on silti käytetty tutkimuksessa aivan kuin ne 

olisivat läpinäkyviä ja itsestään selviä kategorioita. Altti Kuusamo onkin huomauttanut, että teoreettisten 

mallien ja käytännön tutkimuksen välillä on suuri kuilu. Tyylin käsite on erittäin käyttökelpoinen tutkimus-

käyttöön luotuna rakenteena, joka helpottaa historian mieltämistä ja käsittelyä. Tyylin käsitteen avulla yk-

sittäisten taideteosten välille voidaan luoda suhderakenteita ja hahmottaa siten niin muutoksia kuin jatku-

moitakin.24 Taidehistoriallinen nykytutkimus korostaa tyylikausien sijaan tekijöitä ja heidän intentioitaan 

nähden tyylin ennemminkin tyylillisinä vaikutteina tai yleisinä tendensseinä, joille tyylikaudet tarjoavat väl-

jän tutkimuksellisen viitekehyksen. Esimerkiksi 1500- ja 1600-lukujen kirkollista esineistöä tutkineet Pirinen 

ja Ångström ovatkin sitoneet tutkimuksensa tyylikausien sijaan historiallisiin ajanjaksoihin, kuten eri valta-

kuntien tai hallitsijoiden hallituskausiin, tai muihin yhteiskunnallisiin tapahtumiin, kuten reformaatioon tai 

luterilaisen ortodoksian aikaan käyttäen kuitenkin luontevasti periodiluonnehdintoja renessanssi- tai barok-

kiajasta. 

Attribuutiotutkimuksessani pyrin osoittamaan Siuntion veistosten alkuperän. Käytän tyyliä tässä yhteydessä 

operatiivisena käsitteenä, joka auttaa hahmottamaan teoskokonaisuuden taustalla vaikuttavia seikkoja. 

Tyylin käsitteen avulla voidaan myös kuvata visuaalisia elementtejä ja tehdä kuvailua ymmärrettäväksi. Py-

rin toimimaan Räsäsen kuvaamana konössöörinä: akateemisena käsityöläisenä, joka kokoaa tietoa teoksista 

niin sekundäärisistä lähteistä kuin esineistä itsestään. Wölfflinin ajatusmallia seuraten pyrin löytämään veis-

tosten alkuperän niin aikakauden, pienemmän tekijäryhmän kuin yksittäisen tekijän tyylin kautta. Neeriä 

mukaillen käytän tyylipiirteitä myös eräänlaisina todisteina attribuoidessani teoksia tietylle tekijälle tiettyyn 

aikaan ja paikkaan. Kootun tiedon ja havaintojeni perusteella pyrin muodostamaan todisteisiin pohjautuvan 

tulkinnan. 

Keskeisin konkreettiseen esineeseen viittaava käsite on tässä tutkielmassa alttarilaite, jota käytän yleiskäsit-

teenä. Ruotsin kielessä termillä alttaritaulu (altartavla, -tafla) on historiallisissa lähteissä viitattu mihin ta-

hansa alttarilla olleeseen laitteeseen keskiaikaisista veistokoristeisista alttarikaapeista varsinaisiin yksittäi-

siin taulumaalauksiin, ja termi toimii vastaavana yleiskäsitteenä nykytutkimuksessakin.25 Suomenkielisissä 

teksteissä termi alttaritaulu (Altari Taulit) esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1688 karoliinisen kirkkolain 

suomennoksessa samassa merkityksessä.26 Nykykielessä alttaritaulun voidaan katsoa tarkoittavan 

 
23 Kallio 1998, 20–21; Kuusamo 1996, 238–241. 
24 Kuusamo 1996, 16, 32; Kallio 1998, 20–21. 
25 Ångström 1992, 12. 
26 Pirinen 1996, 105–106. 
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nimenomaisesti taulumaalausta, eli puulle tai kankaalle maalaamalla toteutettua, uskonnollisaiheista ja 

enemmän tai vähemmän näyttävästi kehystettyä teosta, joka on sijoitettu kirkon alttarille pääteokseksi.27 

Kansainvälisesti alttarilaitteista käytetään usein myös nimitystä retaabeli (lat. retrotabulum: retro =taakse, 

tabulum =taulu) viittaamaan alttaripöydän taakse asetettuun taulumaiseen ja/tai veistokoristeiseen raken-

teeseen.28 Tässä tutkielmassa käytän sanaa alttarilaite kuvaamaan mitä tahansa kirkon alttarille sijoitettua 

moniosaisen kuvaseinämän muodostavaa esinettä. Tämän mukaan myös kehystetyt taulumaalaukset (altta-

ritaulut) ja kokonaan veistetytkin kaappimaiset rakenteet (alttarikaapit) tai näiden yhdistelmät ovat tietyn-

laisia alttarilaitteita valmistustekniikasta tai -ajankohdasta riippumatta. Alttarilaite-käsitteen merkitys siis 

vertautuu retaabeliin, tai termeihin altarpiece (engl.) ja altaraufsatz (saks.), jotka viittaavat alttaria korista-

vaan teokseen tai kokonaisuuteen. Saksan (ja historiallisen alasaksan) kielessä on käytetty ruotsin tapaan 

sanaa tafel, mutta vanhastaan myös sanaa altar viittaamaan yhtä hyvin itse alttariin (alttaripöytään29) kuin 

sitä koristavaan teokseenkin. Samaa altar-sanaa on käytetty samassa merkityksessä myös virossa sekä his-

toriallisissa lähteissä että nykytutkimuksessa, vaikka tutkimusterminä suositaankin retaabelia.30 Barokkialt-

tarilaite voidaan vielä erikseen määritellä kookkaaksi kirkon alttarin ylle asetetuksi teokseksi, joka tyypilli-

simmillään koostuu useista taulumaalauksena tai veistoreliefinä toteutetuista kuvakentistä, ja jonka kehys-

rakenne on näyttävä polykromaattinen koristeveistotyö.31 

Puhun tässä tutkielmassa selkeyden vuoksi Suomesta, Ruotsista ja Virosta viitaten niiden nykyisiin alueisiin. 

Käytän myös Tallinnan kaupungista sen nykyistä nimeä Tallinna. Michel Sittowin elinaikana (1469–1525) 

kaupunki kuului Saksalaisen Ritarikunnan Liivinmaan haaraan, jolloin se tunnettiin saksalaisella nimellä Re-

val (suom. Rääveli). Reformaatio lopetti alueen katolilaisen saksalaisvallan ja Liivinmaan sodan (1558–83) 

aikana Räävelin kaupunki ja nykyinen Pohjois-Viro liitettiin Ruotsin valtakuntaan. Vuosien 1561 ja 1710 (jol-

loin venäläismiehitys alkoi) välistä ajanjaksoa kutsutaan Virossa Ruotsin ajaksi. Ruotsin niin kutsutun suur-

valta-ajan katsotaan yleensä alkaneen Kustaa II Aadolfin valtaannoususta vuonna 1611, ja päättyneen Uu-

denkaupungin rauhaan 1721. Tobias Heintzen elinaikana (1593–1653) ja Siuntion alttarilaitteen valmistus-

ajankohtana 1630-luvulla sekä nykyiset Suomi että Viro kuuluivat silloiseen Ruotsin luterilaiseen valtakun-

taan.32 

 
27 Hanka 1988, 128. Hangan mukaan alttaritaulu voi myös olla kiinnitetty alttarilaitteeseen tai olla kehystetty vaatimat-
tomammin tai ei lainkaan. Alttaritaulu on myös periaatteessa siirrettävissä (erotuksena suoraan seinäpintaan teh-
dyistä alttarimaalauksista). 
28 Ångström 1992, 12; retaabelin merkityksestä ja kehityksestä keskiajalla ks. tarkemmin ibid., 16–20. 
29 lat. mensa domini l. Herran pöytä 
30 Rast 2005, 315. Alttari-sanaa on käytetty harhaanjohtavasti alttarilaitteista myös suomessa, ks. Räsänen 2020b, erit. 
19. 
31 Pirinen 1996, 109. 
32 Saksalaisten keskiajalla hallitsemat alueet Baltiassa tunnetaan myös nimellä Vanha-Liivinmaa (saks. Alt-Livland, vir. 
Vana-Liivimaa, lat. Terra Mariana). Viro itsenäistyi Neuvosto-Venäjästä 1918, jolloin pääkaupunkia alettiin jälleen kut-
sua Tallinnaksi. Ks. esim. Ehasalu 2007, 14–15, 273; Lehtonen & Kaljundi 2016, 21–24. 
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1.4 Aineisto ja metodit 

Primäärilähteinä tutkimuksessa toimivat itse veistokset ja niitä koskeva arkistoaineisto, muuna lähdemate-

riaalina vertailukohteiksi soveltuvat teokset sekä tutkimuskirjallisuus ja aiempi Sittow-tutkimus. Kansallis-

museon historiallisiin kokoelmiin kuuluvat Mariaa ja seitsemää apostolia esittävät veistokset (H2632:1–8) 

ovat tällä hetkellä Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla, minne ne siirrettiin 

tutkittaviksi Orimattilan varastosta syksyllä 2019. Samaan kokonaisuuteen kuuluva krusifiksi (H2632:9) 

puolestaan sijaitsee Siuntion kirkossa. Veistosten kontekstitietojen ja elinkaaren koostamisessa hyödynnän 

arkistoaineistoa. Tietoja veistosten hankinnan, sijainnin ja esilläpidon suhteen on sekä Museoviraston että 

Kansallismuseon topografisissa arkistoissa. Aineisto koostuu etupäässä kirjeenvaihdosta ja erilaisista muis-

tiinpanoista. Siuntion kirkon arkistoja on siteerattu tutkimuskirjallisuudessa, mutta pyrin nojaamaan myös 

alkuperäislähteisiin. Ajallisesti asiakirjat eivät ulotu 1600-luvulle, vaan esineistöä koskevaa materiaalia löy-

tyy hajanaisesti 1700-luvulta alkaen. Siuntio kuului Turun hiippakuntaan, ja merkittävä määrä arkistomate-

riaalia tuhoutui Turun palossa 1827. Siuntion kirkon arkistoja säilyttää nykyään Kansallisarkiston alaisuu-

dessa Hämeenlinnan maakunta-arkisto. Aineistokokonaisuus on digitoitu mikrofilmeiltä, ja se löytyy Kansal-

lisarkiston tietokannasta. 

Vertailukohteiksi sopivat teokset on valittu saman aikakauden (1600-luvun alun) kirkollista puunveistotai-

detta käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta, jota olen esitellyt edellä alaluvussa 1.2. Tobias Heintzen nimi 

nousi esille jo ensimmäisenä tarkastelemieni saarnatuolien (Mynämäki ja Taivassalo) yhteydessä, joten va-

litsin myös muiksi vertailukohteiksi hänelle attribuoituja tai hänen työpajansa valmistamiksi tiedettyjä, puu-

veistoksia sisältäviä teoksia sekä Suomesta (Flemingin epitafi Mynämäellä) että Virosta (Keilan alttarilaite ja 

saarnatuoli, Harju-Ristin ja Tallinnan Nigulisten saarnatuolit). 

Michel Sittowia ja veistosten attribuointia juuri hänelle pidän työn historiografisessa osuudessa varsinai-

sena lähdeaineistona. Tässä tutkielmassa en pyri luomaan yleiskatsausta Sittowin uraan tai tuotantoon, 

enkä myöskään esittelemään kattavasti kaikkea häntä koskevaa laajaa tutkimusta, vaan tarkastelen nimen-

omaisesti Sittowin oletettua yhteyttä Siuntioon. Michel Sittowin taide ”löydettiin uudelleen” 1900-luvun 

alussa, jolloin monia aiemmin muille tekijöille (kuten Hans Holbein nuoremmalle ja Albrecht Dürerille) attri-

buoituja teoksia alettiin yhdistää häneen.33 Kuitenkin vasta 1940-luvulla historioitsija ja Tallinnan kaupun-

ginarkiston silloinen johtaja Paul Johansen yhdisti Sittowin arkistoaineiston perusteella Tallinnaan. Johanse-

nin julkaisema artikkeli Sittowista (1940) on toiminut kaiken myöhemmän Sittow-tutkimuksen pohjana. 

1940-luvulla keskusteluun yhtyi myös Sten Karling, joka piti puunveistotaidetta myöhäisen keskiajan 

 
33 Taidehistorioitsija Max J. Friedländerillä oli merkittävä rooli uuden tutkimuksellisen kiinnostuksen herättämisessä. 
Ks. Koppel 2018, 1–3; Weniger 2011, 14–15; Maiste 2015, 184. 
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merkittävimpänä taidemuotona, ja joka attribuoi virolaisten keskiajan puuveistosten tutkimuksessaan 

(1946) useita töitä niin Michel Sittowille kuin hänen isälleen Clawesille. Sekä Johansenin että Karlingin kir-

joituksiin on myöhemmin kohdistettu kritiikkiä.34 Erityisesti arkistoaineistoa on sittemmin tutkinut uudel-

leen keskiajan historioitsija ja taidehistorioitsija Anu Mänd, joka on kirjoittanut useita Sittowia käsitteleviä 

artikkeleita 1990-luvulta alkaen. Jo aiemmin mainittu Matthias Weniger on myös tutkinut Michel Sittowia ja 

muita aikakauden taiteilijoita 1990-luvulta asti. Laajassa Sittow-monografiassaan (2011) hän ottaa kantaa 

Sittowille attribuoituihin töihin, myös kyseisiin Siuntion veistoksiin. 

Ainoa aikalaisdokumentti, joka mainitsee Michel maalarin ja Siuntion kirkon alttarille valmistetut kuvat, on 

Tallinnan raadin kirje vuodelta 1515 (DF6703), jota säilytetään nykyään Suomen kansallisarkistossa, ja joka 

on luettavissa Diplomatarium Fennicum -tietokannassa. Kyseinen dokumentti on harvinaislaatuinen Suo-

messa, sillä se käsittelee taidehankintaa, eikä vastaavia ole juurikaan säilynyt.35 Kyseinen kirje on myös yksi 

niistä harvoista lähdemateriaaleista, jotka voidaan yhdistää Sittowin oleskelujaksoon kotikaupungissaan 

Tallinnassa. Michel Sittowia pidetään nykyään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä virolaisista taiteili-

joista, ja Viron itsenäistymisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin ensimmäistä kertaa näyttely Sittowin 

töistä National Gallery of Artissa Washingtonissa ja Viron Taidemuseo KuMussa vuonna 2018. Kyseisen 

näyttelyn katalogi kokoaa yhteen tuoreimpia lisäyksiä sittowianaan.36 

Tutkimusmenetelmäni ovat empiirinen teostutkimus ja vertaileva tyylihistoriallinen menetelmä sekä arkis-

totutkimus ja historiografinen menetelmä. Kaksi ensin mainittua metodia liittyvät teoreettisesti taiteentun-

tijuuden ja tyylin käsitteisiin. Näkökulmani on esinelähtöinen: tarkastelen ensin itse esineitä, ja sitten sitä, 

mitä muissa lähteissä niistä kerrotaan. Arkistotutkimus puolestaan liittyy elinkaariajatteluun ja historiografi-

nen menetelmä veistosten tutkimushistoriaan ja kysymykseen Michel Sittowista.  

Empiiriseen teostutkimukseen kuuluu teosten tarkastelu omin silmin. Kävin itse tutkimassa Siuntion veis-

toksia Kansallismuseon kokoelmakeskuksella yhdessä Elina Räsäsen kanssa 14.10.2019. Tuolloin jokainen 

veistos tarkasteltiin erikseen, valokuvattiin eri suunnista ja kirjattiin ylös mahdollisimman yksityiskohtaisia 

huomioita sen ulkoisista, paljain silmin näkyvistä piirteistä. Irrallisia veistoksia ja niistä tehtyjä havaintoja 

myös vertailtiin toisiinsa. Materiaaliteknisiä tutkimuksia veistoksille ei ole tehty, vaan kaikki esitetyt havain-

not perustuvat silmämääräiseen tarkasteluun. Vastaavasti kävin tarkastelemassa myös krusifiksia Siuntion 

kirkossa 14.4.2020. Krusifiksi on kiinnitetty kuoriseinään noin kahden metrin korkeudelle, joten sitä oli mah-

dollista tarkastella muualta paitsi taustapuoleltaan. Näin koottuja havaintoja Siuntion veistoksista on 

 
34 Ks. esim. Ehasalu 2007, 18–20, 275. 
35 Säilyneistä lähteistä ks. tarkemmin von Bonsdorff 1993. 
36 John Oliver Hand & Greta Koppel (eds.), 2018. Michel Sittow. Estonian Painter at the Courts of Renaissance Europe. 
New Haven and London: Yale University Press. 
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verrattu vertailukohteiksi valituista teoksista tutkimuskirjallisuudessa julkaistuihin valokuviin.37 Veistoksia ja 

niiden yksityiskohtia tarkastellaan pyrkien löytämään signeeraamattomia teoksia yhdistävä piirre tai useita. 

Pyrin tunnistamaan ja erittelemään piirteitä, joiden avulla voidaan erottaa tyylilliset vaikutteet ja erityisesti 

yksittäisen tekijän tai tekijäryhmän käden jälki.  

Esineitä voidaan pitää sekä tutkimuksen kohteina että lähteinä. Esinelähtöisessä ajattelumallissa esinettä 

itseään lähestytään lähdeaineistona, ja siltä kysytään samoja kysymyksiä kuin miltä tahansa lähdemateriaa-

lilta. Tyypillisiä tutkimuksellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kuka esineen on tehnyt ja miksi, mihin esinettä 

on käytetty tai millaiseen aikakauteen tai kulttuuriin esine liittyy ja miten se ilmentää niitä.38 Näitä kysymyk-

siä kysyn myös Siuntion veistoksilta. Kuten edellä on todettu, aineellisuuden tutkimus keskittyy siihen, mi-

ten esineille annetut merkitykset ovat rakentuneet ja muuttuneet ajassa. Näistä muutoksista on usein jää-

nyt esineeseen myös havaittavia jälkiä. Silkka ajan kuluminen aiheuttaa muutoksia paitsi esineen merkityk-

sessä, myös sen materiaalissa. Materiaali voi likaantua, kulua, haalistua, halkeilla, murtua ja niin edelleen. 

Materiaaliin voi kohdistua myös tarkoituksellisia muutoksia, kuten rakenteellisia korjauksia, päällemaalauk-

sia tai muita uudistuksia, tai säilytykseen ja ylläpitoon kohdistuvia valintoja ja ratkaisuja. Esineet itsessään 

voidaan mieltää erilaisten ilmiöiden ja tarkoitusten aineellistumiksi, mutta niihin jää väistämättä näkyviä 

merkkejä myös niiden omasta historiasta. Esineitä voidaan tässä mielessä pitää moniajallisina kohteina, 

joissa menneisyys on konkreettisesti läsnä, ja joiden merkitys konkretisoituu aina siinä ajassa ja paikassa 

jossa tulkinta niistä tehdään.39 

Modernissa materiaalisen kulttuurin historiantutkimuksessa esineet edustavat paitsi materiaalista, myös 

visuaalista kulttuuria. Jo konössööriyden yhteydessä korostettu katsomisen tärkeys korostuu tässäkin: kysy-

myksenasettelussa on relevanttia kysyä miltä esine näyttää. Edelleen voidaan kysyä myös mitä esine näyt-

tää katsojalleen, mitä esineen avulla näytetään, miten, missä ja kenelle esinettä näytetään tai miten sitä 

katsotaan. Elina Räsänen onkin huomauttanut, että taiteentuntijuuteen kuuluu oleellisesti myös sellaisten 

teosten arvostaminen ja tutkiminen, jotka eivät ole ennestään arvostettuja, eivät ole kaupan tai ovat 

muista syistä painuneet taka-alalle. Edelleen, tulee myös teosta tarkasteltaessa kiinnittää huomiota sellai-

siinkin yksityiskohtiin, jotka eivät aluksi vaikuttaisi tärkeiltä.40 

 

 
37 Vuonna 2019 alkanut koronaviruspandemia on valitettavasti estänyt minua matkustamasta paikan päälle Lounais-
Suomeen ja Viroon tutustumaan vertailukohteisiin omin silmin. 
38 Kopytoff 2013, 66–67. 
39 Immonen 2016, 191, 198–200. 
40 Mäkikalli 2010, 18–19; Räsänen 2013, 40; Maginnis 1990, 113. Konössööriydestä jatkuvana katsomisen ja havain-
noinnin opettelun prosessina ks. tarkemmin Maginnis 1990. 
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Omakohtaisen havainnoinnin lisäksi vertaileva tyylihistoriallinen menetelmä edellyttää myös tutkimuskirjal-

lisuuden käyttöä ja kohteen tutkimushistorian tuntemusta. Lähteenä siis toimii paitsi itse esine, myös siitä 

aiemmin esitetyt katsantokannat tai toisinnot. Myös esineestä esitetyt kuvat ja kuvaukset ovat aika- ja paik-

kasidonnaisia, ja on tärkeää huomioida, että kulloinenkin kuvaus saattaa toimia myöhemmin lähteenä koh-

teeseen liittyvälle tutkimukselle.41 Tässä tutkielmassa luon sekä sanallisen kuvauksen Siuntion kadonneesta 

alttarilaitteesta että kuvituksen sille. Pyrin havainnollistamaan ajatuskulkuani ja tekemään visuaalisesti nä-

kyväksi erään mahdollisen kontekstin, jollaiseen Siuntion veistokset olisivat voineet kuulua. Käytän rekon-

struktiokuvaa tässä sekä keräämäni tiedon erittelyn ja yhdistelyn että havainnollistamisen välineenä. Re-

konstruktiokuva on luotu yhdistämällä digitaalisesti muokattuja valokuvia Siuntion veistoksista ja Tobias 

Heintzen työpajan valmistamista Flemingin epitafista ja Keilan alttarilaitteesta. 

Siuntion veistosten ja elinkaaren rekonstruoimisessa käytän apuna arkistoaineistoa. Aikataulullisista syistä 

en ole käynyt läpi systemaattisesti koko laajaa Siuntion kirkon arkistoa, vaan pyrkinyt löytämään tiettyjä 

asiakirjoja, joissa esinetietoja todennäköisimmin on, eli inventaarikertomuksia ja kalustoluetteloita. Olen 

silmäillyt läpi myös muuta arkistoaineistoa, kuten pitäjänkokousten pöytäkirjoja ja tilikirjoja, etsien tiettyjä 

alttariin tai veistoksiin viittaavia sanoja. Suureksi avuksi on ollut Museoviraston tutkija Heikki Hyvösen 

1990-luvulla koostama kyseisiä veistoksia koskeva arkistokatsaus, jonka avulla olen voinut kohdistaa etsin-

tääni tiettyihin vuosiin. Omaa arkistokatsaustani ei kuitenkaan missään tapauksessa voida pitää kattavana, 

ja omat taitoni esimerkiksi historiallisten käsialojen tulkinnassa ovat puutteelliset. 

Historiografialla tarkoitan tässä historiantutkimuksen tutkimista. Myös historiankirjoitus on ihmisten luoma 

merkitysjärjestelmä, jota on käytetty eri aikoina ja eri paikoissa, erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisista näkökul-

mista. Historiografinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen miksi historiaa on kirjoitettu siten kuin on 

kirjoitettu. Menetelmät sinällään ovat samanlaiset kuin muussakin historiantutkimuksessa, ja oleellista on 

nähdä eri aikoina tehtyjen tulkintojen historialliset kontekstit, tutkijoiden positiot, poliittiset kytkökset, jul-

kaisujen antamat rajaukset tai muut tulkintoihin vaikuttavat tekijät. Siuntion tapauksessa veistosten tutki-

mushistoriaan liittyy väärinkäsityksiä, joita pyrin paikallistamaan. Tutkin sitä, mitä aiemmassa tutkimuk-

sessa on Siuntion veistoksiin liittyen kirjoitettu, ja ennen kaikkea, mitä niistä on päätelty, miten niitä on tul-

kittu, ja millaisiin jatkopäätelmiin nämä tulkinnat – tai niiden puuttuminen – ovat johtaneet. Vuoden 1515 

dokumentin alussa esitetyt maalari Micheliä ja Siuntiota koskevat tiedot käyn läpi edellä esitetyn tutkimus-

kirjallisuuden valossa alkaen 1940-luvulta ja päättyen aivan viime vuosina julkaistuihin kirjoituksiin. 

 

 
41 Mäkikalli 2010, 19. 
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2 1600-LUVUN ALKUPUOLEN ALTTARILAITTEET SUOMESSA 

2.1 Opillinen ja yhteiskunnallinen tausta 

Kirkollisesta näkökulmasta 1500- ja 1600-luku olivat pitkä murrosvaihe, jolloin seurakunnissa vaikuttivat 

rinnakkain käytännöt myöhäiskeskiaikaisesta katolilaisuudesta ja reformaation mukanaan tuomasta luteri-

laisuudesta. Reformaatio ei Ruotsin valtakunnassa johtanut nopeisiin muutoksiin kirkkotilassa tai sen käy-

tössä. Katolisia rituaaleja lakkautettiin valtakunnassa vähitellen, ja rituaaleihin sidoksissa oleva materiaali-

nen muutos eteni hitaasti. Katolisia esineitä, kuvia ja fyysisiä rakenteita poistettiin harvoin, ja joissain ta-

pauksissa niitä saatettiin muokata ja käyttää uudelleen.42 

Opillisesti vastakkain olivat Martin Lutherilta omaksuttu maltillinen, kuvien opetuksellista käyttöä arvostava 

niin sanottu aitoluterilainen linja ja radikaali kalvinistinen kuvakieltolinja. 1500- ja 1600-lukujen taite oli niin 

uskonnollisesti kuin poliittisesti epävakaata aikaa, ja Ruotsissakin papisto ja hallitsija olivat usein kysymyk-

sessä eri linjoilla. Jyrkistä mielipiteistä huolimatta Ruotsissa ei ole säilynyt kirjallisia todisteita kuvainraas-

tosta (ikonoklasmista) laajana ja järjestelmällisenä tuhoamisilmiönä. Ruotsin kirkko säilytti aitoluterilaisen 

näkemyksensä, joka näyttäytyy sallivana ja katolisen perinteen jatkuvuutta arvostavana.43 Suhtautuminen 

kuviin kuitenkin muuttui, ja vuosisatojen kuluessa kokonaisuuksia hajotettiin, muokattiin, laiminlyötiin ja 

myös tarkoituksella vahingoitettiin.44 Vuoden 1593 Uppsalan kokouksessa luterilaisesta uskosta tuli Ruotsin 

valtionuskonto, jolla oli myös selkeästi määritelty tunnustuspohja. Reformaation katsotaan Ruotsissa päät-

tyneen tähän vuoteen, jota seurasi luterilaisen ortodoksian eli puhdasoppisuuden aika.  

Puhdasoppisuus merkitsi luterilaisen rituaalin vahvistamista. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että uutta op-

pia pyrittiin vakiinnuttamaan kitkemällä pois siihen kuulumattomia, esimerkiksi keskiajalta periytyviä, käy-

täntöjä. Seurakuntaa alettiin valvoa tiukalla kirkkokurilla, ja myös kirkkotilan materiaaliseen ilmapiiriin alet-

tiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi sivualttarit oli kielletty jo reformaation alkumetreillä, 

mutta niitä tiedetään olleen ja käytetyn suomalaisissakin kirkoissa vielä 1600-luvun ensimmäisillä vuosikym-

menillä. Virallisesti kuorissa sijaitsevasta alttarista tuli kirkon ainoa alttari, ja opillisesti alttarin sakramentti 

korostui. Jo Luther oli linjannut, että alttarilla tulisi olla taideteos.45 Reformaatioaikana seurakuntien talous 

kuitenkin romahti. Kirkkoreduktiossa kirkko menetti kruunulle niin omaisuuttaan kuin verotusoikeutensa, 

 
42 Laitinen 2017, 221, 224–226; Tuhkanen 2005, 121; Pirinen 2017, 270–274; katolisen ajan puuveistosten ja alttarilait-
teiden myöhemmistä muodonmuutoksista ks. Räsänen 2017a, Hiekkanen 2005. 
43 Laitinen 2017, 225; Pirinen 1996, 30–35; Pirinen 2017, 270–274; Räsänen 2020a, 83; ks. myös Pirinen 2020, 147–
148. 
44 Prosessia, jossa esineen merkitys muuttuu, ja se muuttuu jopa uudeksi teokseksi tai alkuperäisen olemuksensa frag-
mentiksi, Elina Räsänen on kutsunut Bruno Latouria mukaillen kuvakalskeeksi (iconoclash). Räsänen 2017a, 262; Räsä-
nen 2020a, 83. 
45 Laitinen 2017, 226–228; Pirinen 1996, 19–20, 38, 43. 
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jonka jälkeen kirkon saamat valtionavustukset olivat murto-osa aiemmasta varallisuudesta. Samaan aikaan 

seurakuntia painostettiin ylemmältä taholta kunnostamaan rapistuneita kirkkorakennuksia ja hankkimaan 

niihin ajanmukaista irtaimistoa. Esimerkiksi 1620-luvulla edellytettiin jokaisessa kirkossa olevan muun mu-

assa alttaritaulu, urut, yhtenäiset penkit ja saarnatuoli. Kirkkorakennusten myös edellytettiin olevan kau-

niita ja sisältävän koristuksia kertoen näin rakennuksen arvokkaasta luonteesta ja seurakunnan vastuuntun-

nosta ja kurinalaisuudesta ollen näin kunniaksi myös Jumalalle. Uudistuskauden alkuvaiheessa kirkkojen 

kaunistaminen ja kohentaminen jäi varakkaiden lahjoittajien, erityisesti papiston ja aateliston vastuulle.46  

Lahjoitukset eivät suinkaan olleet aina uusimpien muotivirtausten mukaisia. Keskiaikaisia alttarikaappeja 

tiedetäänkin lahjoitetun myös suomalaisten kirkkojen koristukseksi 1600-luvulla. Niitä on myös säilynyt yh-

täjaksoisessa käytössä Suomen kirkoissa vielä pitkään reformaation jälkeenkin, joskus rinta rinnan uudem-

pien alttarilaitteiden kanssa. Uusi usko ei vaatinut hävittämään vanhoja alttarilaitteita, ellei keskiaikaisiin 

kuvateoksiin liittynyt varsinaista ”kuvainpalvontaa.”47 Vaikka alttarikoristeen olemassaolo edellytettiinkin, 

suuressa osassa valtakuntaa sen ei vaadittu olevan oikeaoppinen eli luterilainen. Lisäksi vanhat alttarikaapit 

olivat arvokkaita, eikä niitä haluttu tuhota. Alttarikaappeja hankittiin uusina vielä 1500-luvun alkuvuosikym-

meninä, joten ne eivät olleet vanhoja tai ”poistokuntoisia” vielä pitkään aikaan. Keskiaikaisia alttarikaappeja 

myös tuotiin vielä 1600-luvulla Euroopasta Ruotsin valtakuntaan erityisesti aatelisten lahjoitettaviksi osta-

mina.48 

Alttarilaitteen loistokkuudella haluttiin korostaa reformoidussa kirkossa olevan nyt vain yksi alttari, mutta 

keskiaikainen pääalttari saattoi hyvin toimittaa tätä virkaa sivualttareiden poistuttua. Uuden suurikokoisen 

alttarilaitteen hankinta olisi saattanut vaatia myös rakenteellisia muutoksia (kuten uusien ikkunoiden puh-

kaisemista alttarilaitteen pimentämien ikkunoiden tilalle) kuoriin, joten senkin takia sen hankintaa on saa-

tettu lykätä suuremman remontin yhteyteen.49 Keskiaikaisia alttarikaappeja muodistettiin 1600-luvulla esi-

merkiksi päällemaalauksilla ja uusilla kuvakentillä. Veistosfiguureja on myös saatettu attribuoida uudelleen 

esimerkiksi muuntamalla pyhimyksiä apostoleiksi ja liittämällä niitä uusiin barokkilaitteisiin. Kun uusi alttari-

laite oli hankittu, saatettiin keskiaikainen alttarikaappi lahjoittaa käyttöön jonnekin muualle vielä 1700-lu-

vun puolellakin.50 Ruotsissa uusia alttarilaitteita alettiin hankkia säännöllisesti vuoden 1620 tienoilla sekä 

vasta rakennettuihin että vanhoihin kirkkoihin. Suomessa Ruotsin suurvalta-ajan intensiivisin uusien alttari-

laitteiden hankintajakso ajoittui hieman myöhemmäksi, 1650–1660-luvuille, jolloin nimenomaan 

 
46 Pirinen 1996, 58–59; Hiekkanen 2005, 175; Tuhkanen 2016, 70 – 75. Kehitys oli samansuuntainen myös Virossa, 
missä aatelistolle suunnattiin pakotteita kirkkojen sisustuksen kohentamiseksi 1650-luvulla. Rast 2005, 316. 
47 Kuvat eivät olleet luterilaisen opin mukaan vahingollisia sinänsä, vaan ennemminkin yhdentekeviä (kr. adiafora). 
Adiaforasta reformaation jälkeisen ajan kirkoissa ks. esim. Kodres 2020. 
48 Laitinen 2017, 233; Hiekkanen 2005, 174, 177–178. 
49 Hiekkanen 2005, Hanka 1988, 134. 
50 Ks. esimerkkejä keskiaikaisten alttarikaappien ja veistosten asemasta ja muutoksista reformaation jälkeen: Pirinen 
1996, 96–97; Hiekkanen 2005, 176–179; Räsänen 2017a; Räsänen 2015. 
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suuraatelisto teki lahjoituksia. Ensimmäinen kirjallinen maininta 1600-luvulta uudesta alttarilaitteesta on 

peräisin juuri Siuntiosta, vuodelta 1633. Tämän lisäksi Suomesta tunnetaan ainoastaan yksi alttarilaite 

1600-luvun ensimmäiseltä puoliskolta: Sauvon kirkosta vuodelta 1648.51 Luterilainen oppi korosti saarnan 

tärkeyttä, joten saarnatuolin hankkiminen on saatettu nähdä kiireellisempänä kuin uusi alttarilaite. Sekä 

Suomesta että Virosta tunnetaankin 1600-luvun alulta useampia saarnatuoleja kuin alttarilaitteita.52 

30-vuotisen sodan päättyminen 1648 ja seurakuntien taloudellisen aseman vähittäinen kohentuminen 

vauhdittivat myös kirkkotaiteen hankintoja vuosisadan jälkipuoliskolla. Sodan myötä tuli Euroopasta myös 

taiteellisia vaikutteita ja sotasaaliina muun muassa alttarilaitteita.53 Hanna Pirinen onkin katsonut Ruotsin 

suurvalta-ajan (1611–1721) muodostaneen aivan oman taide-epookkinsa. Hänen mukaansa kirkkojen va-

rustelu ja koristaminen tarjosi säätyläisille tilaisuuden ja tilan esitellä sosiaalista ja poliittista mahtiaan. Kun 

kirkot vielä toimivat varakkaiden ja vaikutusvallasta kilpailevien sukujen hautapaikkoinakin, alkoivat suku-

historiat monin paikoin olla suorastaan museonäyttelyn omaisesti läsnä.54 Aatelislahjoitukset vähenivät 

huomattavasti vuosisadan loppupuolella suuren reduktion eli läänitysten peruuttamisen myötä 1680-lu-

vulta alkaen. Seurakuntalaisia kannustettiin tekemään lahjoituksia vielä sen jälkeenkin, mutta 1700-luvulle 

tultaessa uusia esineitä tilasi useimmiten seurakunta itse, yleensä paikallisilta käsityöläisiltä. Seurakunnan 

varallisuus alkoi nyt suoraan vaikuttaa esineiden loistokkuuteen, ja varojen vähetessä esimerkiksi esineiden 

kallis polykromaattinen veistokoristelu korvautui vaatimattomammilla maalausfiguureilla.55 1700-luvun al-

kupuolella hiipui myös barokki taiteen tyylikautena, vaikka monia sen piirteitä jäikin elämään kansanomai-

seen muotokieleen. 

2.2 Alttarilaitteen rakenne ja kuva-aiheet 

1500-luvun loppupuolella alttari- ja pyhimyskaapit alkoivat hävitä myös katolisista kirkoista, sillä uusia vai-

kutteita alttarilaitteisiin haettiin erityisesti italialaisesta renessanssiarkkitehtuurista. Alkuvaiheessaan nämä 

arkkitehtoniset rakenteet olivat suurikokoisia, mutta yleisilmeeltään keveitä pyrkien jättämään tilaa taulu-

maalauksille ja reliefeille. 1500-luvun lopun alttarilaitetta voisikin kuvailla arkkitehtoniseksi, osiin jaotelluksi 

seinäksi, jota koristavat pylväsryhmät ja portaalimotiivi eli romaanisesta riemukaaresta vaikutteita saanut 

koristeaihe, josta muodostui tyypillinen pohjoiselle manierismille. Tämän vanhakantaisen vaikutteen lisäksi 

alttarilaitteissa säilyi myös myöhäisgotiikalle tyypillisiä piirteitä, kuten predella (sokkelimainen jalustaosa) ja 

 
51 Hiekkanen 2005, 181–182; Ångström 1992, 98, 214; Pirinen 1996, 97, 108. Sauvon kirkon alttarilaitetta esitellään 
tarkemmin vertailumateriaalin yhteydessä luvussa 4.2. 
52 Virosta tunnetaan esimerkiksi 1630-luvulta kolme alttarilaitetta (Haapsalu, Harju-Madise ja Keila) ja saarnatuoleja 9 
kpl. Virossa uusia alttarilaitteita valmistettiin eniten 1670–1690-luvuilla. Rast 2005, 315. 
53 Hanka 1988, 136; Hiekkanen 2005, 182. 
54 Pirinen 1996, 80; Pirinen 1995. 
55 Pirinen 1996, 80; Tuhkanen 2005, 152–154. 
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siipimäiset sivuosat.56 Merkittävä ero myöhäiskeskiaikaiseen alttarikaappiin oli se, ettei uudessa mallissa 

ollut ovia. Keskusaiheen sivuilla saattoi olla saranoidut siivet, mutta näitä ei yleensä suljettu eikä niiden 

taustapuoli ollut koristeltu.57 Ovet tai siivet voidaan nähdä keskiaikaisen alttarikaapin rakenteen jäänteenä 

tai jatkumona. Niiden tarkoitus oli esitellä kuvapintoja ja tehdä teoksesta dynaaminen, vaikka niillä ei ollut-

kaan liturgista funktiota. 

1600-luvulla alttarilaitteet muuttuivat kolmiulotteisemmiksi ja niiden koko kasvoi niin korkeus- kuin syvyys-

suunnassakin, ja alttarilaitteesta tehtiin usein niin suuri kuin alttarille vain mahtui. Ornamentiikka ja veisto-

koristelu muuttuivat näyttävämmäksi. Vuosisadan alkuvuosikymmenillä saapui Ruotsiin erityisesti Pohjois-

Saksan kautta orgaanista muotokieltä suosiva ”rustobarokki”, joka kehittyi alttarilaitteissa vuosisadan lop-

pupuolella suorastaan ylenpalttiseksi. Vuosisadan puoliväliin mennessä täysbarokin tyypillisin koristeaihe, 

kierteispylväs, yleistyi Pohjois-Euroopassakin. Tämän ylöspäin suuntautuvaa liikettä korostavan elementin 

myötä siipimäiset sivuosat jäivät vähitellen pois. Puhtaasti koristeellisten motiivien lisäksi suurikokoisissa 

rakenteissa oli tilaa myös esittäville veistoksille ja veistosryhmille, jotka tekivätkin keskiajan jälkeen paluun. 

Veistokset olivat yleensä puuta, ja ne saattoivat olla reliefimäisiä tai täysplastisia. Pintakäsittelynä oli 

yleensä kultaus tai maalattu polykromia.58 

Luterilaisen alttarilaitteen ikonografia keskittyi Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. 

Katolilaiseen oppiin vahvasti sidoksissa oleva kuva-aineisto, kuten pyhimykset, jäivät kuvastosta pois, sa-

moin esimerkiksi kirkkoisät, joskin poikkeuksia sääntöön löytyy.59 Alttarilaite kehittyi monikerroksiseksi, ja 

Kristuksen elämän viimeiset vaiheet voitiin ”lukea” alhaalta ylös. Pääaiheena oli useimmiten ristiinnaulitse-

minen. Sen alapuolisessa sokkelissa saatettiin kuvata esimerkiksi viimeinen ehtoollinen, yläpuolella puoles-

taan hautaaminen ja ylösnousemus. Ylimmäisenä saattoi olla vielä kuvattuna taivaaseenastuminen. Kerros-

ten lukumäärä vaihteli, mutta raamatulliset tapahtumat etenivät aina kronologisesti alhaalta ylös, mikä käy-

täntö vakiintui jo 1600-luvun alussa.60 

 

 
56 Ångström 1992, 25–26; Rast 2005, 328–329. 
57 Keskiaikaisessa alttarikaapissa oli ovia tai ovipareja, joita avaamalla ja sulkemalla painotettiin liturgista sanomaa ti-
lanteen mukaan. Veistoksia peittävät ovet oli usein koristeltu kääntöpuoleltaan maalauksin, jotka näkyivät ovien ol-
lessa suljettuina. Reformaatio kielsi veistosten peittämisen (esim. paaston aikana) vaatteilla, ovilla tai millään muulla-
kaan: tällä haluttiin korostaa veistosten maagisten ominaisuuksien olemattomuutta ja sitä, että ne olivat vain koris-
teellisia. Räsänen 2015, 165. On kuitenkin olemassa tapauksia, jotka osoittavat, että keskiaikaisen alttarikaapin ovien 
avaamista ja sulkemista harjoitettiin vielä pitkään luterilaisella ajalla, esim. Nauvossa vielä v. 1735; ks. Pirinen 1996, 
98; Räsänen 2017a, 260. 
58 Ångström 1992, 27–29; Pirinen 1996, 97. 
59 Esimerkiksi Pyhä Yrjänä ja Pyhä Kristoforos säilyttivät suosionsa. Esimerkiksi aiemmin mainittuun Nauvon alttarikaa-
pin predellaan on maalattu neljä kirkkoisää v. 1642. 
60 Ångström 1992, 29. 
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Alttarilaitteiden aihemaailma sisälsi kuvauksia niin Vanhasta kuin Uudestakin testamentista, painottuen kui-

tenkin Kristuksen kärsimyshistoriaan. Luterilaisen opin kannalta syntien lunastus eli Kristuksen uhrikuolema 

on keskeinen, joten ristiinnaulitseminen on myös luterilaisessa kirkkotaiteessa keskeinen teema, ja moni-

kerroksisten alttarilaitteiden yleisin pääaihe.61 Kuva-aihe saatettiin toteuttaa myös veistämällä, usein sure-

vat Maria ja Johannes ristin juurelle kuvattuina, mikä voidaan nähdä keskiaikaisen kalvaarioryhmän62 toisin-

tona. Veistetty ryhmä yleistyi 1600-luvun loppua kohti osana alttarilaitetta. Ångström on huomauttanut 

ruotsalaisissa alttarilaitteissa esiintyvän tendenssin kuvata Kristus ristillä kädet lähes kohtisuoraan ylöspäin. 

Tämä esitystapa seuraa eurooppalaisia, vuosisadan puolivälin jälkeen ilmaantuneita esikuvia – 1600-luvun 

alkupuolella käsivarret kuvataan yleisemmin vaakasuorassa.63 Toinen hyvin yleinen, lähes jokaisessa alttari-

laitteessa toistuva kuva-aihe on ylösnousemus, joka esiintyy useimmissa alttarilaitteissa reformaation alku-

metreiltä aina 1600-luvun loppuun saakka ollen näin aikakauden suosituin kuva-aihe. Ruotsissa sitä ei käy-

tetty keskusaiheena (kuten esimerkiksi Italiassa), vaan tyypillisemmin teoskokonaisuuden huipulla kronolo-

gisen tarinankerronnan huipennuksena.64 Myös ylösnousemusaihe saatettiin esittää veistosfiguurina, tyypil-

lisesti voitonlippua kantavana ylösnousseena Kristuksena.65 

Uskonnollisaiheiset taulumaalaukset toteutettiin 1600-luvulla lähes poikkeuksetta graafisten esikuvien mu-

kaan. Taiteilijoiden aihekuvasto koostui yksittäisistä grafiikanlehdistä tai erilaisista puu- ja kuparipiirrok-

sista, joita käytettiin kirjankuvituksissa. Grafiikan ja erityisesti kuvitustaiteen tyylinä eli pitkään alankomaa-

lainen, italialaisperäinen manierismi. Toinen merkittävä kuva-aiheiden lähde olivat kuvaraamatut, joita pai-

nettiin erityisesti Saksassa. Maalarien mallikuvasto oli siis eri maissa varsin yhtenäistä, ja samoja mallikuvia 

hyödynnettiin uudestaan ja uudestaan.66 

Maalareiden lisäksi myös kultasepille, puusepille ja koristeveistäjille suunnatut mallikirjat yhtenäistivät tyy-

likehitystä Pohjois-Euroopassa. Klassisen arkkitehtuurin teoretisointi ja soveltaminen oli alkanut jo 1500-

luvulla, ja sitä pyrittiin levittämään käsityöläisten käyttöön kuvitettujen oppikirjojen avulla. Veistotyö ei 

yleensä seurannut mallikirjoja aivan yhtä tarkasti kuin maalaustaide, vaan oli soveltavampaa. Veistäjä- ja 

puuseppämestarit vastasivat yleensä alttarilaitteen kokoonpanosta, ja he ottivat usein suurempia vapauksia 

pyrkien miellyttämään myös yksityisasiakkaitaan. Alttarilaitteen perusrakenne muodostui yleensä klassi-

sesta arkkitehtonisesta sommitelmasta pylväsjärjestelmineen ja palkistorakenteineen, johon yhdisteltiin 

 
61 Ristiinnaulitseminen esiintyi yleisesti keskusaiheena myös sivusuuntaisesti jaotelluissa moniosaisissa alttarilaitteissa, 
joita edelleen tehtiin jonkin verran, mutta ainoana maalattuna kuva-aiheena vasta 1600-luvun loppupuolella. Ång-
ström 1992, 245; Rast 2005, 317. 
62 lat. mons calvariae: pääkallonpaikka 
63 Ångström 1992, 249–251. 
64 Ångström 1992, 251–252. Muista kuva-aiheista ks. tarkemmin ibid., 255–263. 
65 Rast 2005, 317; Pirinen 1996, 121. Kristus voittaja -aihe punavalkoisine lippuineen periytyy keskiajalta ja esiintyi 
myös maalaustaiteessa: ks. esim. Ångström 1992, 252–255. 
66 Pirinen 1996, 110; Rast 2005, 320–322. 1500- ja 1600-lukujen käyttögrafiikasta ks. tarkemmin Pirinen 1994, 40–42. 
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ornamenttiaiheita paikallisesta taide- ja käsityöläisperinteestä. Tällainen tyylien yhdistely levisi erityisesti 

alankomaisen Johannes Vredeman de Vriesin (1527–1604) julkaisemien klassista arkkitehtuuria käsitellei-

den teosten mukana. Vredeman de Vries käytti arkkitehtuuripiirroksissaan esikuvina antiikin klassisia mal-

leja yhdistäen ne italialaiseen manierismiin ja alankomaalaiseen taideperinteeseen, ja hänen kohderyhmä-

nään olivat erityisesti puusepät. Saksalaisen Gabriel Krammerin vuonna 1600 julkaisema Architectura oli 

myös suunnattu mallikirjaksi käsityöläisammattilaisille. Krammer korosti geometrian hyödyllisyyttä, ja hä-

nen julkaisemansa piirrokset sisälsivät mittalaskelmia, erilaisten pylväsjärjestelmien malleja ja runsaasti 

mallipiirroksia erilaisiin ornamentteihin, portteihin, alttarilaitteisiin ja epitafeihin. 1600-luvun alun veistotai-

teeseen on vaikuttanut vahvasti myös saksalaisen Wendel Dietterlinin Architectura (1593–94), jossa hän 

käsitteli erityisesti pylväitä ja ornamentiikkaa. Dietterlin oli myös luterilainen pappi, ja hän pyrki teokses-

saan antamaan antiikin mytologialle, muotokielelle ja esimerkiksi pylväsjärjestelmille kristillisen merkityk-

sen.67 

Alttarilaitteiden kehysrakenteiden veistoksissa suosittiin apostoleja ja evankelistoja, mutta myös Vanhan 

testamentin henkilöitä, kuten Moosesta ja Aaronia. Apostolien ja evankelistojen lukumäärä vaihteli, eikä 

heitä suinkaan aina esitetty kerralla kaikkia. Mooses ja Aaron esiintyvät usein pariskuntana, ja he ovat aika-

kauden yleisin samanlaisena toistuva veistospari. He saattoivat symboloida Raamattua, Vanhaa testament-

tia ja lakia, ja toisaalta toimia myös vanhatestamentillisina paralleeleina Johannes Kastajalle ja Kristukselle. 

Toinen suosittu, yhdessä esiintyvä veistospari olivat Pietari ja Paavali, joista Paavali on aina pääaiheen va-

semmalla, Pietari puolestaan oikealla puolella. Pietarin paikka Kristuksen oikealla eli ”paremmalla” puolella 

symboloi hänen asemaansa apostolien ensimmäisenä. Veistoksiin saattoi kuulua myös enkeleitä ja puttoja 

sekä naishahmoisia hyveitä, jotka voidaan nähdä jatkumona keskiaikaisille naispyhimyksille.68 Samat kuva-

aiheet toistuvat myös muussa saman aikakauden kirkollisessa veistotaiteessa, kuten saarnatuoleissa ja epi-

tafeissa. 

 

 

 

 

 

 
67 Pirinen 1996, 110–114; Rast 2005, 316–317; Hein 2003, 37–39. 
68 Ångström 1992, 29, 263–264; Räsänen 2017a, 256; Rast 2005, 324–325. Hyveistä ks. tarkemmin Rast 2005, 325–
326. 
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2.3 Epitafialttarilaitteet  

Epitafi69 eli muistokuva oli kehittynyt jo keskiajalla, eikä reformaatioaika tuonut siihen suuria muutoksia. 

Roomalaiskatolisen epitafin lahjoittaminen oli hurskas ja hyvä teko. Epitafi kannusti rukouksiin edesmennei-

den puolesta ja toimi myös lahjoittajansa muistomerkkinä. Keskiaikaisessa kirkkotilassa oli yleensä runsaasti 

polvistuneiden lahjoittajien kuvia niin seinämaalauksissa kuin esineissäkin. Lahjoittajakuvien perinne jatkui 

yli reformaation, joskin lahjoittajien kuvat siirtyivät erillisiin muistomerkkeihin eivätkä olleet enää osa seinä-

maalauksia tai alttarilaitteiden esittämiä Raamatun tapahtumia. Luther ei tuominnut muistokuvia sinänsä, 

mutta niitä ei tullut käyttää sielunpelastuksen tavoitteluun. Epitafin tuli mieluummin ilmentää toivoa ja us-

koa ylösnousemukseen. Epitafit pyrkivätkin usein ilmentämään tätä kuvaohjelmallaan, johon kuuluivat tyy-

pillisesti ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus.70 

Hautajaiskäytäntö alkoi kiirastuliopin väistyttyä painottua vainajan sijasta omaisiin, mutta käytännön tasolla 

keskiaikainen muistamistraditio oli syvällä seurakuntien uskonnollisessa kokemuspohjassa. Kuolemankult-

tuuri muuttuu hyvin hitaasti. Kun sielunmessut ja muu vainajasta huolehtiminen kuoleman jälkeen kiellet-

tiin, alettiin syntynyttä tyhjiötä täyttää erilaisilla muistamisen muodoilla, kuten epitafimaalauksilla ja muis-

tomerkeillä. Tuija Tuhkanen on katsonut nämä uudet muistamisen muodot 1600-luvulla myöhäiskeskiaikai-

sen memoria-käytännön uudeksi ilmenemismuodoksi, joka jopa voimistui vuosisadan kuluessa. Esimerkiksi 

hautavaakunat ja näyttävät hautamuistomerkit yleistyivät voimakkaasti 1600-luvulla. Kirkkotaide sai myös 

voimakkaita vaikutteita varsinaisesta hautataiteesta, kuten hautamonumenttien arkkitehtonisista yksityis-

kohdista.71 Vuosisadan loppua kohti hallinnollisin määräyksin pyrittiin mahtipontista hautataidetta suitsi-

maan, ja esimerkiksi epitafeissa kehotettiin suosimaan seinäepitafeja.72 

Epitafifunktio saattoi olla muillakin esineillä kuin nimenomaisesti tarkoitusta varten valmistetulla epitafilait-

teella, -taululla tai -maalauksella. Esineelle muodostui usein epitafifunktio jo pelkästään sillä perusteella, 

että se oli lahjoitettu. Lahjoittajan merkitseminen näkyvästi oli luterilaisella ajalla edelleen keskeistä, vaikka 

lahjoituksen pyyteettömyyttä pyrittiinkin korostamaan esimerkiksi Jumalan kunniasta tai kirkon kaunistami-

sesta kertovin tekstein. Epitafi nimenomaan alttarilaitteen muodossa saatettiin katsoa voimakkaammaksi 

tai ”tehokkaammaksi” kuin esimerkiksi sivummalle sijoitettu seinäepitafi. Alttarilaitteissa lahjoittajista ker-

rottiin yleisesti tekstein ja varsinkin aatelisista lahjoittajista vaakunoin, jotka sijoiteltiin hyvin näkyvästi, 

usein esineen huipulle.73 Aatelislahjoitukset liittyivät kiinteästi lahjoittajasukuun ja tähtäsivät suvun tai sen 

 
69 Epitafi voidaan laajasti määritellä kuvalajiksi, jonka tavoitteena on henkilön tai suvun muiston säilyminen. Epitafi-, 
muisto-, votiivi- ja lahjoittajakuvien erilaisista määritelmistä ks. tarkemmin Tuhkanen 2005, 157–171. 
70 Tuhkanen 2005, 111–114, 154; Rast 2011, 186–187; Räsänen 2017a, 255. 
71 Tuhkanen 2005, 121–122; Rast 2011, 187. 
72 Tuhkanen 2005, 168–169; Pirinen 1996, 109. 
73 Tuhkanen 2005, 149–151, 172; Rast 2005, 316; Rast 2011, 187. 
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jäsenten muiston säilymiseen. Mikäli lahjoitustekstejä tai asiakirjoja ei ole säilynyt, voidaan usein juuri vaa-

kunoista päätellä alttarilaitteella olleen epitafifunktio. Hanna Pirisen mukaan alttari- ja epitafialttarilaittei-

den lahjoittaminen oli erityisen tyypillistä läänitysaatelin toimintaa vuosien 1640 ja 1680 välillä. Hautatai-

teen kukoistus kuvastaa hänen mukaansa aikakautta laajemminkin: 1600-lukua leimasivat myös sodat ja 

katovuodet.74 

 

3 SIUNTION VEISTOSTEN JA ALTTARILAITTEEN ELINKAARI 

3.1 Veistokset Kansallismuseon kokoelmissa 

Tällä hetkellä (2021) Siuntion kirkon veistokset sijaitsevat Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikes-

kuksessa Vantaalla, jonne ne siirrettiin Orimattilan varastosta vuonna 2019. Veistokset esittävät kaapuihin 

pukeutuneita Neitsyt Mariaa ja seitsemää apostolia (kuva 1). Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Siuntion kir-

kossa oleva ristiinnaulitunkuva (kuva 2). Vaaleasta lehtipuusta valmistetut veistokset ovat kohtalaisen hy-

vässä kunnossa, vaikka puumateriaalissa esiintyykin lohkeamia ja osalta apostoleista puuttuu käsiä ja attri-

buutteja. Alkuperäinen pintakäsittely on ollut maalattu polykromia, joka on peitetty paksulla pronssimaali-

kerroksella tuntemattomana ajankohtana. Pietaria esittävästä veistoksesta alkuperäinen maalipinta on 

otettu esiin, ja alkuperäiseen asuun kuuluvat myös aitokullalla kullatut esineet hahmojen käsissä. Figuurien 

taustapuoli on käsittelemätön ja kovertamaton, mikä kertoo siitä, että ne on tarkoitettu katsottaviksi aino-

astaan edestäpäin. Matala, reliefimäinen muoto viittaa siihen, että ne ovat olleet kiinnitettynä jonkinlai-

seen rakenteeseen (kuva 3). Figuurien taustapuolelle on stanssattu juokseva numerointi I–IIIIIIII, joka on 

todennäköisesti alkuperäinen. Museon esinenumerot on todennäköisesti valittu tämän numeroinnin poh-

jalta. Numerot on todennäköisesti tehty työpajalla kuvaamaan hahmojen järjestystä esinettä koottaessa. 

Veistosten tarkempi dokumentaatio on liitteessä 2.  

Ei ole täyttä varmuutta siitä, ovatko kaikki alkuperäisen kokonaisuuden veistetyt osat tallella, toisin sanoen 

onko kokonaisuuteen kuulunut useampiakin veistoksia, mutta lukumäärä 8 + ristiinnaulittu esiintyy arkisto-

aineistossa 1870-luvulta eteenpäin. Neitsyt Maria on kuvauksissa yleensä niputettu yhdeksi apostoleista, 

mutta hänet on helppo tunnistaa seurueen ainoana naispuoleisena jäsenenä. Hänet on kuvattu keskiajalta 

periytyvän sureva Maria -kuvatyypin mukaan katse alas luotuna ja kädet painettuina yhteen rukouselee-

seen rinnan eteen. Parrakkaiden apostolien joukosta on helposti erotettavissa myös Johannes, joka usein 

kuvataan nuorena ja parrattomana. Tässä hänet on Marian tapaan esitetty surevana: katse ylöspäin luo-

tuna ja toinen käsi sydänalaa pidellen. Hänen katseensa on arvattavasti ollut luotuna ristiinnaulittuun, joten 

 
74 Pirinen 1994, 34; Pirinen 1996, 108; Rast 2005, 316. 
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Maria ja Johannes ovat kuuluneet ristin juurelle, ja muodostaneet yhdessä krusifiksin kanssa kalvaarioryh-

män. Myös Kristus on päällemaalattu pronssimaalilla, risti ja jalustana toimiva veistetty kivikumpare ovat 

maalipintaisia. 

Apostoleista selvästi tunnistettavia ovat Pietari (Siuntion kirkon suojeluspyhimys) avaimineen ja hänen ”pa-

rinaan” usein esiintyvä Paavali miekkoineen.75 Lisäksi selkeä attribuutti (suorakulma) on nähtävissä myös 

Tuomaksella. Kolmen apostolin attribuutti on kuitenkin puutteellinen. Esinenumerolta 2 se puuttuu koko-

naan, mutta parrakas mieshahmo on pidellyt vasemmassa kädessään jotain. Kyseessä olisi voinut olla risti-

sauva, apostoli Filippuksen tunnus, kuten Kansallismuseon inventoija on 1930-luvulla arvioinut. Esinenu-

mero 6:n oikeassa kädessä on pieni kahva, jonka toisen pään kaarevuus voisi viitata kaarevateräiseen nah-

kurinveitseen, joka on apostoli Bartolomeuksen tunnus. Esinenumero 7 pitelee kädessään pientä esinefrag-

menttia. Pieni kapea esine voisi olla kärki kirjoitusvälineestä tai kirveestä. Kirjoitusväline ja mustepullo ovat 

eräitä apostoli Matteuksen tunnuksista viittauksina hänen siviiliammattiinsa veronkerääjänä. Kirves mes-

tausvälineenä voisi viitata joko Matteukseen tai Juudaksen aikanaan korvanneeseen Mattiakseen, Kansallis-

museon inventoija on veikannut Matteusta. Matteuksen lisäksi Tuomas, Bartolomeus ja Pietari pitelevät 

joko suljettua tai avointa kirjaa. 

Apostolit ovat tyypillisiä kuva-aiheita alttarilaitteiden lisäksi saarnatuolien kuvaohjelmassa, ja Siuntion 

apostoliveistokset muistuttavatkin useita saarnatuoleissa esiintyviä hahmoja. Reinhold Hausen huomautti 

jo 1870-luvulla Siuntion veistosten muistuttavan saarnatuoliveistoksia.76 Ne ovat kuitenkin liian suurikokoi-

sia.77 Suomen saarnatuolit valmistettiin yleensä puusta, ja niihin liitettiin saarnatuolin opetuksellista funk-

tiota korostavia puuveistoksia tai maalauksia. Kuvaohjelmaan vakiintuivat jo varhain apostolit, evankelistat 

ja Jeesus maailman pelastajana (Salvator mundi). Kaikki kaksitoista opetuslasta mahtuivat harvoin samaan 

kokonaisuuteen, mutta Pietari ja Johannes ovat mukana useimmissa. Kuvasto korostaa luterilaisen saarnan 

perustehtävää: evankeliumin julistamista. Erityisesti kätensä siunaavaan eleeseen kohottanut vapahtaja-

hahmo kertoo evankeliumin sanomasta eli syntien anteeksiannosta. Vanhan testamentin hahmot ja Kristuk-

sen kärsimyshistoria eivät kuuluneet tähän kuvakaanoniin.78 Luterilaisen ajan alttarilaitteissa sitä vastoin 

Kristuksen kärsimyshistoria ja etenkin ristiinnaulitseminen ovat keskeisellä sijalla. Siuntion veistoskokonai-

suuden osat ovat selvästi saman tekijän, ja kuuluneet samaan kokonaisuuteen. Toisin kuin saarnatuolissa, 

alttarilaitteessa voivat hyvin esiintyä niin ristiinnaulittu kuin surevat Neitsyt Maria ja apostoli Johanneskin. 

 
75 Paavalin miekasta on jäljellä vain kahva, mutta hahmon asennosta voi hahmottaa miekan alaspäin osoittaneen pit-
kän terän. Paavali kuvataan usein myös pitkän parran kanssa. 
76 Hausen 1872, 19. 
77 Lähes 70 cm:n korkuiset veistokset ovat selvästi suurempia kuin saarnatuolien veistokset yleensä (n. 40–50 cm).  
Rancken 1953, 169. 
78 Tuhkanen 2016, 33–34. 
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Apostolien lukumäärä ei ole merkitsevä, eikä heitä kummassakaan esinetyypissä yleensä esitetty kaikkia 

kahtatoista kerralla. 

Alttarilaitteeseen kuuluneet veistokset ovat aiemmin olleet tutkimuksen kohteina viimeksi 1990-luvulla. 

Vuonna 1994 Museoviraston edustajat tekivät tarkastusmatkan Siuntion kirkkoon. Matkan muistiinpanoista 

ilmenee, että seurakunnalla oli suunnitelmissaan pyytää veistoksia takaisin kirkkoon, jonka johdosta Mu-

seoviraston oli tarkoitus pyytää asiasta taidekonservaattorin arvio ja suunnitella veistoksille paikat kirkon 

sisätiloissa. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. Muistiinpanossa mainitaan myös, että veistokset olivat 

tuolloin Orimattilassa, mutta ne olivat olleet aiemmin esillä Kansallismuseon portaikon nisseissä.79 Tämä 

esillepano on mahdollisesti tapahtunut vuosien 1967 ja 1991 välillä. Pietaria esittävä veistos on entistetty 

vuonna 1967, todennäköisesti Kansallismuseon konservaattorin työnä.80 Vuonna 1991 puolestaan Matthias 

Weniger otti yhteyttä Kansallismuseoon ja pyysi tietoja veistoksista. Hänen kirjeenvaihdostaan tutkija 

Heikki Hyvösen kanssa ei löydy mainintaa siitä, että veistokset olisivat tuolloin olleet esillä.81 

Ei ole tiedossani, olivatko kaikki kahdeksan veistosta tuolloin esillä Kansallismuseon portaikossa. Veistok-

sista itsestään on kuitenkin löydettävissä johtolankoja. Mariaa ja Johannesta esittäviin veistoksiin on kiinni-

tetty nauloilla erilliset lautajalustat. Marian jalustan pohjaan on kirjoitettu lyijykynällä ”Vasen”. Maria ja Jo-

hannes ovat siis ainakin olleet pariskuntana esillä. Lisäksi yhden apostoliveistoksen (Matteus, 2632:7) kä-

teen oli kiilattu pieni irrallinen esine. Apostolin attribuutti on kadonnut, ja tämä pieni kapeakärkinen esine 

on mahdollisesti osa siitä. Kullatun puuesineen toinen pää on käsittelemätön, ja se on ollut kiinnitettynä 

johonkin. Esine ei sovi veistoksen kädessä olevaan koloon, vaan se on kiilattu siihen pienillä paperisuika-

leilla. Nämä suikaleet puolestaan on revitty muistiinpanoista, joissa mainitaan rappuset ja vasen puoli. Sui-

kaleissa on useita diaarionumeroita, joista neljä kuuluu Siuntion veistoksille. Mainittuina ovat veistokset 

2632:4–6 sekä yksi tunnistamaton (2632 ilman esinenumeroa; kuva 4). Esinenumerot 4 ja 5 ovat Johannes 

ja Maria, 6 puolestaan Bartolomeus. Vaikuttaa todennäköiseltä, että nämä ruutupaperille käsin kirjoitetut 

muistiinpanot liittyvät veistoksiin, jotka ovat olleet esillä Kansallismuseon portaikossa. Muistiinpanojen sui-

kaleet ovat puutteellisia, mutta niiden perusteella ainakin neljä veistosta Siuntion kokonaisuudesta on ollut 

esillä yhdessä muiden teosten kanssa. 

Pyhän Pietarin entistämisestä vuonna 1967 ei ole säilynyt muita tietoja. Veistoksesta näkee, että pronssi-

maalikerros on poistettu mekaanisesti, todennäköisesti kirurginveitsellä raaputtamalla niin, että alkuperäi-

nen maalipinta on saatu esille sitä vahingoittamatta (kuva 5). Arkistoihin ei kuitenkaan ollut liitetty konser-

vointikertomusta tai mainintaa siitä, miksi kyseinen veistos oli päätetty entistää. Pyhä Pietari on Siuntion 

 
79 KM kons., tarkastusmatkan muistiinpanot 4.3.1994, laatinut Mirja-Liisa Waismaa-Pietarila. 
80 KM kons., inventointikortti Sjundeå 2632:1-9, merkintä 14.6.1967. 
81 MV top., Hyvösen kirje Wenigerille 10.5.1991. 
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kirkon suojeluspyhimys, mikä on saattanut vaikuttaa juuri Pietarin valintaan entistettäväksi. Tapaus saattaa 

liittyä myös vuonna 1967 julkaistuun kirjaan Suomen renessanssin ja barokin taideaarteita, johon kaksi 

Siuntion veistoksista päätyi István Ráczin kuvaamina. Kirjassa ei kuitenkaan esiinny Pietari, vaan mustaval-

koisissa rintakuvissa Maria ja Tuomas, joka on virheellisesti nimetty Johannekseksi. Kuvatietojen mukaan 

veistokset ovat 1600-luvulta, samasta kokonaisuudesta ja ”epävarman tiedon mukaan” Siuntion kirkosta.82 

Kaikki kokonaisuuden veistokset on kuitenkin valokuvattu tuolloin tai pian sen jälkeen, sillä Pietari näkyy 

Kansallismuseon kokoelmakuvissa entistettynä.83 

Tätä ennen veistokset oli inventoitu vuonna 1933. Museovirastoa edeltänyt Muinaistieteellinen toimikunta 

oli ostanut ne historiallisiin kokoelmiinsa vuonna 1889, mutta siitä asti ne ilmeisesti olivat odottaneet in-

ventointia ja virallista rekisteröintiä museon kokoelmiin. Vasta vuonna 1933 veistokset identifioitiin luku-

määränsä ja arkistoviitteiden perusteella olevan peräisin Siuntiosta. Tuolloin veistokset myös nimettiin att-

ribuuttiensa perusteella ja todettiin esinenumeron 9 (krusifiksi) puuttuvan.84 Krusifiksi ei tiettävästi ole kos-

kaan siirtynyt museon tiloihin, vaikka se kuului kokonaisuuteen, jonka Muinaistieteellinen toimikunta 

hankki.85 Siuntion seurakunta oli pyytänyt vuonna 1886 Turun tuomiokapitulilta lupaa myydä puretussa 

puukirkossa olleita ”vanhoja puuveistoksia” yksityisille keräilijöille. Lupa myönnettiinkin, mutta vuonna 

1888 tuomiokapituli kääntyi Muinaistieteellisen toimikunnan puoleen tiedustellakseen, oliko toimikunnalla 

jotain veistosten myyntiä vastaan.86 Toimikunta pyysikin lisätietoja veistoksista voidakseen määrittää niiden 

”antikvaarisen arvon”. Toimikunnalle pyydettiin ilmoittamaan kyseisten veistosten sukupuolet, asennot, 

asut, mahdolliset attribuutit ja kunto. Toimikunta halusi myös varmistua siitä, ovatko veistokset todella 

kuuluneet [keskiaikaiseen] pyhimyskaappiin (helgonskåp), kuten oletus ilmeisesti oli.87 Keskiaikaiset kirkot 

ja erityisesti keskiaikaiset puuveistokset olivat tuolloin erityisasemassa tutkimuskohteina, ja ilmeisesti myös 

Muinaistieteellinen toimikunta oli kiinnostunut hankkimaan Siuntion keskiaikaisen kivikirkon veistokset 

juuri tästä syystä historiallisiin kokoelmiin. 

 

 
82 Rácz 1967, kuvat 184–185. 
83 KM kok., esinekuvat, neg. 34095. 
84 KM kons., inventointikortti Sjundeå 2632:1-9, merkintä 6.2.33. Kortissa viitataan kirkkoherra C. Mobergin tekemään 
inventaariokertomukseen v. 1887, sekä Hausen 1872, 9, jolla sivulla kerrotaan Siuntion kirkossa nykyisin olevista altta-
ritaulusta (1773) ja saarnatuolista (1683). 
85 Krusifiksi on dokumentoitu olevaksi Siuntion kivikirkossa vuonna 1909. K. R. Bonsdorffin lisäys 5.7.1909 inventaariin 
1.5.1834 (KA Ssrka). Bonsdorff mainitsee krusifiksin olevan puusta veistetty, lähes metrin korkuinen ja olleen aiemmin 
puukirkon alttarilla. 
86 MV top., T. Renvallin kirje Turun tuomiokapitulilta Arkeologiselle komissiolle 18.10.1888. 
87 ”- - - som kan tjena till dess igenkännande och bedömandet af dess antiqvariska värde, äfvensom upplyssning 
hvarpå antagandet att bilderna tillförene tillhört ett helgonskåp är grundadt.” MV top., valtionarkeologi J. R. Aspelinin 
kirje Siuntion kirkkoherralle 3.12.1888. 
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Veistokset oli tällä välin kuitenkin ehditty jo myydä. Kirjeenvaihdon mukaan muuan tohtori Lille oli hakenut 

veistokset Siuntiosta Helsinkiin. Viisi apostolia ja krusifiksi (en Kristusbild) olivat siirtyneet kihlakunnantuo-

mari Elfvingille, kaksi apostolia puolestaan tohtori Wahlbergille. Muinaistieteellisen toimikunnan johdossa 

ollut valtionarkeologi J. R. Aspelin oli ilmeisesti itse nähnyt herra Elfvingin hallussa olleet veistokset tässä 

vaiheessa, sillä hän kirjoittaa, että niiden on täytynyt muodostaa [Kristuksen] taivaaseenastumista esittävä 

ryhmä.88 Siuntion seurakunta oli myynyt veistokset antiikkiesineitä keräilleelle tri Lillelle ”siihen hintaan 

mitä hän halusi maksaa”, ja nyt Muinaistieteellinen toimikunta lunasti esineet itselleen tuolla samalla sum-

malla (100 Smk).89 

3.2 Veistokset ja alttarilaite Siuntion suomalaisen seurakunnan puukirkossa 

Ennen päätymistään myyntiin veistokset olivat olleet Siuntion suomalaisen seurakunnan puukirkossa. 

Useilla Suomen ruotsinkielisillä rannikkoalueilla oli erillinen suomenkielinen seurakunnanosa. Suomenkie-

listä vähemmistöä varten oli myös rakennettu useita erillisiä kirkkoja varsinaisten ”pääkirkkojen” läheisyy-

teen. ”Suomalaisten kirkkojen” rakentamista ajoi erityisesti 1600-luvulla kenraalikuvernööri Pietari Brahe 

(1602–1680), jolle oli tärkeää edistää suomen kielen asemaa. Ajatus Jumalan sanan kuulemisesta jokaisen 

omalla äidinkielellä oli osa jo reformaation tuomia uudistuksia, joita nyt käytännössä toteutettiin. Siunti-

ossa suomenkielinen väestönosa oli tuohon aikaan köyhää, ja Brahe halusi osaltaan myös kohottaa heidän 

mielialaansa ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Siuntioon alettiinkin rakentaa pientä puukirkkoa har-

maakivikirkon itäisen seinän viereen vuoden 1686 jälkeen.90  

Puukirkko ei kuitenkaan saanut suurta suosiota. Sen rakentamiseen ei tahtonut riittää varoja, eivätkä suo-

menkieliset seurakuntalaiset tahtoneet käyttää sitä. Se oli kivikirkkoa pienempi ja vaatimattomampi, ja suo-

menkieliset kävivät mieluummin vanhassa kirkossa riippumatta kielikysymyksestä. Puukirkkoon alettiin siir-

tää kivikirkon käytöstä poistettua esineistöä. Siuntiolaiset mahtisuvut lahjoittivat kivikirkkoon kilpaa uusia, 

loisteliaita esineitä, joten puukirkkoon päätyneet esineet ja niiden myötä myös puukirkon sisustus oli Siunti-

ossa rikkaampi ja hienompi kuin vastaavissa suomalaisissa puukirkoissa yleensä.91 Kun puukirkkoa oli jou-

duttu remontoimaan monta kertaa, siitä päätettiin lopulta hankkiutua eroon. Siuntion puukirkko purettiin 

 
88 ”Att döma af de - - - bilderna torde de hava bildat en grupp föreställande himmelsfärden.” MV top., valtionarkeologi 
J. R. Aspelinin kirje Arkeologiselle komissiolle 18.12.1888. Aspelin huomauttaa, että tri Lille mainitsee krusifiksin lisäksi 
vain seitsemän veistosta, joten yksi kahdeksasta vaikuttaisi puuttuvan. Aspelin viittaa myös Hauseniin (1872), joka 
mainitsee Siuntiossa olleen kahdeksan puuveistosta ja krusifiksin. Hetken puuttuvaksi oletettu veistos on kuitenkin 
palautunut pian kokonaisuuden mukaan, joten kyseessä lienee ollut vain sekaannus lukumäärän suhteen. 
89 MV top., valtionarkeologi J. R. Aspelinin kirje tri Lillelle 19.12.1888; J. R. Aspelinin kirje Siuntion kirkkoherralle 
25.12.1889. Tri Lillen etunimeä ei mainita, mutta kyseessä on saattanut olla tuolloin Helsingissä vaikuttanut poliitikko, 
tri Axel Lille. Hän oli Siuntion entisen kirkkoherran ja Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorin Bengt Olof Lillen 
poika. Brenner 1953, 123–125. 
90 Brenner 1953, 175; Rancken 1950, 124. Brahe vieraili myös itse Siuntiossa, ja on mahdollista, että kivikirkon lähei-
syyteen olisi hänen aloitteestaan rakennettu pieni puukappeli jo 1640-luvulla. Koskivirta 2010, 61; Favorin 1986, 84. 
91 Koskivirta 2010, 61. 
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vuonna 1881 ja myytiin puutavaraa myöten huutokaupalla.92 Kaikkea puukirkon esineistöä ei kuitenkaan 

myyty tai hävitetty tuolloin. Vuoden 1887 inventaarin mukaan puretun puukirkon esineistä oli jäljellä muun 

muassa vanha saarnatuoli, joitakin hautajaisvaakunoita sekä ristiinnaulitunkuva ja joitakin apostolinkuvia, 

jotka olivat puusta veistettyjä ja pronssattuja.93 

Viimemainittu veistoskokonaisuus on dokumentoitu jo sen ollessa vielä puukirkossa. Vuoden 1878 inven-

taarissa mainitaan puiset ja pronssatut Kristus ja apostolit suomalaisessa kirkossa.94 Inventaarissa vuodelta 

1874 saman ryhmän kerrotaan tarkemmin olevan suomalaisen kirkon alttarilla.95 Kesällä 1870 historioitsija 

ja valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausen (1850–1942) teki antikvaarisen tutkimusretken läntiselle Uudelle-

maalle. Hän kuvailee muistiinpanoissaan Siuntion suomalaisen seurakunnan puukirkon kuori-ikkunan ympä-

rillä seisovia puisia pyhäinkuvia ja krusifiksia, joiden kerrottiin aikoinaan olleen alttarikaapissa. Hän ei ku-

vaile veistoksia tarkemmin, mutta mainitsee pyhäinkuvia olevan kahdeksan kappaletta. Hän käyttää sanaa 

helgonbild useissa muissa yhteyksissä käytetyn apostlabildin sijaan. Tämä saattaa johtua oletuksesta, että 

irralliset veistokset ovat keskiaikaisia, ja peräisin pyhimys- tai alttarikaapista. Hausen on mahdollisesti mer-

kinnyt muistiin hänelle kerrotun tarinan keskiaikaisesta alttarikaapista. Tieto on kuitenkin virheellinen, ja 

Hausen itsekin huomauttaa veistosten muistuttavan saarnatuoliveistoksia.96 Kuten edellisessä alaluvussa on 

todettu, suurikokoiset veistokset eivät kuitenkaan voi olla peräisin saarnatuolista, jonka kuvaohjelmaan ei 

kuulu ristiinnaulitseminen eikä Neitsyt Maria. 

Vuonna 1856 inventaarissa ei puhuta veistoksista, vaan alttaritaulusta puukirkossa. Maininnan oheen on 

myöhemmin lisätty merkintä, jonka mukaan esine on poistettu, sekä luettelon loppuun lisäys suomalaisen 

kirkon alttarilla olevista pronssatuista Kristuksen ja apostolien kuvista.97 Vuonna 1856 veistokset siis ovat 

olleet vielä osa alttarilaitetta, mutta ne on irrotettu siitä pian sen jälkeen. Kalustoluetteloita ei ole jokaiselta 

vuodelta, eikä erilaisella käsialalla tehtyjä lisäyksiä ole päivätty, mutta alttarilaitteen osiin hajottamisen on 

täytynyt tapahtua vuosien 1856 ja 1870 välillä. Arkistoaineisto ei kerro, miksi alttarilaite oli päätetty 

 
92 Rancken 1953, 176; Rancken 1950, 125. 
93 ”- - - en Kristusbild och några apostlabilder, utskurna i träd och bronserade.” MV top., pastori C. Mobergin laatima 
inventaariokertomus 30.3.1887. 
94 ”Kristus och Apostlar i bronserade trä i finska kyrkan.” Oheen on lisätty (mahdollisesti myöhemmin) merkintä ”Öf-
verlemnad - - Arkeologiska Kommiss.” KA Ssrka, kalustoluettelo 4.8.1878, alaotsikko Kyrko-prydnader. 
95 ”På altaret i Finska kyrkan Kristus och Apostlabilderna, bronserade.” KA Ssrka, kalustoluettelo 23.8.1874, alaotsikko 
Kyrko-prydnader. Sivulle on myöhemmin lisätty lyijykynällä sulut (och Apostlabilderna) ja kirjoitettu ”finns ej”. 
96 ”I och bredvid chorfönstret finnas 8 st. helgonbilder [sic] af träd jämnte ett krusifix, hvilka sägas fordom stått i ett 
altarskåp. Bilderna likna mycket de på predikstolen i nya kyrkan.” Hausen 1872, 19. On epäselvää, mihin saarnatuoliin 
Hausen viittaa. ”Nya kyrkan” saattaa olla yksinkertaisesti kirjoitusvirhe. Mikäli hän tarkoittaa ”uutta saarnatuolia” 
Siuntion harmaakivikirkossa, sen pitäisi sijaita “vanhassa kirkossa” tai ”kivikirkossa”. Tämän uudemman, kirkossa nyky-
äänkin olevan saarnatuolin on lahjoittanut paroni Ernst Johan Creutz vuonna 1683, ja sen puuveistokset on tehnyt tur-
kulainen Mattias Reiman. Ne muistuttavat tutkittavia veistoksia ainakin sikäli, että ne ovat reliefimäisiä ja kuvaavat 
kaapuihin pukeutuneita, attribuuttejaan kantavia apostoleja. Rancken 1953, 155–156. 
97 ”1. St: Altar Tafla i Träd kyrkan”, myöhemmin lisätty ”-afförd-[epäselvä sana]”. KA Ssrka, kalustoluettelo 16.2.1856, 
alaotsikko Kyrko Prydnader. 



29 
 

hajottaa osiin, tai mitä muille osille tapahtui. On mahdollista, että alttarilaite oli huonossa kunnossa, ja kal-

liiden kunnostustöiden sijaan esineestä pelastettiin muuta rakennetta hyväkuntoisemmat veistokset. Kir-

kollista esineistöä tiedetään hajotetun osiin 1800-jälkipuoliskolla myös muista syistä. Esineistön kohteluun 

on osaltaan vaikuttanut keskiaikaisten kirkkojen muodostuminen historiallisen mielenkiinnon kohteiksi. 

Kirkkorakennusten muodostumiseen kansallisiksi muistomerkeiksi vaikuttivat merkittävästi Suomen Mui-

naismuistoyhdistyksen taidehistoriallisten retkikuntien 1870-luvulta alkaen tekemät dokumentointimatkat. 

Nämä retkikunnat eivät vierailleet Siuntiossa, todennäköisesti siksi, että Reinhold Hausen oli hiljattain do-

kumentoinut sikäläiset kohteet. Retkien yhteydessä kuitenkin kiinnitettiin huomiota myös kirkolliseen esi-

neistöön ja sen säilyttämiseen ja entisöintiin. Retkikunta arvotti esineistöä niiden taiteellisen ja historialli-

sen arvon mukaan, joutuen huomioimaan myös taloudelliset tekijät. Käytöstä poistettua esineistöä oli aiko-

jen kuluessa siirretty esimerkiksi varastoihin, kellotapuleihin tai kirkon ylisille, mutta nyt niitä alettiin siirtää 

takaisin kirkkoihin ja palauttaa alkuperäiseksi oletettuun asuunsa. Moniosaisia esineitä tiedetään puretun 

osiin jo 1800-luvun puolivälissä.98 Siuntiossa on purettu osiin samoihin aikoihin alttarilaitteen kanssa myös 

vanha saarnatuoli, joka sekin oli suomalaisessa puukirkossa.99 Sekä vuoden 1834 että 1836 inventaarit mai-

nitsevat paitsi puukirkossa olevan vanhemman alttaritaulun (Äldre Altar Tafla), myös erikseen vanhan, ylös-

nousemusta esittävän taulun.100 Ylösnousemus oli tyypillinen kuva-aihe 1600-luvun alttarilaitteissa, joten 

on mahdollista, että tämä taulu olisi jostain syystä irrotettu alttarilaitteesta jo tuolloin. Kyseessä voi myös 

olla alttarilaitteeseen mitenkään liittymätön teos. Vuoden 1813 inventaari puolestaan korostaa alttarilait-

teen olleen veistotyötä.101 

”Vanhempi alttaritaulu” siirrettiin suomalaiseen puukirkkoon silloin, kun siitä tuli ”vanhempi”, eli kun kirk-

koon saatiin uusi alttaritaulu. Siuntion kirkon alttarilla nykyäänkin olevan, Kristusta Getsemanessa esittävän 

alttaritaulun on lahjoittanut vuonna 1773 vapaaherratar Reuterholm. Maalauksen alareunassa on pitkä 

omistuskirjoitus, jonka viimeisessä lauseessa kerrotaan vanhan alttaritaulun olevan kunnostetun ja viedyn 

suomalaiseen puukirkkoon.102 Vanha alttarilaite on tuolloin ollut jo 140 vuoden ikäinen, ja se on hyvinkin 

saattanut kaivata kunnostusta.103 On mahdollista, että puuveistosten alkuperäinen polykromia olisi peitetty 

pronssimaalilla tämän kunnostuksen yhteydessä. Veistosten pronssimaalipinnalle ei ole tehty materiaalitek-

nisiä tutkimuksia. Periaatteessa pronssimaalipinta voisi olla vanhempikin, mutta vuoden 1773 vaiheilla 

 
98 Esimerkiksi Merimaskussa 1600-luvun saarnatuolin puuveistokset siirrettiin uuteen saarnatuoliin 1800-luvun puoli-
välissä. Ks. lisää esimerkkejä Tuhkanen 2016, 81–85. 
99 Hausen 1872, 19; Rancken 1950, 124–125. 
100 ”1 Gammal Tafla i Trädkyrkan föreställande uppståndelsen.” KA Ssrka, kalustoluettelot 1.5.1834 ja 25.8.1836, alaot-
sikko Kyrko Prydnader. 
101 En ole paikallistanut alkuperäistä dokumenttia. Hyvösen mukaan: Ssrka, inventaariokertomus 5.7.1813. MV top., 
Heikki Hyvösen kirje Matthias Wenigerille 10.5.1991: "[In the church archives in Sjundeå] In the inventory July 5th, 
1813 is mentioned, that the altarpiece explicitly was 'sculptors work'." 
102 ”- - - Den gamla Altar Taflan är Renoverat och satt uti Finska Trä kyrkan.” Rancken 1953, 163 
103 Uuden alttaritaulun hankinnasta oli keskusteltu jo vuonna 1736. Rancken 1953, 176. 
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tapahtunut siirto puukirkkoon on ainoa tapaus, jonka yhteydessä vanhaa alttarilaitetta tiedetään kunnoste-

tun. Toinen mahdollinen hetki, jolloin jonkinlainen ehostustyö olisi saattanut tapahtua, oli alttarilaitteen 

purkaminen osiin 1800-luvun puolivälin jälkeen, jolloin veistokset aseteltiin irrallisina suomalaisen kirkon 

alttarille, mutta mitään ajankohtaa ennen sitä ei oikeastaan voida sulkea pois. Arkistoaineistossa veistosten 

väriä tai pintakäsittelyä ei kuvailla ennen 1870-lukua, jonka jälkeen ne ovat ”bronserade”. Veistoksissa ei 

tiettävästi ole enempää maalikerroksia. 

3.3 Alttarilaitteen hankinta 

Eräs kirkon omaisuutta kuvaileva muistiinpano vuodelta 1758 mainitsee alttaritaulun, joka esittää ristiin-

naulitsemista, ja jossa on kaksi saranoitua ovea.104 Vanhin säilynyt dokumentti, jossa vuoden 1633 alttari-

laite mainitaan, on vuodelta 1749. Kyseessä on vastaus kanslianeuvos A. A. Stiernmanin aloitteesta lähetet-

tyyn kiertokirjeeseen, jossa pyydettiin papistoa lähettämään Turun tuomiokapitulille tietoja ja kuvauksia 

heidän seurakunnissaan säilytettävistä muistomerkeistä (minnesmärk). Siuntiosta ilmoitettiin tuolloin seu-

rakunnan tärkeimmäksi muistomerkiksi (monument) itse kivinen kirkkorakennus, ja heti toisella sijalla oli 

kyseisessä kirkossa sijaitseva alttaritaulu (altare taflan), joka esittää Kristuksen ristiinnaulitsemista, hau-

tausta ja ylösnousemusta, ja joka on maalattu vuonna 1633.105 Kuvauksen perusteella kyseessä on tyypilli-

nen 1600-luvun alkupuolen monikerroksinen alttarilaite, jonka suurikokoisin kuvakenttä on alimmaisena, ja 

esittää ajalle tyypilliseen tapaan pääaiheena ristiinnaulitsemista. Sen yläpuolella olevassa kentässä on ku-

vattuna Kristuksen hautaus ja ylimpänä ylösnousemus. Alttarilaitteen mahdollisia veistokoristeisia kehyksiä 

ei kuvailla eikä lahjoittajaa mainita, mutta teoksen todetaan yksiselitteisen täsmällisesti olevan maalattu 

vuonna 1633 (måladt är af Anno 1633), minkä perusteella voi olettaa, että kyseinen vuosiluku on ollut mer-

kittynä itse esineeseen. Vuosiluku viitannee esineen valmistusajankohtaan, mutta se voi liittyä myös yksit-

täiseen tapahtumaan. 

1600-luvun alkupuolella alttarilaite on todennäköisesti aikakaudelle tyypilliseen tapaan saatu Siuntion kirk-

koon lahjoituksena. Vuosisadan alussa tilanne ei ollut helppo. Siuntion kirkko paloi ensimmäisen kerran jo 

vuonna 1526. Tuossa palossa tuhoutui arvattavasti huomattava määrä kirkon sisätiloja, ja kunnostustöitä 

tehtiin tuolloin Suitian kartanoa hallinneen Flemingin suvun avustuksella. Vuonna 1617 kirkko kuitenkin pa-

loi jälleen. Tämä tulipalo oli pahempi kuin edeltäjänsä, ja sitä on kuvailtu katastrofiksi, jonka jälkeen kirkko 

tarvitsi täydellisen peruskorjauksen. Kunnostustyö eteni hitaasti. Ajankohtaan osui muiden muassa 30-

 
104 ”1. st. Altar Tafla, föreställande Christi kors, med tvänne dörrar på gång-järnen.” KA Ssrka, Kirkonkassan tilikirja 
1744-1816, En år 1758 uppgjord förteckning öfver Kyrkans dåvarande egendom, alaotsikko Trä Redskap. 
105 ”2:o Altare taflan i denne kyrcka [Steen kyrckan], hwarpå står Christi korssfästelse begrafning och upståndelse må-
ladt är af Anno 1633.” F IV:3 Kertomuksia kirkkojen historiallisista muistomerkeistä ym. (1749-1752), Turun tuomioka-
pitulin arkisto, KA; Reinhold Hausen on koonnut von Stiernmanin kiertokirjeen vastaukset kirjaksi v. 1882: von Stiern-
man 1882, 157. 
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vuotinen sota, johon protestanttinen Ruotsi osallistui, ja useita katovuosia. Kruunu myönsi kirkolle kunnos-

tusapua, mutta työt olivat kesken vielä 1680-luvulla.106 Vuosisadan alkupuoli oli yleisesti ottaen kirkollisten 

kunnostustöiden ja uudistusten aikaa, mutta Siuntiossa tulipalo on varmasti synnyttänyt irtaimistohankin-

noille aivan erityisen kiireellisen tarpeen. Aatelisilla oli tapana näyttää esimerkkiä ja korostaa omaa ase-

maansa tekemällä lahjoituksia, mutta lahjoitettujen esineiden merkitys korostui, kun seurakunnalla itsel-

lään ei ollut varaa hankkia kirkossa edellytettyä irtaimistoa. 

Kartanonherrat toimivat usein esimerkillisinä lahjoittajina, ja usein vaakunoin koristellut esineet muistutti-

vat lähiseudun kirkoissa mahtimiehistä, joita ei välttämättä paikkakunnalla useinkaan nähty. Siuntiossa vai-

kutti lahjoittajiksi sopivia aatelisia, ja lahjoituksia oli kirkkoon saatu ennenkin. Esimerkiksi sotamarsalkka 

Åke Tott (1598–1640) oli lahjoittanut Siuntion kirkkoon vaakunoin koristellun saarnatuolin vuonna 1625, 

mahdollisesti sen kunniaksi, että hänet tuona vuonna esiteltiin ritarihuoneella Tukholmassa nimellä Tott af 

Sjundby.107 Åke Tott sopisi lahjoittajaksi myös vuoden 1633 alttarilaitteelle. Kustaa II Adolfin sotapäällik-

könä kunnostautunut Tott oli lyöty ritariksi 1627, ja ylennetty ratsuväenkenraaliksi ja sotamarsalkaksi 1630. 

Hän lopetti sotilasuransa kuninkaan kaaduttua Lützenissa 1632. Åke Tott peri Siuntiossa sijaitsevan Sjund-

byn kartanolinnan isältään Henrik Tottilta (1552–1603), ja hänestä tuli kartanon omistaja vuonna 1618. Tot-

tin suku oli mahtitekijä Siuntiossa, ja Åke Tottilla oli niin varallisuutta kuin syitäkin tehdä Siuntion kirkkoon 

loisteliaita lahjoituksia. Lahjoitukselle saattoi olla erityinen syy, sillä vuoteen 1633 liittyy eräs tapahtuma 

hänen perhepiirissään: hänen äitinsä Sigrid Vaasa kuoli tuona vuonna.108 Sigrid Eerikintytär Vaasa (1566–

1633) oli Ruotsin kuningas Eerik IX:n ja Kaarina Maununtyttären tytär. Hänen varsinainen kotipaikkansa 

Suomessa oli Liuksialan kuninkaankartano Kangasalla, mutta hän oleskeli Sjundbyssä miehensä Henrik Tot-

tin kuoleman (1603) jälkeen ennen muuttoaan Tukholmaan 1609. Myös hänen äitinsä Kaarina Maununtyt-

tären tiedetään vierailleen Sjundbyssä. Åke Tott vieraili tiluksillaan harvemmin ja lyhyitä aikoja kerrallaan, 

mutta vietti siellä vuodet 1625–27.109 

 

 
106 Favorin 1986, 79; Rancken 1953, 153–154. 
107 Saarnatuoli on myös ollut suomalaisessa puukirkossa, ja siitä on jäljellä kaikukatos sekä kirkossa nykyään esillä ole-
vat ovi ja säästyneistä paneeleista koottu seinäke. Esineessä ei mainita vuosilukua, mutta paneeleiden vaakunat esittä-
vät Åke Tottin lähisukua (Henrik Classon Tott, Sigrid Eriksdotter Vaasa ja Karin Månsdotter, Horn-suvun vaakuna on 
kadonnut), joten lahjoittaja lienee hän. Rancken 1953, 154–155, 176–177; Rancken 1950, 122–125; Hausen 1972, 19; 
Hiekkanen 2014, 479. Hiekkanen on esittänyt, että kirkossa nykyään olevat fragmentit saattaisivat olla peräisin lehte-
rin rintamuksesta, joka olisi ollut samaa lahjoituskokonaisuutta saarnatuolin kanssa. 
108 Kiitän prof. Heikki Hankaa tästä havainnosta, jonka hän esitti pitäessäni Elina Räsäsen kanssa esitelmää Siuntion 
veistoksista seminaarissa Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset Kansallismuseossa 
6.3.2020. 
109 Nuorteva 2006; Syrjö 2011. Hakkapeliittojen johtaja Åke Tott asui ja kasvatti hevosia Sjundbyssä, ja monet hakka-
peliitat olivat siuntiolaisia. Sjundby gård 2021. 
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Åke Tott olisi hyvin voinut lahjoittaa epitafialttarilaitteen äitinsä Sigrid Vaasan muistolle. Vuosiluvun lisäksi 

tätä ajatusta tukee myös se, että vuoden 1633 alttarilaitteessa oli kuvauksien mukaan saranoidut ovet. Kes-

kiajan alttarikaapeille tyypilliset avattavat ja suljettavat ovet eivät kuuluneet luterilaisen alttarilaitteen ra-

kenteeseen, mutta näiden ovien jäänteinä tavattiin edelleen saranoituja siipiä – varsinkin jos kyseessä oli 

epitafi, jolloin siivissä oli usein lahjoittajien muotokuvat. Åke Tottin isä Henrik Tott oli kuollut jo vuosia 

aiemmin (1603), mutta ei ollut lainkaan tavatonta, että epitafeja teetettiin vuosikymmeniäkin jälkikä-

teen.110 Åke Tottin Siuntion kirkkoon lahjoittamassa saarnatuolissa on kuvattu vaakunoin hänen lähi-

sukuaan ylenevässä polvessa, joten hänen tyyliinsä olisi voinut sopia korostaa Tottin suvun muistoa myös 

alttarilaitteella. On mahdollista, että epitafialttarilaitetta olisi suunniteltu jo aiemmin ilman kuolemanta-

pauksiakin, mutta Sigrid Vaasan kuolema vuonna 1633 olisi voinut antaa sysäyksen alttarilaitteen hankin-

nalle juuri kyseisenä vuonna. 

 

4 VEISTOSTEN ATTRIBUUTIO 

4.1 Siuntion veistosten tyylipiirteet 

Kaikilla Siuntion veistoksilla (Kristusta lukuun ottamatta) on pitkät, runsaasti laskostetut vaatteet (ks. kuva 

1). Vaatteiden hihat ovat niin pitkät, että ne muodostavat käsivarsille laskoksia ja taitteita, jopa käännetyiltä 

hihansuilta vaikuttavat, leveät taitokset ranteiden kohdalle. Tuomaalla ja Paavalilla on klassisoivista kaa-

vuista poikkeavat napitetut etumukset, Tuomaalla myös kaulukset. Hahmot seisovat kevyessä kontraposto-

asennossa, ja ovat suunnanneet katseensa eri suuntiin. Hahmot pitelevät esineattribuutteja käsissään ma-

talalla lantiolinjalla lukuun ottamatta Pietaria, joka on kohottanut avaimensa rinnalleen. Apostoleista myös 

Filippus ja Johannes pitävät oikeaa kättään kevyesti rinnallaan. Neitsyt Maria on painanut kämmenensä rin-

nan kohdalle yhteen rukoukseen. Asento on rento, mutta hahmot ovat melko liikkumattomia, eikä täysba-

rokille tunnusomainen ylöspäin suuntautuvan liikkeen tuntu ole voimakas. Attribuuttien puuttuminen ja 

fragmentaarisuus vaikeuttavat kokonaisuuden dynamiikan hahmottamista, sillä hahmojen käsissään pitele-

mät esineet ovat luoneet teokseen linjoja ja lisänneet hahmojen ulottuvuutta, kenties myös liikkeen tuntua. 

Attribuuteista ovat kokonaisina säilyneet pienikokoisimmat. Kumaraselkäisen ja vakavailmeisen Tuomaan 

reiden korkeudella pitelemä suorakulma tuntuu vetävän koko hahmoa alaspäin saaden sen kumartumaan 

entistä enemmän avoimen kirjansa taakse. Pietari taas on kohottanut katseensa yläviistoon ja painanut kä-

dessään olevan avaimen rintaansa vasten. Hahmo on ikään kuin vetäytynyt kasaan, ja puristaa myös 

 
110 Esimerkiksi Åke Tottin oman hautamuistomerkin Turun tuomiokirkossa teetti hänen leskensä Cristina Brahe 37 
vuotta miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1678. Myös Sigrid Vaasa on haudattu samaan Tott-suvun kuoriin. Tuhka-
nen 2005, 194–195. 
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suljettua kirjaa tiukasti kainalossaan. Mikäli yksi attribuutiton apostoli on Filippus, hän on pidellyt kädes-

sään todennäköisesti pitkää ristisauvaa, joka on suuntautunut enemmän eteen kuin sivulle. Myös Paavali 

on ojentanut pitkäteräisen miekkansa eteenpäin. Matteuksen ja Bartolomeuksen attribuutit ovat olleet ko-

hotettuina sivulle hieman väljemmin irrallaan vartalosta. 

Filippuksen ja Pietarin asennot ovat hyvin samankaltaisesti tiiviit ja kasaan vetäytyneet, molemmilla on toi-

nen käsi rinnalla ja toinen lantiolla. Heillä on molemmilla olkapäille ulottuvat, suurille kiharoille kiertyneet 

hiukset ja lyhyt, kevyesti aaltoileva parta. Myös kasvonpiirteet ovat samanlaiset: nenä on suuri ja kyömy, 

poskipäät matalat, ja suurten silmien yllä kaartuvat kulmakarvat korkealla. Tuomas ja Matteus ovat samaan 

tapaan ryhdiltään kumarat ja jäykät, toisessa kädessä on avoin kirja ja attribuuttia pitelevä käsi on mata-

lalla. Myös heillä on kaikilla kokonaisuuden mieshahmoilla toistuvat suuret kiharat. Myös suuret ja kyömyt 

nenät sekä suuret silmät toistuvat kaikilla hahmoilla. Tuomaan ja Matteuksen parrat ovat lyhyet, poskipäät 

korostuneet, otsat leveät ja kulmat kurtistuneet tuimaan ilmeeseen. Kolmas toisiaan muistuttava apostoli-

pari on Paavali ja Bartolomeus. He antavat muihin nähden pitkän ja hoikan vaikutelman. Lisäksi molempien 

ylävartalo on kääntynyt hieman sivulle. Hiukset ja parrat laskeutuvat pitkinä olkapäille ja rinnoille, myös 

viikset ovat pitkät. Kasvot ovat kapeat, otsat ja poskipäät korkeat. Pitkät, alaspäin kaartuvat kulmakarvat 

luovat alakuloisen vaikutelman. Myös Kristus muistuttaa kasvonpiirteiltään ja pitkine hiuksineen erityisesti 

Bartolomeusta; molempien hahmojen päät ovat lisäksi samaan tapaan kallellaan (ks. kuva 2). Kristuksen 

kiharoille on asetettu orjantappuroista palmikoitu kruunu, ja hänen kasvonsa suljettuine silmineen vaikut-

tavat levollisilta ylenpalttisen kärsimyksen sijaan. Kädet on ojennettu suoraan sivuille ja jalat ovat kevyesti 

koukistuneet polvista. Jokainen lihas on jännittynyt ja kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti. Laskoksinen, kapea 

lannevaate on koottu suurelle solmulle toisen lonkan päälle. Ristinpuu on maalattu mustaksi, mikä korostaa 

pronssinväristä hahmoa, joskaan kumpikaan sävy ei liene alkuperäinen.111 Ristin juurella on harmaaksi maa-

lattu kivinen kumpare, jonka päällä ovat pääkallo ja luut ristissä, sekä linnunpäinen käärme. 

Marian ja Johanneksen kasvot erottuvat muista selvästi. Ne ovat molemmilla kapeat, posket ja kaula ovat 

pulleat. Parrakkaiden hahmojen joukossa sileät kasvot, selvästi erottuvat leuankärjet ja pienet suut korostu-

vat. Pulleat kasvot yhdistetään yleensä nuoruuteen. Johannes oli apostoleista nuorin, ja näin ollen myöskin 

parraton, mikä sinällään toimii hänen attribuuttinaan. Marian tapauksessa tämä voidaan nähdä viittauk-

sena hänen neitsyyteensä. Pulleita poskia ja pyöreitä muotoja voidaan ylipäätään pitää pehmeinä ja sitä 

kautta naisellisina piirteinä, ja miespuolisilla hahmoilla onkin tässä kokonaisuudessa kulmikkaammat piir-

teet. Yksivärisiksi maalatut kasvot vaikuttavat helposti ilmeettömiltä, mutta lähemmässä tarkastelussa veis-

tokset ovat hyvin ilmeikkäitä. Kuusi apostolia on kuvattu vanhoina miehinä. Paavali kuvataan yleensä liehu-

partaisena, Pietari puolestaan päälaelta kaljuna. Pronssimaalin altakin hahmojen silmien ympärillä on 

 
111 Ks. tarkempi dokumentointi liitteessä 2. 
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erotettavissa ryppyjä ja juonteita. Pronssimaalikerros peittää monia veistotyön ja alkuperäisen maalipinnan 

yksityiskohtia; entistetystä Pietarista on nähtävissä poikkijuonteet otsalla, punaiset huulet ja hento puner-

rus poskilla (ks. kuva 5). Oletettavasti myös Kristuksen haavoista on valunut verta, vaikka tästä ei pronssi-

maalikerroksen alta olekaan viitteitä nähtävissä. Pietarin tummanpunainen viitta ja aitokullalla kullatut att-

ribuutit antavat viitteitä siitä runsaasta, monivärisestä ja kimaltelevasta kokonaisuudesta, jollainen se on 

aikoinaan ollut. Pronssimaalilla on todennäköisesti myös haettu juhlavuutta, mutta tummunut ja vihertä-

väksi hapettunut pronssimaali ei enää tee oikeutta veistosten elinkaaren tällekään vaiheelle. 

Eräs selvästi erottuva piirre veistoksissa on suhteettoman suuret kädet. Tekijän veistojälki on ylipäätään 

jokseenkin kulmikasta, ja tämä tuntuu korostuvan käsien muodoissa. Ilmeikkäiden kasvojen ja voimakkai-

den, terävien kangaslaskosten rinnalla kädet näyttävät kömpelöiltä ja viimeistelemättömiltä. Erityisesti Ma-

rian ja Johanneksen käsissä (kuva 6) näkyy selvästi käsien suhteettomuus hahmon vartaloon nähden. Lisäksi 

sormet ovat luonnottoman pitkät ja niiden asento erikoinen. Alttarilaitteen veistokset on alun perin tarkoi-

tettu katsottaviksi kauempaa, joten tiettyjen osien, kuten silmien ja käsien korostaminen saa hahmon ja sen 

viestin erottumaan kauempaakin. Samaa tarkoitusta ovat todennäköisesti palvelleet myös kiiltokullalla sila-

tut attribuutit. Toisaalta, juuri vartalon mittasuhteiden vääristämistä ja liioittelua voidaan pitää yhtenä ma-

nieristisena tyylikeinona.  

1600-luvun kirkollisissa esineissä apostolit kuvattiin yleensä pitkiin kaapuihin pukeutuneiksi, paljasjalkaisiksi 

ja parrakkaiksi. Henkilökohtaisten attribuuttien lisäksi he kantavat usein kirjaa.112 Siuntion veistokset ovat 

tässä suhteessa tyypillisiä aikakautensa apostolifiguureja, joskin hahmoilla on tossumaiset jalkineet. Terävä-

kärkisiä tummia tossuja voidaan pitää poikkeuksena vallitsevaan paljasjalkaisuuteen nähden, joten se on 

todennäköisesti juuri kyseisten veistosten tekijälle tunnusomainen tapa. Yksityiskohtien vähentäminen on 

toisaalta myös vähentänyt veistotyöhön kuluvaa aikaa. Toinen erottuva piirre hahmojen jaloissa on etum-

maisen säären päällä kulkeva pystysuuntainen harjanne, joka toistuu kaikilla hahmoilla, myös Kristuksella, 

jonka sääret ovat paljaat (kuva 7). 

Siuntion veistoksissa on monia piirteitä, joita voidaan pitää keskiaikaisen kuvaperinteen jatkumona. Kuvien 

käyttäminen kirkossa Raamatun tapahtumista opettamiseen, muistuttamiseen ja hartauden herättämiseen 

on jo sinänsä alkukirkon ajoilta periytyvä tapa, jota jatkettiin keskiajan ja reformaation jälkeen käyttäen 

vanhoja ja tuttuja kuvakonventioita. Attribuuttien liittäminen hahmon yhteyteen tunnistamisen helpotta-

miseksi on keskiaikainen käytäntö. Keskiaikaisista alttari- ja pyhimyskaapeista periytyy uuden ajan kirkolli-

seen veistotaiteeseen myös muita elementtejä, kuten arkkitehtoninen rakenne, jossa jokaiselle veistokselle 

on oma paikkansa.113 Laskostetut kaavut, viitat ja runsaat kangaskaistaleet ovat kuuluneet raamatullisten 

 
112 Tuhkanen 2016, 34. 
113 Tuhkanen 2016, 33–38. 
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veistoshahmojen ylle jo vuosisatojen ajan, ja pelkästään veistosten esitystavan perusteella Siuntion veistos-

ten ajoittaminen on hankalaa. Kuvia on myös yleisesti veistetty mallikirjojen ja esimerkiksi kuparipiirrosten 

avulla, jolloin samanlaiset sommitelmat ja hahmokuvaukset ovat levinneet laajalle. 

Kalvaarioryhmä erilaisine muunnelmineen on myös keskiajalta periytyvä aihe. Siuntion ryhmä esittää het-

keä, jolloin Kristus riippuu ristillä kuolleena; onhan hänen kyljessään jo haava. Ristin juurelle on kuvattu su-

rijoista Maria ja Johannes, tyypilliseen tapaan Maria rukoilevana Kristuksen vasemmalla puolella (haavan 

puolella), ja Johannes ylöspäin katsovana Kristuksen oikealla puolella. Neitsyt Marialla on korkealle kohoava 

pääliina ja keskiaikaista naimisissa olevan naisen leukaliinaa mukailevat laskokset heti paljaan kaulan ala-

puolella. Vaatteen laskokset näyttävät avautuvan toisen rinnan kohdalla, jolloin alta paljastuva vaate muo-

dostaa terävät laskokset rinnan päälle (ks. Marian vasenta rintaa kuvassa 6). Veistoksen rinta ei ole paljas, 

mutta rinnan paljastava vaatteen etumuksen imetysaukko on tyypillinen Maria lactans - eli imettävä Maria 

-kuvatyypille, joka periytyy alkukirkon ajoilta. Imetysaiheet nousivat erityisen suosituiksi keskiajalla osana 

neitsyt Mariaan kohdistuneita hartausmuotoja, ja niitä käytettiin vuosisatojen ajan niin maalaus- kuin veis-

totaiteessa. Imetysaiheissa ei aina ole oleellista, imeekö Jeesus-lapsi äitinsä rintaa. Ruokkimisella sinänsä on 

symbolinen merkitys, ja sekä Pietari että Paavali käyttivät kirjeissään maitoa Jumalan sanan symbolina. Kes-

kiajan lopulla Jeesuksen ja Marian roolit alkoivat lähentyä toisiaan, ja rintamaidon ja Jeesuksen veren välille 

muodostui analogia. Sekä Marian paljas rinta että Jeesuksen paljas kylkihaava viittaavat armon anomiseen 

ihmiskunnalle (niin sanottu kaksoisesirukous), ja maito saa vereen rinnastuvan eukaristisen merkityksen. 

Marian maito ei ole suunnattu ainoastaan Jeesus-lapselle, vaan kaikille.114 Siuntion ryhmässä imetysviittaus 

on hienovarainen, mutta selvä. 

Kansallismuseon kokoelmissa olevia Siuntion veistoksia ei ole aiemmin yritetty attribuoida yksittäiselle teki-

jälle tai työhuoneelle. Veistoksista ylipäätään on vain muutama maininta tutkimuskirjallisuudessa. Taidehis-

torioitsija Karl Konrad Meinander mainitsee Siuntion kirkossa olevan krusifiksin keskiajan alttarikaappeja ja 

puuveistoksia käsittelevässä väitöskirjassaan vuonna 1908. Hän ei ole kuitenkaan vieraillut Siuntion kirkossa 

itse, vaan viittaa Hausenin muistiinpanoihin (1872) suomalaisen puukirkon ajoilta. Vasta vuonna 1965 Carl 

Axel Nordman huomautti keskiaikaisia puuveistoksia käsittelevässä laajassa monografiassaan, ettei Meinan-

derin mainitsema krusifiksi ole keskiaikainen.115 Matthias Wenigerin mukaan veistosten tyyliä on hankala 

arvioida, mutta ne eivät missään tapauksessa ole 1500-lukua vanhempia. Hän arvioi, että veistokset olisi 

todennäköisemmin hankittu Siuntion kirkkoon vuoden 1617 tulipalon jälkeen. Mikäli ne olisivat 1500-lu-

vulta, niitä olisi täytynyt muokata 1600-luvulla barokkityylisiksi. Weniger ei ollut nähnyt veistoksia itse, vaan 

 
114 Räsänen 2017b, 225, 227–229, 232. 
115 Meinander 1908, 363; Nordman 1965, 23, 633. Nordman mainitsee myös Michel Sittowin ja vuoden 1515 doku-
mentin, mutta toteaa siinä mainittujen teosten kadonneen jäljettömiin. 
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on tehnyt tyylillisen analyysinsä mustavalkoisten valokuvien perusteella, ja hän epäileekin (virheellisesti) 

että apostoli Pietarin pää olisi myöhempi lisäys veistokseen.116 

Weniger huomauttaa myös, että veistokset muistuttavat erityisesti vaatteiden laskoksien ja kasvonpiirtei-

den suhteen Tallinnan Nigulisten kirkon Pyhän suvun alttarikaapin uusia apostoliveistoksia. Kyseistä 1500-

luvun taitteeseen ajoitettua alttarikaappia on kunnostettu vuonna 1652, jolloin siihen lisättiin neljä aivan 

uutta apostoliveistosta (kuva 8).117 Tässä Wenigerin havainto uusien veistosten samankaltaisuudesta Siun-

tion veistoksiin nähden osuu oikeaan, sillä ne on valmistettu Tobias Heintzen työhuoneella Tallinnassa. Sten 

Karlingin mukaan kyseiset veistokset erottuvat joukosta barokkityylisinä, joskin niiden tyyli toisaalta myös 

sulautuu 1500-luvun alun veistoksiin, joiden tyyli puolestaan kallistuu manierismiin. Myös kiiltävä lehtikul-

tapinta on tehnyt kokonaisuuden ilmeestä yhtenäisen. Karling on kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei-

vät apostolit sovi alttarikaapin ikonografiaan. Neljä apostolia ovatkin korvanneet pyhän suvun miespuolisia 

jäseniä, mutta eivät suinkaan kaikkia heistä. Apostolit eivät tunnu kiinteästi liittyvän sen enempää kalvaa-

rioryhmään kuin alttarikaapin Maria-aiheisiinkaan.118 Alttarikaapin ikonografiassa hieman irrallisiksi jäävät 

apostolit muistuttavat Siuntion apostoleja. Hahmot ovat paljasjalkaisia, mutta seisovat pienten kumparei-

den päällä. Vaatteissa, hiuksissa ja parroissa on paljon samaa, samoin kasvonpiirteissä suurine nenineen, 

silmineen ja korkeine kulmineen. Erityisesti Pietarit pitelevät attribuuttejaan samoin, ja Pyhän suvun alttari-

kaapin Paavali avaa kirjaansa katsojille Siuntiosta tutulla eleellä (vrt. kirjaa pitelevä Tuomas kuvassa 1; vaat-

teiden ja kasvonpiirteiden osalta vrt. Bartolomeus). Pyhän suvun alttarikaapin apostolit vaikuttavat dynaa-

misemmilta kuin Siuntion: hahmot seisovat lähekkäin ja limittäin ollen enemmän vuorovaikutuksessa ympä-

röivien veistosten kanssa. 

Siuntion veistosten ajoittaminen perustuu paitsi tyylipiirteisiin ja arkistomateriaaliin, myös kokonaisuuden 

aiheisiin. Apostolit olivat tyypillisiä luterilaisessa kirkkotaiteessa, ja keskiaikaista ajoitusta vastaan puhuu 

myös pyhimysten, kirkkoisien ja muiden katolilaisten hahmojen puuttuminen. Myös kadonneiden kuvakent-

tien aiheet ovat liittyneet Kristuksen kärsimyshistoriaan, mikä Ångströmin mukaan on luterilaisen taiteen 

merkittävin ero myöhäiskeskiajan kirkkotaiteeseen verrattaessa.119 Erityisesti veistosten ajoitusta 1600-lu-

vun alkuun voidaan argumentoida myös 1600-luvun alussa vaikuttaneella tekijällä, joka seuraavissa alalu-

vuissa pyritään tunnistamaan vertailumateriaalin avulla. 

 

 
116 Weniger 2011, 104–105. 
117 Weniger 2011, 104–105; Pyhän suvun alttarikaapista ks. Karling 1946, 238–248; Kurisoo 2013. 
118 Karling 1946, 239–240. 
119 Ångström 1992, 15, 25. 
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4.2 Vertailumateriaali 

Siuntion alttarilaitteen veistoksia voidaan verrata 1600-luvun kirkkotaiteessa esiintyviin puuveistoksiin. Ih-

mishahmoisia puuveistoksia löytyy paitsi alttarilaitteista, myös saarnatuoleista ja epitafeista. Suomen kir-

koissa on säilynyt useita alttarilaitteita 1600-luvun jälkipuoliskolta, mutta vuosisadan alkupuolelta tunne-

taan Siuntion alttarilaitteen lisäksi ainoastaan yksi: Sauvon kirkon alttarilaite vuodelta 1648 (kuva 9). Hanna 

Pirisen mukaan kyseinen alttarilaite edustaa tyypillistä Ruotsin suurvaltakauden taidelahjoitusta, jolla on 

epitafifunktio. Teoksen lahjoitti Abraham Nilssonin leski Gertrud Wessel. Alttarilaite koostuu yhdestä suu-

resta kuvakentästä, johon on maalattu ristiinnaulitseminen Marten de Vosin kuparipiirrosjäljenteen mu-

kaan. Predellaosaan on maalattu lahjoittajat ja ehtoollisaihe, kolmionmuotoiseen päätykenttään puoles-

taan pienikokoinen ristiltäotto. Keskusaiheen molemmin puolin on veistotyönä kuvattu Pietari ja Paavali, 

päätykentän molemmin puolin vapaasti seisovat apostolihahmot ja ylinnä keskellä ylösnoussut Kristus. Kes-

kusaihetta kehystävät veistetyt reliefit ja uloinna kehysrakenteessa mytologisoivat naishahmot. Teos on 

tyypillinen vuosisadan puolivälin työ, jonka tekijää ei tunneta, mutta veistokoristelua on esitetty kotimaisen 

tekijän työksi.120 Tyylipiirteiltään veistokset eivät muistuta Siuntion veistoksia, eikä alttarilaitteen rakenne-

kaan ole vertailukelpoinen Siuntion alttarilaitteesta esitettyihin kuvauksiin, joissa esiintyvät myös sara-

noidut siivet. Vuosisadan loppupuolen alttarilaitteet Suomessa ovat enenevässä määrin kotimaisten tekijöi-

den työtä edustaen usein runsaampaa täysbarokkia, joten kotimaasta vertailukohtia on Siuntion alttarilait-

teelle haettava toisaalta. 

Suomessa on säilynyt useita saarnatuoleja 1600-luvun alkuvuosikymmeniltä. Kuten alttarilaite, myös saar-

natuoli edusti niin kirkkotilassa kuin jumalanpalveluselämässä reformaation jälkeistä uudistusta. Suomen 

vanhin saarnatuoli on lahjoitettu Hattulan kirkkoon vuonna 1550, ja se muistuttaa keskiaikaista lukupulpet-

tia. Jo vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä kehotettiin seurakuntia hankkimaan kunnolliset saarnatuolit, ja 

1620-luvulla saarnatuolia jo edellytettiin osana kirkon sisustusta. Saarnatuolit olivat myös suosittuja lahjoi-

tuskohteita, joiden kulta-aikana Suomessa voidaan pitää 1600-luvun jälkipuoliskoa. Lähes kaikissa 1600-

luvun saarnatuoleissa tavataan apostoleja tai evankelistoja esittäviä veistoksia tai maalauksia. Runsas veis-

tokoristelu on tyypillinen, ja työmäärältään vaativat esineet olivat arvokkaita hankintoja.121  

Kuten muidenkin moniosaisten kirkkoesineiden tapauksessa, myös saarnatuoli edellytti useamman ammat-

tilaisen työpanosta. Saarnatuolin rakenteellisesta osasta vastasivat puusepät, mahdollisesti yhteistyössä 

muurareiden kanssa. Saarnatuolin suunnittelijana toimi yleensä tietyn työhuoneen mestari, mutta tämän 

lisäksi koristelutyöhön saattoi osallistua erillinen puunveistäjä tai -leikkaaja, (koriste)maalari, kultaaja ja 

koko joukko oppipoikia. Tämä vaikeuttaa työn attribuoimista yhdelle tietylle henkilölle. Usein tekijäksi 

 
120 Pirinen 1996, 108–110, 144. 
121 Tuhkanen 2008, 8, 34, 35; Pirinen 1996, 58, 81. 
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mainitaan työstä vastanneen työhuoneen mestari. Useiden mestarien kohdalla heidän oma erikoisalansa 

tunnetaan, ja usein on tiedossa myös heidän käyttämiensä erityisosaajien nimiä. Maalaus- ja muu koristelu-

työ saatettiin tehdä vuosikausia esineen rakennuttamisen jälkeen, ja jotkut lahjoittajat halusivat vain uudis-

taa esinettä, vaikka sille ei olisi ollut nimenomaista tarvettakaan. Esineisiin maalatut vuosiluvut eivät aina 

kerro niiden alkuperäistä valmistusajankohtaa, eikä tietoja lahjoittajista tai seurakunnan palkkaamista käsi-

työläisistä ole kaikissa tapauksissa säilynyt.122 

Seuraavissa luvuissa vertaan Siuntion veistoksia kahteen saarnatuoliin Mynämäeltä (1641) ja Taivassalosta 

(1633), Mynämäen kirkossa sijaitsevaan Flemingin epitafilaitteeseen (1624), Keilan kirkossa Virossa sijaitse-

vaan alttarilaitteeseen ja saarnatuoliin (molemmat 1632) sekä virolaisen Harju-Ristin kirkon saarnatuoliin 

(vuosi) ja Nigulisten kirkon saarnatuolin jalkaan (1624). Molemmat Suomessa sijaitsevat saarnatuolit ja epi-

tafilaite ovat Henrik Flemingin (1584–1650) lahjoittamia. Kyseiset saarnatuolit on valittu vertailukohteiksi, 

koska niiden veistokset muistuttavat huomattavan paljon Siuntion veistoksia, ja Siuntion veistosten tapaan 

nekin on valmistettu 1600-luvun alkupuolella. Saarnatuolit johdattavat edelleen tekijäkysymysten äärelle. 

Taivassalon saarnatuoli on attribuoitu yhdelle aikansa tunnetuimmista tallinnalaisista puunveistäjämesta-

reista, Tobias Heintzelle (1589–1653), Mynämäen saarnatuolin kohdalla puolestaan on esitetty tekijäksi niin 

Heintzea kuin niin ikään Tallinnassa vaikuttanutta Lüdert Heissmannia (k. 1659). Otan vertailuun mukaan 

Tobias Heintzen työpajassa valmistetun Flemingin epitafin, ja erään Heintzen tunnetuimmista säilyneistä 

töistä, virolaisen Keilan kirkon alttarilaitteen, joiden molempien veistosfiguureja pidetään mestarin omakä-

tisenä työnä.123 Myös Keilan kirkon saarnatuoli (1632) on Heintzen työpajasta. Molemmissa Keilan koh-

teissa Heintzen kanssa tiedetään työskennelleen myös puunveistäjä Hans Wentzelin (aktiivinen Tallinnassa 

1638–46), kuten myös niinikään virolaisen Harju-Ristin kirkon saarnatuolin (1630) parissa. Samankaltaista 

veistotyyliä on havaittavissa myös Nigulisten kirkossa säilyneessä, pyhää Kristoforosta esittävässä saarna-

tuolin jalassa (1624, Heintzen työhuone). 

 

 

 

 

 

 
122 Tuhkanen 2016, 49 – 50, 80; Tuhkanen 2008, 67. 
123 Flemingin epitafi ja Keilan alttarilaite toimivat vertailukohtina myös rakenteensa puolesta, ja niihin palataan Siun-
tion alttarilaitteen rekonstruktion yhteydessä luvussa 5. 
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4.2.1 Mynämäen ja Taivassalon saarnatuolit 

Erityisesti 1600-luvun alkupuolen saarnatuolit ovat valmistusajankohtansa puolesta hyviä vertailukohtia 

Siuntion veistoksille. Mynämäen kirkon saarnatuolin pronssimaalilla maalatut figuurit muistuttavat huomat-

tavan paljon Siuntion veistoksia (kuva 10).124 Huomio kiinnittyy hahmojen asentoihin, jotka ovat lähes 

identtisiä, vaikka hahmojen attribuutit ja vaatteiden yksityiskohdat ovatkin erilaiset. Kasvonpiirteet ovat 

samankaltaiset, samoin hiusten ja partojen muodot. Vaatteiden laskokset ovat teräviä ja hihat moninkertai-

silla laskoksilla. Mynämäen veistosten kädet eivät ole kuitenkaan liioitellun suuret ja niin viimeistelemättö-

män oloiset kuin Siuntion hahmoilla. Mynämäen figuurit seisovat porrastettujen kumpareiden päällä jalois-

saan samankaltaiset tossut kuin Siuntion veistoksilla, mutta säärten pystysuuntainen harjanne ei ole yhtä 

selvä, vaan hahmoilla erottuu pikemminkin poikkisuuntainen, teräväkärkinen laskos säären päällä. 

Saarnatuolin lahjoitti Mynämäen kirkkoon Henrik Fleming vuonna 1641. Saarnatuolin nykyinen asu on yh-

distelmä useita myöhempiä muutoksia, joista viimeisimmät ovat 1950-luvulta. Figuurien maalaus kultamaa-

lilla on kuitenkin tehty mahdollisesti jo vuonna 1695 restauroinnin yhteydessä, jolloin se maalattiin uudel-

leen ”erilaisilla väreillä”, ja jonka Gregorius Hallenius kuvaili vuonna 1738 olevan ”kulta- ja hopeakuvista 

kauttaaltaan välkkyvä”. Tuija Tuhkasen mukaan saarnatuolia on yksinkertaistettu ja modernisoitu niin pal-

jon, että sen alkuperäistä, 1600-luvulla välittynyttä vaikutelmaa on enää mahdotonta tavoittaa.125 Vertailu-

kohdaksi sopii Taivassalon saarnatuoli, joka on niin ikään Henrik Flemingin lahjoittama 1630-luvulla. Tämä-

kään esine ei ole alkuperäisessä asussaan, vaan sitäkin on kunnostettu ensimmäisen kerran jo 1600-luvun 

lopulla. Saarnatuoli on maalattu uudelleen kokonaan tai osittain useaan kertaan, ja sen nykyinen ulkoasu 

on peräisin 1960-luvulta. Se antaa kuitenkin aavistuksen siitä, millainen barokkiajan polykromia olisi voinut 

olla. Tuhkanen kuvailee veistosfiguureja taidokkaasti veistetyiksi ja maalatuiksi, ja kiinnittää huomiota nii-

den suuriin silmiin.126 Kuten Siuntionkin veistokset, myös Taivassalon tossujalkaiset hahmot seisovat kum-

pareiden päällä kontraposto-asennossa ja pitävät attribuutteja käsissään.  

Taivassalon Kristus-figuurissa on monia yhtymäkohtia Siuntion ennallistettuun Pietariin. Hahmojen asento 

on samanlainen, vatsanseutu on molemmilla korostunut, ja säären päällä kulkee harjanne. Myös kasvoissa 

on samoja piirteitä, kuten suuret silmät ja korkealle kaartuvat kulmakarvat sekä suuri nenä ja lyhyt, kevyesti 

aaltoileva parta. Erityisesti huomio kiinnittyy kummankin hahmon vasempaan käteen, joka Taivassalon Kris-

tuksella pitelee valtakunnanomenaa ja Siuntion Pietarilla suljettua kirjaa. Kädet ovat kulmikasta veistojälkeä 

myöten lähes identtiset (kuva 11, vrt. myös Pyhän suvun alttarikaapin Pietarin ja Paavalin vasenta kättä ku-

vassa 8). Taivassalon Kristus muistuttaa huomattavan paljon myös Mynämäen Kristusta. 

 
124 Kiitän tästä havainnosta Elina Räsästä. 
125 Tuhkanen 2008, 59–67. 
126 Tuhkanen 2008, 51–59. 
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Valtakunnanomenaa pitelevä käsi on veistetty Mynämäen figuurilla realistisemmin ja sormien muodot ovat 

pehmeät ja erottuvat. Siunauseleeseen kohotettu oikea käsi on molemmilla hahmoilla lähes samanlainen: 

pitkäsorminen ja viimeistelty. Yhteen esineeseen kuuluneita veistoksia ei ole välttämättä veistänyt vain yksi 

henkilö. Siuntiossa veistokset ovat piirteiltään niin samankaltaisia keskenään, että oletan niiden tekijäksi 

yhden ja saman henkilön. Esimerkiksi Taivassalon saarnatuolin veistoksissa sitä vastoin on suurempia eroa-

vaisuuksia yksityiskohdissa veistosten välillä. Siinä missä Kristus muistuttaa Siuntion Pietaria, on joissain 

muissa Taivassalon veistoksissa toisenlaisia tyylipiirteitä. Esimerkiksi Taivassalon Paavali muistuttaa varsin-

kin kasvoiltaan Tobias Heintzen omakätisiä töitä, kuten Moosesta Flemingin epitafissa (kuvat 12 ja 13). Ku-

ten edellä on todettu, yhden esinekokonaisuuden tekemiseen osallistui yleensä useita työpajalla työsken-

nelleitä käsityöläisiä. On mahdollista, että useampi veistäjä olisi tehnyt apostoliveistoksia saman perusmal-

lin mukaan, jolloin kullekin veistäjälle tyypilliset piirteet näkyvät lähinnä yksityiskohdissa (esimerkiksi pysty- 

tai poikkisuuntaiset harjanteet säären päällä, kulmikkaat tai realistisemmat kädet) ja veistojäljessä (esimer-

kiksi terävä tai pehmeä, syvä tai matala veistojälki). On myös mahdollista, että yksi veistäjä olisi veistänyt 

vaatteita, toinen kasvoja ja niin edelleen. 

Siuntion veistokset eivät missään tapauksessa ole Heintzen omakätistä työtä. Hänen tyyliään on kuvailtu 

manieristiseksi ja ilmavaksi. Sten Karling on luonnehtinut Keilan alttarilaitteen (1632) veistoksia eloisiksi 

(kuva 14). Figuurien vaatteiden hieno, pehmeä draperia linkittyy hahmojen luonnottomiin asentoihin. Var-

sinkin naishahmoiset hyveet ovat kiertyneet liioitteleviin asentoihin, ja pienine päineen ne seuraavat italia-

laisen manierismin kuvaustapaa. Apostolit Pietari ja Paavali sen sijaan on esitetty enemmän barokkityyli-

sesti. Hahmot eivät ole mittasuhteiltaan realistisia, ja etenkin päät ovat suhteettoman suuria. Hahmot vai-

kuttavat Karlingin mukaan kiihtyneiltä, jopa hermostuneilta, mitä vaikutelmaa korostavat eloisan draperian 

rinnalla askeettiset, pitkänomaiset, suorastaan vihaiset mieskasvot. Tällainen ääripäiden sekoittaminen on 

Karlingin mukaan Heintzelle tyypillistä. Heintze pyrki tyylillään rikkomaan hovityylisen manierismin persoo-

natonta ja staattista kauneutta, mikä oli aikakaudelle tyypillistä: taiteilijan persoonallista tyyliä pyrittiin tuo-

maan esiin. Ilmaisu sai mennä myös ”ruman” ja groteskin puolelle. Heintzen tyylistä puuttuu kuitenkin ba-

rokille tyypillinen ”swingi”, rytmi ja liikkeen tuntu. Kaikkia Keilan hahmoja yhdistää Karlingin mukaan voi-

makkaasti eteenpäin työntyvä lantio ja eteen tuotu vasen jalka.127 Flemingin epitafin hahmot ovat Keilaan 

verrattuna jäykempiä ja jollain tapaa nukkemaisia. Flemingin epitafi (1624) edustaa Heintzen tuotannossa 

varhaisempaa vaihetta, mikä osaltaan saattaa selittää hahmojen nukkemaista jäykkyyttä. Etenkin naishah-

moissa on kuitenkin samaa pyörteilevää eloisuutta kuin Keilan alttarilaitteessa. Heintzen omakätisesti veis-

tämä Pietari (kuva 15) muistuttaa asentonsa puolesta Pyhän suvun alttarikaapin eteenpäin kumartunutta 

Pietaria, joka on valmistettu hänen työpajallaan parikymmentä vuotta myöhemmin (vrt. kuva 8). Asennon 

 
127 Karling 1943, 124–125. Heintzen elämästä ja tuotannosta ks. tarkemmin Karling 1943, 89–148; Hein 2003, 34–35; 
Kangropool 1994, 125–126; Lumiste 1975, 101. 
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lisäksi kasvot muistuttavat toisiaan, mutta vaatteiden laskoksissa näkyy selvä ero Heintzen pehmeiden, 

verkkomaisten laskosten ja Pyhän suvun alttarikaapin veistäjän terävien ja suurien laskosten välillä.128 

Taidehistorioitsija Emil Nervander luonnehti vuonna 1888 Taivassalon saarnatuolia kömpelöksi työksi, jonka 

veistokset eivät ole taiteellisia. Toisaalta, Taivassalon saarnatuolin tekijää on pidetty ”maamme eturivin 

saarnatuolin tekijöihin kuuluneena mestarina”, ja Nils Cleve on nimennyt tämän ruotsalaiseksi olettamansa 

tekijän Taivassalo-mestariksi.129 Muissa lähteissä saarnatuolia pidetään yleisesti Tobias Heintzen koulukun-

nan työnä.130 Sten Karling perustelee sen muistuttavan Keilan ja Harju-Ristin kirkon saarnatuoleja. Erityisesti 

saarnatuolin figuurit muistuttavat hänen mukaansa Harju-Ristin saarnatuolin figuureja.131 Taivassalon ja 

Mynämäen saarnatuolit myös muistuttavat toisiaan, ja Cleve onkin pitänyt myös Mynämäen saarnatuolin 

tekijänä samaa Taivassalo-mestaria.132 Tuija Tuhkanen on myös kiinnittänyt huomiota figuurien yhteneväi-

syyksiin: hän käyttää esimerkkeinä Pietaria ja Kristusta esittävien veistosten samankaltaisia kasvonpiirteitä, 

hiuksia ja vaatetusta, sekä jalkineita.133 

Myös Karling on katsonut Taivassalon ja Mynämäen saarnatuolien edustavan samaa tyyppiä, mutta Mynä-

mäen saarnatuolin tekijäksi Karling on kuitenkin nimennyt Lüdert Heissmannin. Saarnatuoli on hänen mu-

kaansa Virosta tuotu, ja voidaan liittää ainoastaan epäsuorasti Heintzeen, mutta tätä väitettä hän ei täs-

mennä eikä perustele. Kenties hän viittaa tyylipiirteiden yleisluonteiseen samankaltaisuuteen ja Heissman-

nin Heintzeltä saamiin vaikutteisiin.134 Heissmannin työksi saarnatuoli määrittyy rakenteensa perusteella, 

joka on Karlingin mukaan lähes identtinen Heissmannin valmistaman virolaisen Järva-Madisen kirkon saar-

natuolin kanssa. Mynämäen veistosfiguurit eivät hänen mukaansa kuitenkaan missään tapauksessa ole 

Heissmannin kanssa työskennelleen veistäjän Elert Thielen käsialaa (kuten Järva-Madisessa), vaan muistut-

tavat Harju-Ristin saarnatuolin figuureja – aivan kuten Taivassalonkin saarnatuolin figuurit.135 On totta, että 

Mynämäen ja Järva-Madisen saarnatuolit muistuttavat rakenteellisesti toisiaan, mutta tätä ei mielestäni 

voida pitää yksiselitteisenä todisteena tietystä tekijästä. Tuija Tuhkanen onkin huomauttanut, että 

 
128 Heintzen veistotyylin kehityksestä, veistosten graafisista esikuvista ja Keilan alttarilaitteen ja Pyhän suvun alttari-
kaapin figuurien vertailusta ks. Hein 2003, 42–43. 
129 1900-luvun alkupuolen taidehistorialliselle tutkimusperinteelle oli tyypillistä pyrkiä nimeämään teoksille tekijät tai 
tekijäryhmät, vaikka heidän tarkka henkilöllisyytensä jäisikin tuntemattomaksi. Tuhkanen 2008, 57; Cleve 1932, 153–
154; Tuhkanen 2016, 61, 81–82; Karling 1943, 130. 
130 Karling 1943, 129, 130; Riska 1959, 77; Lumiste 1975, 101; Rast 2005, 328. 
131 Karling 1943, 130. 
132 Cleve näkee rakenteellisia yhteneväisyyksiä myös Taivassalo-mestarin ja Lemun (1642) ja Nousiaisten (1640) saar-
natuolien (joissa on maalatut figuurit) kanssa. Myös Tuhkasen mukaan näiden rakenteen ja koristelun yksityiskohtien 
samankaltaisuus viittaa samoihin käsityöläisiin, jota tukee myös lahjoittajien keskinäinen sukulaisuus ja esineiden lä-
heiset valmistusajankohdat. Karling on olettanut Mynämäen saarnatuolin toimineen esikuvana mainituille ”provinsiaa-
litöille”. Cleve 1932, 153–156; Tuhkanen 2016, 61–62; Karling 1943, 130. 
133 Tuhkanen 2008, 66; Tuhkanen 2016, 65–66. 
134 Heissmannista ks. tarkemmin Karling 1943, 162–169. 
135 Järva-Madisen saarnatuolista ks. tarkemmin Karling 1943, 130, 168–169. 
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Mynämäen saarnatuoli muistuttaa rakenteeltaan paljon myös Keilan ja Ristin saarnatuoleja, jotka ovat 

Heintzen työhuoneelta.136 Sen sijaan Karling on nähdäkseni oikeassa siinä, että Mynämäen veistosfiguurit 

eivät ole yhteneväisiä Elert Thielen veistotyön kanssa, vaan muistuttavat enemmän Harju-Ristin saarnatuo-

lin figuureja.137 Mynämäen saarnatuolissa on veistossyvennysten välisten pylväiden alapuolella pieniä 

pronssattuja naamioita, joista ainakin kahdelle on annettu muotokuvamaiset miehen ja naisen kasvonpiir-

teet. Tuhkasen mukaan veistokset saattaisivat olla paitsi koristeet, myös lahjoittajien kuvat.138 Hyvin saman-

kaltaiset naamiot löytyvät myös Keilan alttarilaitteen rakenteesta, jossa yhteydessä ne on myös tulkittu 

muotokuviksi (ks. kuva 16).139 Tämä yksityiskohta viittaa nähdäkseni Heintzen työhuoneeseen myös Mynä-

mäen saarnatuolin kohdalla. Samanhenkisiä naamioita löytyy pylväiden yläpuolelta myös Keilan ja Harju-

Ristin saarnatuoleista, joita käsitellään seuraavaksi.140 

4.2.2 Keilan, Harju-Ristin ja Nigulisten saarnatuolit 

Keilan kirkon saarnatuoli (kuva 17) on valmistettu Tobias Heintzen työpajalla samana vuonna kuin Keilan 

alttarilaitekin (1632). Sten Karlingin mukaan se on yksinkertaisempaa ja klassisempaa tyyppiä kuin Heintzen 

saarnatuolit yleensä. Siinä esiintyy Heintzelle tyypillisiä koristeaiheita, kuten pylväsrakenteita ja muna-

sauva- ja hammaslistoja, mutta niitä on keskimääräistä vähemmän ja muotokieli on tiivistä. Saarnatuoli on 

saatu lahjoituksena, mutta Karling arvelee että asiakas on tietoisesti valinnut yksinkertaisemman ja halvem-

man mallin. Tämä on käytännössä vähentänyt yksityiskohtien määrää, mutta ei ole tehnyt veistojäljestä kar-

keaa, ja Karling luonnehtiikin saarnatuolin veistoksia jaloiksi ja niiden yksityiskohtia puhtaasti veistetyiksi. 

Yksikään veistoksista ei ole Heintzen omakätinen, mutta Karlingin mukaan hänen vaikutteensa näkyvät 

osassa veistoksista selvemmin kuin muissa, ja hän pitääkin todennäköisenä, että Heintzen assistentti on 

tehnyt veistotyön, alkuun kenties mestarin ohjatessa. Assistentiksi Karling esittää Hans Wentzeliä, jonka 

mainitaan työskennelleen Heintzen kanssa vuonna 1638, hyvin todennäköisesti jo ennen tätä. Heintzeen 

verrattuna Wentzelin veistoksista puuttuu persoonallinen rajojen rikkominen ja hermostunut liike. Keilan 

saarnatuolin apostolit seisovat paljain jaloin kumpareiden päällä. Erityisesti Pietarin (kuvassa oikealla) po-

seeraus on jo monesta yhteydestä tuttu. Hahmojen kädet on veistetty melko realistisesti, eivätkä vartalon 

 
136 Tuhkanen 2008, 66. 
137 Lisäksi tanskalaissyntyinen Thiele työskenteli Tallinnassa vasta vuodesta 1652 eteenpäin, joten hän todennäköisesti 
ei ole veistänyt figuureja vuoden 1633 alttarilaitteeseen Siuntiossa. Lumiste 1975, 123. Thielestä ks. tarkemmin myös 
Karling 1943, 205–239. 
138 Tuhkanen 2016, 79. 
139 Tuhkanen 2008, 61, 62; Rast 2011, 169. 
140 Naamiot kuuluvat klassisiin koristeaiheisiin ja ne yhdistyvät usein kasviornamentiikkaan edustaen myös pakanallisia 
luonnonjumaluuksia. Kristillisessä taiteessa ne edustavat usein uskonnollisen ihanteen vastavoimaa. Myös Heintze on 
käyttänyt naamioaiheita runsaasti ornamentiikassaan, ja Keilan alttarilaitteen tapauksessa naamiot on tulkittu myös 
hänen tavakseen rikkoa ihanteellista kaavaa. Hein 2003, 40–41. 
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mittasuhteetkaan tunnu kovin liioitelluilta. Heintzen vaikutteet näkyvät runsaasti laskostetuissa vaatteissa, 

jotka näyttävät hulmuavan kehosta irrallaan kuin näkymättömän ilmavirran liikuttelemina.141 

Wentzel oli erikoistunut koristeaiheiden veistämiseen, mutta häneltä tunnetaan myös ihmishahmoja. Esi-

merkiksi Nigulisten kirkon urkuparven rintapaneelissa (1639, kadonnut) on ollut Wentzelin veistämät alle-

goriset naishahmot. Paneelin rakenne kielii Karlingin mukaan Heintzen vaikutteista, mutta Heintzen veisto-

tyylistä poiketen paneelin veistosfiguurit ovat jäykkiä ja voimakkaasti klassisoivia erityisesti kontraposto-

asentojen ja antikisoivan draperian osalta. Reliefimäinen Musica (musiikin allegoria, kuva 18) muistuttaa 

pitkine kiharaisine hiuksineen Siuntion apostoli Johannesta. Erityisesti pitkissä, kulmikkaan oloisissa sor-

missa on samaa henkeä (vrt. Johanneksen kädet kuvissa 1 ja 6). Myös Musican vaatteiden laskokset ovat 

terävät ja syvät, ja edessä olevan säären päällä kulkee pitkittäissuuntainen laskos.142 

Harju-Ristin kirkon saarnatuolin (1630, kuva 19) veistokset esittävät Kristusta, Pietaria ja neljää evankelis-

taa. Hahmojen vaatteissa on suuret, syvät laskokset ja jaloissa tossut. Erityisesti valtakunnanomenaa pite-

levä Kristus muistuttaa vahingoittuneessa valokuvassakin hätkähdyttävän paljon Taivassalon ja Mynämäen 

saarnatuolien Kristus-veistoksia (vrt. kuva 11), ja väitänkin, että tekijän täytyy olla sama. Kuten edellä on 

todettu, yksi veistäjä ei ole välttämättä tehnyt kaikkia yhden esineen veistoksia, mutta Kristus-figuurit ovat 

todennäköisesti saman tekijän, mikä viittaisi yhteen ja samaan työpajaan. Karling on kuvaillut Harju-Ristin 

saarnatuolia tyypilliseksi työpajatyöksi, mutta hyvälaatuiseksi, ja hän pitää myös veistosfiguureja korkeata-

soisina. Myös Karling on todennut veistosten muistuttavan Taivassalon ja Keilan saarnatuolien figuureja. 

Edellä mainittujen lisäksi Heintzen työpajalla on valmistettu myös Nigulisten kirkon saarnatuoli (1624), josta 

on säilynyt ainoastaan Pyhää Kristoforosta esittävä jalka (kuva 20). Veistojälki ei tässäkään ole Heintzen 

omakätinen, mutta veistos muistuttaa huomattavan paljon Siuntion kirkon veistoksia. Kristoforos on Siun-

tion veistoksia suurempi, mutta laskosten käsittely on samanlaista. Hahmon paljaiden säärien päällä kulkee 

pystysuuntainen harjanne. Hihansuut ovat käännetyt ja pääntie on laskostettu keskeltä samalla tavalla kuin 

Siuntion Filippuksella ja Matteuksella (vrt. kuva 1). Vaatteiden värimaailma ja laskostuminen olkapäille 

muistuttavat Siuntion Pietaria. Kuten Pietarilla, myös Kristoforoksen kasvot ovat hyvin ilmeikkäät, silmät 

suuret ja tummat, ja kohonneet kulmakaaret korostavat otsaryppyjä (kuva 21). Myös parrassa ja erityisesti 

hiusten suurissa, tiukoissa kiharoissa on Siuntiosta tuttuja piirteitä, ja esitänkin, että veistäjä on sama. 

 

 

 
141 Karling 1943, 126–128, 176. Wentzelistä ks. tarkemmin ibid., 170–179. 
142 Karling 1943, 170–173. 
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5 SIUNTION ALTTARILAITTEEN REKONSTRUKTIO 

Tyylikautena barokki sijoittuu Ruotsissa ja Suomessa yleensä epämääräisesti 1600-luvulle. 1700-luvun alku-

vuosikymmenille ulottunutta ajanjaksoa kutsutaan yleisesti Ruotsin suurvalta-ajaksi, josta jälkipuoliskoa 

erikseen hallitsijoiden mukaan karoliiniseksi ajaksi. Renessanssiperinne oli monilla taiteenkin alueilla vahva, 

ja eurooppalainen barokki juurtui Pohjolaan hitaasti. Nils Cleven mukaan renessanssin ja barokin välinen 

ylimenokausi oli pitkä, ja 1600-luvun alkupuolella molempien tyylipiirteitä esiintyi pitkään rinnakkain. Siirty-

mäkauden voidaan katsoa päättyvän vuosisadan puolivälin tienoilla tai hieman sen jälkeen, vuosisadan jäl-

kipuoliskon ollen barokkityylin varsinaista kukoistuskautta. Virossa barokki katsotaan tyylikautena alkavaksi 

1630-luvulla. Sitä edelsi keski- ja uuden ajan välinen ylimenokausi, 1500- ja 1600-lukujen taitteen renes-

sanssi ja manierismi. Tobias Heintzen töitä tunnetaan jo 1610-luvulta, ja hän oli Tallinnan johtava puunveis-

täjämestari jo 1620-luvun alussa. Hän työskenteli kuolemaansa asti 1653. Vanhemmassa kirjallisuudessa 

hänet mainitaan yleensä renessanssiajan mestarina, mutta hänen veistotyyliään on kuvailtu manieristiseksi, 

ja Sten Karling on katsonut hänen jopa toimineen eräänlaisena tienraivaajana ja renessanssiperinteen rikko-

jana. Hänen työpajansa toiminta ajoittuu juuri siihen kauteen, jolloin tapahtui siirtymä renessanssista ba-

rokkiin, ja tyylikausien näkökulmasta hänen työpajansa alttarilaitteissa on nähtävissä piirteitä molem-

mista.143 Suomessa Siuntion alttarilaite kuuluisi oletetun valmistusvuotensa 1633 perusteella oikeastaan 

vielä tyylihistorialliseen renessanssikauteen tai renessanssin ja barokin väliseen välivaiheeseen, kun taas 

valmistusmaassa Virossa puhutaan jo varhaisesta barokista. Koska Heintze oli tyyliltään uudistaja, ja hänen 

työpajansa teokset edustavat myös Suomessa uuden tyylin mukaisia kirkon koristuksia, pidän perusteltuna 

sanoa Siuntion alttarilaitteen edustavan varhaista barokkityyliä. 

Kuten luvussa 2 on esitetty, 1600-luvun alun luterilainen alttarilaite oli tyypillisesti jaoteltu kolmeen kerrok-

seen, joiden kuvaohjelma keskittyi Kristuksen kärsimyshistoriaan ristiinnaulitsemisen ollen yleisin keskus-

aihe. Pidän todennäköisenä, että myös Siuntion alttarilaite vuodelta 1633 olisi noudattanut tätä kaavaa. 

Vuoden 1749 dokumentti kuvailee alttarilaitteen esittäneen ristiinnaulitsemista, hautausta ja ylösnouse-

musta, joista ristiinnaulitseminen olisi siis ollut keskusaihe, eli alimmaisen ja todennäköisesti suurikokoisim-

man kuvakentän aihe. Tuon ajan ruotsalainen alttarilaite olisi saattanut olla myös sivusuuntaisesti jaoteltu 

triptyykki, jossa toistuu sama kuvaohjelma. Tällöin ristiinnaulitseminen olisi ollut keskellä ja hautaus ja ylös-

nousemus siivissä – tai saranoiduissa ovissa, jollaiset Siuntion alttarilaitteessa mainittiin olleen. 

 

 
143 Rácz 1967, 9; Lumiste 1975, 101; Karling 1943, 89. 
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Ångströmin mukaan triptyykki säilyi manner-Ruotsissa alttarilaitetyyppinä vielä 1600-luvulla, harvinaistuen 

kuitenkin vähitellen ja esiintyen lähinnä perifeerisillä alueilla, jonne tyylisuuntaukset levisivät hitaammin.144 

Suomesta 1600-luvun alkupuolen alttarilaitteita ei juuri tunneta, mutta Virossa kehityskulku on ollut sa-

mansuuntainen kuin Ruotsissa: triptyykkejä esiintyy vielä 1500- ja 1600-lukujen taitteessa, mutta ne harvi-

naistuvat nopeasti 1600-luvun puoliväliä kohti. 1600-luvun alkupuolen alttarilaitteita tunnetaan Virostakin 

vain muutama. Esimerkiksi Harju-Madisen kirkossa on säilynyt triptyykkimaalaus vuodelta 1631. Päällekkäi-

siin kerroksiin jaoteltu alttarilaite edusti Virossakin uutta tyyppiä, ja säilyneet esimerkit ovat nimenomaan 

epitafialttarilaitteita.145 Tobias Heintze on käyttänyt kerroksiin jaottelua useissa töissään. Keilan alttarilait-

teen ja Flemingin epitafin lisäksi päällekkäisiä kerroksia löytyy myös esimerkiksi Johannes Müllerin epita-

fista (Nigulisten kirkko, 1637, kadonnut) ja Olevisten kirkon raadin penkistä ja epitafista (1626, kadon-

nut).146 Todennäköisesti siis myös hänen työpajallaan valmistettu Siuntion alttarilaite on sisältänyt päällek-

käisiä kerroksia. 

Siuntion alttarilaitteen kuvauksessa mainitut saranoidut siivet liittyvät todennäköisesti alttarilaitteen epita-

fifunktioon. Keilan alttarilaitteessa saranoiduissa siivissä on lahjoittajien muotokuvat, mikä on yksi vaihto-

ehto myös Siuntion siipien kuva-aiheeksi. Lahjoittajasta ei löydy mainintaa arkistolähteistä, mutta suurella 

todennäköisyydellä lahjoittaja on ollut näkyvästi merkittynä itse esineeseen joko tekstinä, muotokuvana, 

sukuvaakunoina tai kaikkien näiden avulla. Nämä kaikki ovat saattaneet löytyä maalattuina alttarilaitteen 

siivistä. Vaakunat ovat saattaneet olla myös veistettyjä, joskaan tällaisia Tottin suvun vaakunoita ei ole 

Siuntiossa tiettävästi säilynyt. Veistetyt vaakunat olivat tyypillisesti esineen, kuten alttarilaitteen, epitafin 

tai saarnatuolin huipulla.147 Sekä Keilan alttarilaitteessa että Flemingin epitafissa veistetyt vaakunat on kui-

tenkin sijoitettu keskusaiheen molemmin puolin seisovien hahmojen jalustoihin. Samoin Sauvon alttarilait-

teessa ovat maalatut vaakunat Pietarin ja Paavalin jalustoissa, joiden lisäksi vaakunoiden yhteyteen on 

maalattu molempien puolisoiden nimet (sekä leskeksi jäänyt lahjoittaja että hänen edesmennyt puolisonsa) 

ja teoksen hankintavuosi 1648.148 

 

 

 
144 Ångström 1992, 125–126; ks. esimerkkejä ibid. 125–133. 
145 Säilyneistä epitafialttarilaitteista voidaan Keilan alttarilaitteen (1632) lisäksi mainita alttarilaite Tuhalasta (1627) ja 
Haapsalusta (Joachim Winter, 1630). Rast 2005, 320–323; Rast 2011. 
146 Karling 1943, 117–119, 131–135, Tafel XI. 
147 Esimerkiksi alttarilaitteet Hollolasta (n. 1650) ja Paraisilta (1666). Pirinen 1996, 109–111; saarnatuolit Naantalista 
(1622) sekä Mynämäeltä ja Taivassalosta. Mt. saarnatuoleista ks. tarkemmin Tuhkanen 2008, 34–69. 
148 Pirinen 1996, 108–109. Vaakunoiden heraldisesta sijoittelusta ks. esimerkkinä Elin Flemingin epitafi, Tenholan 
kirkko (1603): Tuhkanen 2005, 138–139. 



46 
 

Sekä Keilan alttarilaitteen että Flemingin epitafin lahjoittivat suurmiehet jo eläessään. Lahjoittaja Henrik 

Fleming on kuvattu epitafiinsa vanhakantaiseen tapaan muotokuvassa perheineen samassa kuvassa Kristuk-

sen kanssa polvistuneena ristin juurelle. Edellä mainitut veistetyt vaakunat kuuluvat hänen ja hänen puoli-

sonsa Ebba Bååtin suvuille.149 Keilan alttarilaitteen lahjoitti aatelismarsalkka Bernhard von Scharenberg. Hä-

net ja hänen puolisonsa Anna von Rosen on kuvattu siivissä olevissa muotokuvissa polvistuneina. Aiemmin 

mainittujen naamioiden alttarilaitteen rakenteessa (kuva 16) on tulkittu esittävän heitä, ja Pietarin ja Paa-

valin jalustoissa olevat vaakunat kuuluvat heidän suvuilleen. Siipien muotokuvissa henkilöt katsovat sekä 

keskellä olevaan Kristukseen että toisiinsa, mikä myös kertoo heidän olevan puolisoita. Keilan alttarilaite on 

kuitenkin ainoa tunnettu esimerkki Virosta, jossa lahjoittajamuotokuvat ovat vastaavalla tavalla sara-

noiduissa siivissä.150 Mikäli myös Siuntion alttarilaitteen siivissä on ollut muotokuvat, ne ovat todennäköi-

simmin esittäneet puolisoita. Mikäli Åke Tott on lahjoittanut teoksen äitinsä kuoltua, pidän todennäköisenä 

että muotokuvissa olisi esitetty Sigrid Vaasa ja hänen (ensimmäinen) puolisonsa, Åke Tottin isä Henrik 

Tott.151 Vaakunat – joita teokseen jokseenkin varmasti kuului – olisivat näin ollen kuuluneet Totteille ja ku-

ninkaalliselle Vaasa-suvulle, joiden molempien valta-asemaa Siuntiossa alttarilaite olisi näin korostanut. Åke 

Tott itse olisi mahdollisesti dokumentoitu tekstein lahjoittajana. Vaakunat ovat voineet toistua muotokuva-

kentissä, veistosten jalustoissa tai alttarilaitteen huipulla. 

Rekonstruktiokuvassa 1 (kuva 22) olen hahmotellut Siuntion alttarilaitteen rakennetta Flemingin epitafin ja 

Keilan alttarilaitteen pohjalta. Oletan alttarilaitteen sijainneen alttaripöydän päällä, joten rekonstruktios-

sani on sokkelimainen predellaosa. Predellassa on usein ollut pienikokoinen maalaus, kuten Flemingin epi-

tafin ehtoollisaihe.152 Rakenne on jaoteltu kolmeen kerrokseen, joista alimmassa on kuvauksen mukainen 

ristiinnaulitsemisaihe, jonka oletan muodostuneen veistosryhmästä. Esitetyn kaltaisessa rakenteessa kal-

vaarioryhmälle ei oikeastaan ole muuta ikonografiseen konventioon sopivaa paikkaa. Ryhmä sopisi periaat-

teessa myös alttarilaitteen huipulle, mutta silloin se rikkoisi säännönmukaisen aikajärjestyksen, jossa Kris-

tuksen kärsimyshistoria kuvataan alhaalta ylös. Ristiinnaulitseminen siis ei voi olla ylimmäisenä, vaan ku-

vauksessa mainittujen hautaus- ja ylösnousemusaiheiden on sijaittava sen yläpuolella. Kalvaarioryhmän 

 
149 Tuhkanen 2005, 179–181. 
150 Rast 2011, 188. Länsimaissa kuvia ”luetaan” tyypillisesti vasemmalta oikealle, jolloin katsojasta katsoen vasemmalla 
olevat hahmot kohtaavat katseen ensin. Myös kirkkotaiteessa vakiintunut tapa katsoa tapahtumia horisontaalisuun-
nassa on usein otettu kompositiossa huomioon. Keilan alttarilaitteessa lahjoittajat ovat osa samaa horisontaalisuun-
taista kuvaohjelmaa yhdessä Pietarin ja Paavalin kanssa. Myös vaakunoiden sijoittelu apostolien jalkoihin korostaa 
lahjoittajien ja raamatullisten hahmojen välistä yhteyttä ja samankaltaisuutta luterilaisen uskon edistäjinä. Hein 2003, 
42; Rast 2005, 238. 
151 Vanhempiensa muistoksi lahjoitti alttarilaitteen esimerkiksi Hollolaan eversti C. J. Wrangel 1600-luvun puolivälissä. 
Pirinen 1996, 110, 144. 
152 Myös Keilan alttarilaitteen predellassa on ehtoollisaihe, mutta se on peräisin vuoden 1836 restauroinnista. Karling 
1943, 122–123; Rast 2005, 328. 
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taustalla on saattanut olla maalauskenttä, esimerkiksi maisema Jerusalemista. Muut aiheet on todennäköi-

sesti esitetty maalattuina kuvakenttinä graafisten esikuvien pohjalta. 

Rekonstruktiokuvassa olen sijoittanut siipiin muotokuvat Keilan alttarilaitteen tapaan.153 Tämä perustuu 

oletukseen teoksen epitafifunktiosta, jolloin muotokuvat olisivat tyypillisiä, mutta tätä ei voida pitää var-

mana, sillä säilyneet kuvaukset Siuntion alttarilaitteesta eivät kuvaile saranoituja ovia sen tarkemmin. Muo-

tokuvien sijaan ne ovat saattaneet sisältää myös kuva- tai tekstiaiheita. Varsinkin muistokuvien yhteydessä 

tekstit olivat ennemmin sääntö kuin poikkeus. Tyypillisiä olivat suorat tai otsikkomaiset lainaukset Raama-

tusta, sekä lahjoitustekstit ja muistokirjoitukset. Teksteille on monia sopivia paikkoja kuvakenttien lisäksi 

alttarilaitteen rakenteessa, joihin olen mallikuvassa lisännyt latinankielistä tekstiä, sillä oppinut aatelisto 

olisi todennäköisesti sitä käyttänyt.154 Toinen mahdollinen kieli on ollut ruotsi. Esimerkiksi Åke Tottin Siunti-

oon lahjoittamassa saarnatuolissa ja Flemingin epitafissa on tekstejä sekä ruotsiksi että latinaksi. Vuosiluku 

on tyypillisesti liitetty tekstien joukkoon, todennäköisesti myös Siuntiossa. Tätä tukee myös se, että ruotsin-

kielisessä kuvauksessa vuodelta 1749 teoksen erikseen mainitaan olevan maalattu ”Anno 1633”. 

Siuntion apostolifiguurit ovat suunnanneet katseensa eri suuntiin, mistä voidaan yrittää hahmottaa niiden 

sijaintia katsojaan nähden. Apostoleista selkeimmin alaspäin katsoo Bartolomeus, joten hänen voisi olettaa 

sijainneen korkeammalla. Myös Tuomaan ja Matteuksen katse kohdistuu loivasti alaviistoon, Matteuksesta 

saa jopa vaikutelman, että hän olisi kumartunut eteenpäin. Filippus katsoo suoraan eteen, mutta Pietarin ja 

Paavalin olemuksissa on ryhdikkyyttä, ja he tuntuvat katsovan aavistuksen yläviistoon, ikään kuin katsojan 

yli. Pietari ja Paavali on tyypillisesti esitetty samassa tasossa ”pariskuntana”, mitä ajatusta katseen suunta 

tukee. Pronssimaali hankaloittaa katseen tarkastelua, sillä terättömät silmät tuntuvat aina katsovan kaukai-

suuteen kohdistumatta mihinkään. Ainoastaan Pietarin hyvin tummat silmäterät ovat näkyvissä. Rekon-

struktiokuvassa olen sijoittanut Pietarin ja Paavalin säännönmukaisesti ristiinnaulitsemisaiheen molemmin 

puolin, Pietarin Kristuksesta katsoen oikealle. Näiden apostolien jalustoihin olen sijoittanut Tott- ja Vaasa-

sukujen vaakunat. Loput neljä apostolia olen sijoittanut toisen ja kolmannen kerroksen maalauskenttien 

molemmin puolin tiiviisti omiin lokeroihinsa. Heintzen työhuoneen töissä on usein myös vapaasti seisovia, 

ilmavasti reunoille aseteltuja figuureja, mutta Siuntion figuurit ovat muotokieleltään ja tekotavaltaan tii-

viimpiä. Esimerkiksi Bartolomeuksen suoraan viistetystä käsivarresta näkee, että veistos on ollut tiiviisti ra-

kennetta vasten. 

 
153 Alttarilaitteen kuvakentät on maalattu uudelleen vuoden 1836 restauroinnin yhteydessä, mahdollisesti peitetty 
alkuperäisten, puulle maalattujen maalauskenttien kankaalle maalatuilla kopioilla. Lahjoittajamuotokuvat ovat alkupe-
räiset, ja ne on asetettu ”arkaaiseen tapaan” erillisiin siipiin, jotka Karlingin mukaan ovat alun perin sijainneet nykyistä 
ylempänä niin, että ne ovat olleet samassa tasossa keskusaiheen (ristiinnaulitseminen) kanssa. Karling 1943, 123; Rast 
2005, 328; Hein 2003, 36. 
154 Tuhkanen 2005, 168. Teksteistä muistokuvien osana ks. tarkemmin ibid. 254–264. Myös Keilan alttarilaitteeseen on 
alun perin kuulunut tekstiaiheita: ks. tarkemmin Hein 2003, 36–37, 49–50. 
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Keilan alttarilaite on rakenteeltaan ja kompositioltaan hyvin tyypillinen Heintzelle. Alttarilaitteen arkkiteh-

toninen rakenne on hyvin klassisoiva, ei niinkään manieristinen. Veistokset on sommiteltu osaksi raken-

netta ja ornamentiikkaa on viljelty säästeliäästi. Heintzelle tunnusomaisia koristeaiheita ovat koristellut pyl-

väsrakenteet, huolellisesti työstetyt munasauva- ja hammaslistat sekä akantuslehdin koristellut pilasterit 

(alttarilaitteen yläosassa). Nämä yksityiskohdat toistuvat myös rekonstruktiokuvassa. Karling epäilee lisäksi, 

että siipiin olisi alun perin saattanut liittyä myös runsaampia koristeaiheita.155 Siuntion alttarilaitteen orna-

mentiikka jää arvailujen varaan. Flemingin epitafi on huomattavasti runsaammin koristeltu kuin Keilan altta-

rilaite, joskin se on myös lähempänä alkuperäistä asuaan. Rekonstruktiokuvaan 2 (kuva 23) olen lisännyt 

kehysrakenteeseen Flemingin epitafin tyylisiä veistokoristeita, jolloin kokonaisvaikutelma on runsaampi.  

Muiden aikakauden alttarilaitteiden tapaan myös Siuntion alttarilaite on ollut maalattu moniväriseksi ja ko-

risteltu myös kultauksin. Vertailemissani teoksissa yhdenkään pintakäsittely ei kuitenkaan ole täysin alkupe-

räisessä tai varmuudella alkuperäisen kaltaisessa asussa. Taidehistorioitsija Reet Rast on arvioinut Keilan 

alttarilaitteen alkuperäiseen värimaailmaan kuuluneen sammaleenvihreää, terrakotanpunaista ja kultaa. 

Veistosfiguurien hän on arvioinut olleen väritykseltään realistisen luonnonmukaisia. Vertailukohdiksi väri-

maailmalle hän on maininnut Taivassalon saarnatuolin ja Flemingin epitafin.156 Siuntion alttarilaitteen alku-

peräinen väritys on todennäköisesti ollut samaan tapaan maanläheinen, mutta rekonstruktiokuvissa tämä 

jää kuitenkin katsojan mielikuvituksen varaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 Karling 1943, 122–123; Rast 2005, 328. Rastin mukaan Heintzen esikuvina ovat toimineet saksalaisten puuseppä-
mestarien Jakob Ebelmannin, Veit Eckin ja Jacob Guckeisenin julkaisemat mallikirjat. Heintzen rakenteelliset periaat-
teet ovat säilyneet hänen töissään, ja niitä on yksinkertaistettuna soveltanut mm. Lüdert Heissmann. Keilan alttarilait-
teen rakenteesta ja arkkitehtonisista esikuvista ks. tarkemmin Hein 2003, 37–41. 
156 Rast 2005, 328. 
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6 MICHEL SITTOW JA SIUNTION VEISTOKSET 

Vanhin Siuntion veistoksiin liitetty dokumentti on Tallinnan raadin kirje Raaseporin voudille. Kirje on päi-

vätty Tallinnassa 20. elokuuta 1515, ja se alkaa: 

An den vaghet to Rasborch Michel melers halben. 

Erbare vnnde ghestrenghe leue here houetman. Wij zint borichtet dorch vnszen borgher Michel 

meler wodanewysze de kerspels lude van Szenda jn juwer ghestrengheyts ghebede em etlike 

bilde to der kerken bohoff af ghekoft vnnde der kerken altar myt gheczyret vnnde bekledet heb-

ben, dar van he noch to achter is twinntich mark rigisch vnnde j tonne botter.157 

 

Kirjeessä mainitun Michel maalarin on oletettu olevan Michel Sittow (1469–1525). Michel Sittow oli merkit-

tävä, niin uskonnollisista aiheistaan kuin muotokuvistaankin tunnettu hovimaalari renessanssiajan Euroo-

pan hoveissa. Hänen ei tiedetä signeeranneen teoksiaan, mutta ajan tavan mukaan hän esiintyy teksteissä 

yleensä etunimellään, johon on toisinaan liitetty lisänimi kotipaikan tai ammatin mukaan. Hänet on tun-

nettu myös nimellä Mestari Michel.158 Michel Sittow syntyi Tallinnassa noin vuonna 1469. Nuoruudessaan 

hän seurasi isänsä Clawes van der Sittowin jalanjälkiä käsityöläisammatissa maalarina ja puunveistäjänä en-

nen lähtöään Brüggeen, missä hän opiskeli maalausta Hans Memlingin työhuoneella. Vuodet 1492–1502 

hän työskenteli Kastilian kuningattaren Isabella Katolilaisen hovissa. Hän oleskeli Tallinnassa vuosina 1506–

1514 ennen kuin hänet kutsuttiin Tanskan Kristian II:n ja Alankomaiden Margareeta Itävaltalaisen palveluk-

seen. Kenties hieman yllättäenkin Sittow palasi pysyvästi Euroopan hoveista kotikaupunkiinsa Tallinnaan 

vuonna 1518.159 Hänestä tuli arvostetun Pyhän Knutin käsityöläiskillan oltermanni vuonna 1523. Katoli-

laiseksi kasvatettu ja katolilaisten hallitsijoiden palveluksessa ja uskonnollisten aiheiden parissa 

 
157 KA DF 6703: “Raaseporin voudille Michel maalarin puolesta. Arvoisa ja ankara rakas herra päällikkö. Meille on ker-
rottu porvarimme Michel maalarin kautta muutamista Siuntion kirkkopitäjän ihmisistä [jotka] teidän ankaruutenne 
pyynnöstä ostivat häneltä joitakin maalauksia/kuvia kirkon tarpeisiin ja [joilla] he ovat ehostaneet ja peittäneet/vaa-
tettaneet kirkon alttarin, joista hänellä on edelleen saamatta 20 Riian markkaa ja yksi tynnyri voita.” Kirje jatkuu oman 
aikansa juridisella kielellä, jossa varoitellaan seuraamuksista ja perintätoimista. Tallinnan raati on takavarikoinut siun-
tiolaisilta Tallinnassa tavaraa em. Michelin saamattoman maksun edestä. Siuntiossa pitäjän väki ja kirkkoherra Laurens 
olivat vannoneet maksavansa Michelille, mutta tällaista maksua ei vielä ollut näkynyt. Tallinnan raati pyytää Raasepo-
rin linnanherraa [jonka alaisuuteen Siuntion pitäjä kuului] vaikuttamaan siihen, että siuntiolaiset nyt maksaisivat luva-
tun summan ”mahdollisia lisäkuluja ja vaivaa välttäen”. Keskialasaksasta kääntänyt Ilkka Leskelä 2019. 
158 Sukunimi esiintyy erilaisissa muodoissa, mm. Zittoz, Sit(h)ium, Zytt(h)ow, Syttouw(e). Sittow opiskeli Brüggessä, 
minkä perusteella hänestä käytettiin jo elinaikanaan lisänimiä flaamilainen (Flamenco) tai saksalainen (Aleman). Ni-
mistä ks. tarkemmin Johansen 1940, 4; Risthein 2001a, 19; Weniger 2011, 49–50. 
159 Sittow saapui Tallinnaan 1506 hoitamaan perintöasioitaan. Hänen äitinsä Margarethe oli jäänyt leskeksi ja mennyt 
uusiin naimisiin. Margarethen kuoltua 1501 Michel joutui käymään oikeutta isäpuoltaan Diderick van Katwickia vas-
taan. Hänet kutsuttiin jälleen ulkomaille jatkamaan hovimaalarin työtään vuonna 1514, ja hän palasi Tallinnaan isä-
puolensa kuoleman aikoihin 1518. Ks. tarkemmin Mänd 2001, 6–10. 
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kunnostautunut Sittow johti kiltaansa levottomana aikana, jolloin protestanttinen reformaatio saapui Liivin-

maalle, ja myös Tallinna joutui kuvainraastojen kohteeksi vuonna 1524. Sittow kuoli ruttoon Tallinnassa 

vuonna 1525.160 

Tallinnan raadin kirje Raaseporin voudille on yksi harvoista lähteistä, joita on voitu yhdistää Michel Sittowiin 

ja hänen oleskeluunsa Tallinnassa vuosina 1506–1514. Kirjeessä mainitun Michel maalarin nimesi Michel 

Sittowiksi ensimmäisen kerran Paul Johansen vuonna 1940, jonka mukaan Sittow oli tehnyt Siuntion kirkon 

alttarille puuveistoksia.161 Tulkinta on toistettu hänen jälkeensä useita kertoja. Oliko kyseessä todella Sittow 

ja millaisia teoksia hän oli Siuntioon tehnyt? Tallinnan raadin kirje on vuodelta 1515, jolloin Sittow ei tiettä-

västi itse ollut Tallinnassa, mutta hänen tiedetään arkistoaineiston perusteella oleskelleen ja myös työsken-

nelleen siellä vuosina 1506–1514. Vanhassa hansakaupungissa ei ollut hovia, eikä hovimaalarille siten töitä. 

Muotokuvamaalaus ylipäätään yleistyi Tallinnassa vasta 1540-luvulla, joten Sittow joutui ottamaan vastaan 

myös käsityöläisen töitä, kuten veisto-, koristemaalaus- ja kultaustöitä, tarvittaessa myös kiltasysteemin 

ulkopuolelta.162 On siis mahdollista, että hän olisi ottanut vastaan toimeksiannon Siuntiosta ennen vuotta 

1514, josta saatavia olisi karhuttu jälkikäteen vuonna 1515. Hänet myös hyväksyttiin Pyhän Knutin killan 

jäseneksi pian Tallinnaan saapumisensa jälkeen vuonna 1506, ja hänellä oli (kuten kirjeessäkin mainitaan) 

täydet porvarioikeudet163, joten on loogista, että hän olisi saanut perintäapua Tallinnan raadilta.164 

Paul Johansen olettaa (1940), että Sittowin saavuttua takaisin Tallinnaan, hänen maineensa olisi vähitellen 

levinnyt Tallinnan ja Liivinmaan ulkopuolelle, kuten Suomeen ja Siuntioon. Johansen nostaa esiin myös Sit-

towin suomenruotsalaiset sukujuuret: hänen äitinsä Margarethe oli varakkaan, Raaseporin alueelta Tallin-

naan muuttaneen kauppiaan Oleff Molnerin tytär. Johansenin mukaan Oleff (ruots. Olaf Andersson Möl-

nare) oli maalaisväestöä, todennäköisesti myllärin poika, joka meni naimisiin ruotsalaista kauppiassukua 

olevan tallinnalaisnaisen kanssa, jonka nimeä ei enää tiedetä. Oleff sai Tallinnan porvarioikeudet 1436, ja 

hänen tiedetään käyneen matkoilla Tallinnasta käsin ainakin Turussa ja Norrbottenissa Pohjois-Ruotsissa.165 

Sitä sen sijaan ei tiedetä, kävikö hän kotiseuduillaan Raaseporin alueella, tai pitivätkö hänen Tallinnassa 

 
160 Sittow oli naimisissa, ja hänellä oli poika, mutta tämä kuoli jo lapsena. Sittow on todennäköisesti haudattu Nigulis-
ten kirkkoon tai kirkkomaalle. Mänd 2001; Risthein 2001a; Mänd 2018b, 47. Sittowin urasta ja hänen oleskelustaan eri 
puolilla Eurooppaa ks. myös Weniger 2018; Weniger 2011, 39–49. 
161 Johansen 1940, 23. 
162 Koppel 2018, 6; Mänd, 2018a, 24. 
163 bürgerrecht l. kaupunki- l. porvarioikeus l. laillinen oikeus harjoittaa käsityöläisen tai kauppiaan toimea kaupun-
gissa. Tallinna oli keskiajan mittapuulla keskikokoinen kaupunki, jossa oli 1500-luvulla noin 7000 asukasta, joista suu-
rimmalla osalla ei ollut kaupunkioikeuksia. Ks. Mänd 2018a. 
164 Mänd 2001, 7. Tallinnan kaupungin raadista ja kiltasysteemistä ks. tarkemmin Mänd 2018a. Ks. myös Mänd 2018b, 
36. 
165 Anu Mänd on käsitellyt Sittowin sosiaalisia suhteita Tallinnassa seikkaperäisesti artikkelissa 2018b, vanhemmista ja 
sukulaisista ks. erit. 25–31; Johansen 1940, 5–7, 23, ks. myös Mänd 2001, 5; Weniger 2011, 40. 
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syntyneet tyttärensä Margarethe tai tyttärenpoikansa Michel isoisän kotiseutuihin mitään yhteyttä.166 Ei 

tiedetä myöskään, mistä päin Raaseporin aluetta Oleff Molner oli tarkalleen ottaen kotoisin. Uusimaa oli 

myöhäiskeskiajalla (n. 1375–1550) jakaantunut kahteen voutikuntaan: Porvoon voutikuntaan eli Itä-Uu-

teenmaahan ja Raaseporin voutikuntaan eli Länsi-Uuteenmaahan. Raaseporin (linnan) voutikunta jakaantui 

vielä kahteen kihlakuntaan, joista Espoo, Kirkkonummi ja Siuntio muodostivat Raaseporin itäisen kihlakun-

nan, ja Raasepori (kaupunki), Tenhola, Pohja, Karjaa, Inkoo ja Lohja puolestaan läntisen kihlakunnan.167 

Oleff saattoi siis olla kotoisin mistä päin aluetta tahansa. Johansen pitää kuitenkin tätä sukulaisuutta mer-

kittävänä seikkana, jonka avulla voidaan selittää myös se, miksi Michel Sittow teki veistoksia nimenomaan 

Siuntion kirkkoon.168 

Siuntiolaiset olisivat aivan hyvin voineet tilata kuvia alttarilleen Tallinnasta ilman erityisiä sukulaisuussuhtei-

takin. Siuntion pitäjällä oli läheiset suhteet Viroon jo vanhastaan. Jo 1300-luvun alussa oli virolaisen Padisen 

sistersiläisluostarin munkeilla patronaattioikeudet Siuntiossa.169 Tallinna oli Hansaliiton ja Venäjän välisen 

kaupan keskus 1300-luvulta 1500-luvun puoleenväliin, ja sen kautta kulkivat kauppareitit myös Uudenmaan 

ja Karjalan provinsseista muihin Itämeren satamiin. Kauppalaivat kuljettivat myös matkustajia, ja erityisesti 

Uudeltamaalta on suuntautunut Tallinnaan myös muuttoliikettä. Suomen eteläisillä rannikkoalueilla Tal-

linna koettiin metropoliksi, siinä missä Varsinais-Suomessa lähin metropoli oli Tukholma.170 Siuntion alttari-

koristeiden tekijäksi olisi voinut yhtä hyvin valikoitua joku toinenkin käsityöläinen, jopa joku toinen Michel-

niminen. Tallinnassa vaikutti samaan aikaan Sittowin kanssa myös ainakin yksi toinen Michel-niminen maa-

lari. Hänen sukunimensä ei ole tiedossa, mutta häneen viitataan Tallinnan arkistoaineistoissa vuosina 1488–

1518 nimellä Michel meler. Tuohon aikaan oli tyypillistä kutsua ammatinharjoittajia lisänimellä, ja myös 

Michel Sittowiin viitattiin nimellä Michel meler. Maalarin työnkuvaan sisältyi varsinaisten taulu- ja koriste-

maalausten lisäksi myös pintakäsittelytöitä, kuten kultauksia ja puu- ja kiviveistosten polykromiamaalauk-

sia. Tallinnan Michelit ovat varmuudella kaksi eri henkilöä, sillä Michel maalari on työskennellyt Tallinnassa 

Michel Sittowin ollessa dokumentoidusti toisaalla. Kaksi Micheliä ovat myös työskennelleet yhtä aikaa 

 
166 Michel Sittowin tiedetään pitäneen yhteyttä Tallinnassa asuviin sukulaisiinsa, kuten äitinsä siskoon ja serkkuihinsa. 
Mänd 2018b, 31, 46. 
167 Salminen 2013, 48–56. 
168 Johansen 1940, 5–7. 
169  Ruotsin kuningas Magnus Eriksson teki 1351 lahjoituksen Viron Harjumaalla sijainneelle Padisen sistersiläisluosta-
rille. Lahjoituksessa luostari sai haltuunsa Porvoon kirkon ja siihen liitettyjen Sipoon ja Pernajan kirkkojen patronaatin 
l. oikeuden hallita kirkkoherran virkaan kuulunutta osaa kirkon tuloista, nimittää kirkkoherran sijainen sekä kalastusoi-
keudet. Salminen 2013, 123. Padisen luostarista, sistersiläisjärjestöstä ja näiden vaikutuksesta erityisesti keskiajan 
Suomessa ja Virossa ks. Salminen 2011. Koskivirta 2010, 52–55; Brenner 1953, 55–57; Rancken 1953, 145. 
170 Leskelä 2016, 81–82, 87; Salminen 2013, 315. Tallinnaan keskiajalla muuttaneista uusmaalaisista ks. tarkemmin 
Salminen 2013, 358–370. 
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samalle asiakkaalle, jolloin heidät on kirjanpidossa erotettu toisistaan Michel Sittowiksi ja ”vanhaksi Michel 

maalariksi”.171 

Mitä Micheliltä sitten tarkalleen ottaen oli tilattu? Mihin raadin kirjeessä viitataan? Johansenin mukaan kir-

jeessä mainitut kuvat (bilde) viittaavat nimenomaan puuveistoksiin.172 Kuinka paljon sellaiset tuohon aikaan 

maksoivat? 20 Riian markkaa173 ja tynnyrillinen voita174 oli aikanaan melko vaatimaton korvaussumma. 

Tuon aikakauden kirkollisen esineistön hankintahinnoista on säilynyt esimerkkejä. Nigulisten kirkkoon Tal-

linnaan hankittiin Lyypekistä Bernt Notken työhuoneelta triumfikrusifiksi (1477), joka maksoi 2000 Lyypekin 

markkaa.175 Toisen lyypekkiläismestarin, Hermen Roden, työhuoneelta tilattu moniosainen, veistoksin, 

maalauksin ja kultauksin koristettu alttarilaite (1481) maksoi puolestaan 1250 Riian markkaa. Näin suurta 

summaa kartutettiin lahjoitusvaroin ja kaupungin vauraimpien kiltojen tuella.176 Myös Raaseporin voudille 

osoitetussa kirjeessä puhutaan ”muutamista Siuntion kirkkopitäjän ihmisistä”, jotka olivat tilauksen maalari 

Michelille tehneet. Kyseessä ei siis ollut yksittäinen varakas lahjoittaja. Vaikka Siuntiosta perittävä 20 mar-

kan summa on näihin esimerkkeihin verrattuna pieni, on sen kokoon kerääminen ollut ilmeisen haasteel-

lista mainituille seurakuntalaisille. Siuntion kirkko on tuskin koossaan ja loistokkuudessaan vetänyt vertoja 

Nigulisten kirkolle, mutta vaatimattomampikin alttarilaite olisi todennäköisesti maksanut enemmän. Esi-

merkiksi Riian Mustapäiden veljeskunta tilasi Lyypekissä veistetyn alttarilaitteen vuonna 1493 300 Riian 

markan hintaan.177 Siuntion tapauksessa pienempien esineiden hankintahinnat vaikuttavat todennäköisem-

miltä. Esimerkiksi Michel Sittowin isälle Clawesille maksettiin vuonna 1461 24 Riian markkaa Maria-veistok-

sesta, ja vuonna 1478 22 markkaa sakramenttikaapista.178 Kirjeessä puhutaan kuitenkin ”joistakin kuvista” 

(etlike bilde), joten kauppaan on kuulunut useampia teoksia. Dokumentista ei kuitenkaan käy ilmi, oliko pe-

rinnässä koko kauppasumma vai ainoastaan maksamaton erä. On myös mahdollista, että alttarikokonaisuus 

 
171 Myöskään Sittowin isää Clawesia ei kutsuttu sukunimellä, vaan häneen viitattiin Clawes maalarina. Kaksi Micheliä 
ovat aiheuttaneet sekaannuksia monissa yhteyksissä. Esimerkiksi toinen heistä meni naimisiin vuonna 1509. Mänd 
2001, 8; Mänd 2018b, 26, 35–36; Lumiste 1975, 74. ”Vanhan Michel maalarin” mainitsee myös Johansen 1940, 22. 
172 Johansen 1940, 23. 
173 Riian markka = 9 Ruotsin äyriä (= 36 killinkiä). Ruotsin valtakunnassa alettiin lyödä aurtuan kolikoita eli äyrityisiä 
(örtug) 1360-luvulla, ja rahajärjestelmäksi vakiintui 1400-luvun puoliväliin mennessä 1 markka = 8 äyriä, 1 äyri = 3 
aurtuaa, 1 aurtua = 8 penninkiä ja puolen aurtuan kolikko (= 4 penninkiä) = fyrkki l. killinki (käytössä 1500-luvun puoli-
väliin saakka). Kauppayhteyksien vuoksi Etelä-Suomessa ja Karjalassa käytettiin kuitenkin ruotsalaisen rahan ohella 
liivinmaalaista rahaa. Tämä johti osin omaan suomalaiseen rahanlaskuun, jossa talonpoikais- eli maanmarkka oli kah-
deksan liiviläistä aurtuaa (artig) vastaten kuutta ruotsalaista äyriä. Rahan ostovoima vaihteli, mutta 1500-luvulla 20 
Riian markalla saattoi ostaa Uudeltamaalta esim. hieman viljelysmaata tai pari työhevosta. Pihkala 2002, 21; Edvinsson 
2010, 55–56; Ehrnsten 2019, 54–57, 90–96; Salminen 2013, 438. 
174 Rahavaluuttaa täydennettiin usein kulutushyödykkeillä, kuten viljalla, turkiksilla ja voilla, joista viimemainittu oli 
erityisen tyypillistä Uudellamaalla. Painomittana Tallinnalaiseen voitynnyriin mahtui 14 leiviskää voita, eli noin 120 kg. 
Ehrnsten 2019, 54–57, 90–96; Salminen 2013, 438. 

175 Lyypekin markka vastasi tuolloin arvoltaan suunnilleen Ruotsin markkaa. Edvinsson 2010, 55–56; Mänd 2013, 138. 
176 Mänd 2013, 121–122; Mänd 2000, 220, 226. 
177 Mänd 2000, 220. 
178 sakramentti- l. monstranssikaappi l. hostiarum: usein veistetty, koristeellinen kaappi katolisessa kirkossa, jossa säi-
lytetään ehtoollisleipää (hostia) erityisessä astiassaan (monstranssi). Johansen 1940, 5; Karling 1946, 111. 
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on tilattu osissa, mahdollisesti jopa eri tekijöiltä. Esimerkiksi Pyhän Antoniuksen alttarilaitteesta (Burgkir-

che, Lyypekki) maksettiin vuonna 1522 ovien maalaustyöstä Johann von Kölnille 150 ja veistotyöstä Bene-

dict Dreyerille 80 Lyypekin markkaa.179 Tarton kultaseppien killan tiedetään olleen Michel Sittowille vuonna 

1520 velkaa 50 Riian markkaa alttarilaitteesta. Sittow oli mahdollisesti saanut tämän (osissa maksetun) ti-

lauksen Tartossa oleskelleen sukulaisen kautta. Hänen tiedetään myös suorittaneen osia suuremmista ko-

konaisuuksista, kuten Tallinnan Olevisten kirkon Pyhän Marian kappelin kattoa koristaneet 12 veistettyä 

ruusua (1523, 30 markkaa) ja ruusujen ja ristin kultauksen (48 markkaa).180 

Olisiko 20 Riian markalla ja tynnyrillisellä voita siis voinut saada puuveistoksia kirkon alttarille? Mahdollista 

se on, mutta kovin suureellista tai moniosaista veistoskokonaisuutta siihen hintaan tuskin on saanut, pi-

kemminkin yhden yksittäisen veistoksen. Tapauksesta ei myöskään käy ilmi, olivatko tilatut teokset tarkoi-

tetut kirkon pääalttarille vai kenties hieman vaatimattomammalle sivualttarille. Sama 20 Riian markan 

summa esiintyy Anu Mändin tutkiman Tallinnan Mustapäiden veljeskunnan Maria-alttarilaitteen (n. 1481) 

yhteydessä, ja Mänd onkin hankintahintoja vertailemalla todennut, että 20 Riian markalla ei olisi 1400- ja 

1500-lukujen taitteessa saanut ainakaan suurikokoista tai taiteellisesti korkeatasoista alttarilaitetta. Mändin 

tutkimassa tapauksessa mainittu 20 markan summa liittyykin arkistolähteiden perusteella kankaaseen (la-

ken), jolle oli maalattu Herran kärsimystä kuvaava aihe, ja joka oli tarkoitettu Maria-alttarille.181 Tämän ta-

painen esine voisi hyvinkin tulla kyseeseen myös Siuntion tapauksessa: maalattu kangas on ollut edulli-

sempi hankkia kuin puuveistokset, kankaalle mahtuu useampia kuvia, ja sillä olisi voinut myös ”peittää” tai 

”vaatettaa” kirkon alttarin, kuten raadin kirjeessä mainitaan. 

C. A. Nordman olettaa myöskin raadin kirjeessä mainitun Michelin Sittowiksi, perustellen käsitystään Johan-

senin näkemyksellä Sittowin suomenruotsalaisista sukujuurista. Myös Nordman tulkitsee kirjeessä mainitut 

kuvat nimenomaan puuveistoksiksi, jotka hänen mukaansa ovat peräisin kirkon pääalttarilta.182 Kenties 

Nordman on olettanut, että niin nimekkään taiteilijan kuin Sittowin työt ovat täytyneet kuulua pääalttarille. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Nordman mainitsee samassa yhteydessä Siuntion veistoskokonaisuuteen 

mahdollisesti kuuluneen antemensalen (lat. ante=edessä, mensa=pöytä), joka muun kokonaisuuden mu-

kana on myöskin kadonnut. Tällainen alttaripöydän ”etukappale” valmistettiin keskiajalla usein puusta tai 

metallista. Varsinkin myöhäisemmällä keskiajalla etukappale oli verhomainen, usein kirjailtu tekstiili, josta 

käytettiin nimeä antependium (lat. ante=edessä, pendere=riippua), mutta termiä käytetään myös samassa 

merkityksessä kuin antemensalea.183 Nordman ei mainitse päätelmälleen mitään perusteluita tai lähteitä, 

 
179 Meinander 1908, 258. 
180 Mänd 2018b, 38. 
181 Mänd 2000, 220–221. 
182 Nordman 1965, 23. 
183 Tieteen termipankki: Taidehistoria: antemensale, antependium. 
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joten todennäköisesti hän on olettanut, että jonkinlainen antemensale olisi tuon ajan alttarille kuulunut. 

Tällainen veistetty tai maalattu puuesine tai tekstiili sopisi myös raadin kirjeen kuvaukseen alttarin peittä-

misestä tai vaatettamisesta kuvilla. 

Anu Mänd on ottanut kantaa myös kyseiseen Siuntion tapaukseen. Hän arvioi (2018), että raadin kirjeessä 

mainittu Michel voisi hyvinkin olla juuri Sittow. Kuten edellä on todettu, lisänimi ”maalari” viittasi usein toi-

seen Micheliin, eikä tätä vaihtoehtoa voida Mändin mukaan sulkea tässäkään pois. Kuitenkin Michel Sitto-

win raaseporilaiset sukujuuret viittaisivat siihen, että kyseessä on juuri Sittow, joka olisi saanut tilauksen 

juuri Siuntiossa oleskelevien sukulaistensa kautta. Kyseessä ei ole ollut kokonainen alttarilaite, sillä silloin 

raati olisi puhunut alttarilaitteesta eikä ”kuvista”. Kuvilla (bild) viitattiin yleensä veistoksiin (käytännössä 

useimmiten puisiin, maalattuihin), mutta 1500-luvulla käsite laajeni tarkoittamaan muitakin maalattuja ku-

via. Sekä taulumaalauksiin että kokonaisiin, moniosaisiin alttarilaitteisiin viitattiin yleensä alasaksassa sa-

nalla tafel, jota raatikin olisi käyttänyt, mikäli kyseessä olisi ollut sellainen. Mändin mukaan ”kuvilla” siis vii-

tataan tässä todennäköisimmin yksittäisiin, maalattuihin puuveistoksiin, jotka olivat olleet osa suurempaa, 

Sittowin tasoa vastaavaa kokonaisuutta, josta siuntiolaisilla oli maksamatta viimeinen erä.184  

Mändin esittämän mukaan ”kuvat” voisivat kuitenkin tarkoittaa myös muitakin maalattuja kuvia, kuten yk-

sittäisiä puulle maalattuja kuvia tai kuvakokonaisuuksia, kuten paneelimaalauksia. Sittow oli ensisijaisesti 

maalari. Hänen tiedetään muotokuvien lisäksi työskennelleen uskonnollisten aiheiden ja alttarilaitteiden 

parissa, joissa tapauksissa hänet on yhdistetty nimenomaan maalaustyöhön.185 Kuten edellä on mainittu, 

Sittowin tiedetään arkistoaineiston perusteella tehneen myös veistotöitä, joskaan niitä ei tiettävästi ole säi-

lynyt ainoatakaan. Sittowille on aiemmin attribuoitu useita esittäviä puuveistoksia, kuten Pyhä Yrjö virolai-

sesta Rooslepan kappelista, mutta nämä esitykset on sittemmin kumottu perusteettomina.186 Sittowin veis-

tojäljestä ei siis ole säilynyt ainoatakaan vertailukohtaa. Matthias Wenigerin mukaan todennäköisyys sille, 

että raadin kirjeessä mainitut kuvat olisivat Sittowin tekemät, tai ainakin peräisin hänen työpajastaan, on 

korkeampi kuin minkään muun hänelle attribuoidun veistotyön kohdalla. Veistokset eivät kuitenkaan vält-

tämättä olleet Sittowin omakätisesti veistämiä. Ensimmäisen Sittow-monografian 1970-luvulla kirjoittanut 

Jãzeps Trizna esittääkin, että koska Sittow oli nimenomaisesti maalari, hän olisi maalannut pääalttarille 

 
184 Mänd 2018b, 36–37. 
185 Tunnettuja esimerkkejä ovat Ruotsin Bollnäsissä sijaitseva Pyhää sukua kuvaava alttarilaite, jonka siipien paneeli-
maalaukset on attribuoitu Sittowille (Weniger 2018, 32–33; Weniger 2011, 93–99), Tallinnassa sijaitseva Kristuksen 
kärsimystä kuvaava alttarilaite (ns. P. Antoniuksen alttarilaite), jonka siipipaneelien päällemaalaukset on attribuoitu 
Sittowille (Weniger 2018, 32; Weniger 2011 99–104; Maiste 2015, 202–203), Toledon katedraalissa Espanjassa sijait-
seva Álvaro de Lunan hautakappelin alttarilaite, jonka paneelimaalauksista useita on attribuoitu Sittowille (Pérez 
Monzón et al. 2018; Weniger 2018, 33–36) sekä Espanjan Isabella I:n henkilökohtainen kotialttari, jonka paneelimaa-
lauksista osa on attribuoitu Sittowille (Ishikawa 2004; Maiste 2015, 195). 
186 Erityisesti Karling on korostanut Sittowin olleen myös puunveistäjä. Ks. Karling 1946, 252–260. Weniger on koonnut 
yhteen Sittowiin aiemmin yhdistettyjä töitä, jotka eivät kuitenkaan ole enää attribuoitavissa hänelle. Ks. Weniger 
2011, 104–164, puuveistoksista erit. 104–107. 
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tarkoitetut veistokset.187 Sittow tunnettiin erityisesti muotokuvamaalarina, joten hän olisi varmasti kyennyt 

luomaan taidokkaan polykromiapinnan veistoksiin. Ajatusta tukee myös se, että veistosten maalaaminen 

kuului tuon ajan käsityöläismaalarin (jollainen Sittowkin Tallinnassa toimiessaan oli) toimenkuvaan. Työpa-

jan mestarina hänet olisi joka tapauksessa mainittu nimeltä raadin kirjeessä, riippumatta siitä kuka tai ketkä 

varsinaisen työn oli suorittanut. 

6.1 Väärinkäsityksiä veistosten tutkimushistoriassa 

Maalari Michelin Siuntion kirkkoon valmistamien kuvien on tutkimuskirjallisuudessa oletettu kadonneen.188 

Ne ovat todennäköisesti tuhoutuneet Siuntion kirkon tulipalossa jo vuonna 1526 tai 1617.189 Suomen Kan-

sallismuseon kokoelmissa kuitenkin on kahdeksan Siuntion kirkosta peräisin olevaa puuveistosta. Kuten 

aiemmin on todettu, alttarilaitteesta irrotettuja veistoksia on mahdollisesti alettu pitää keskiaikaisina jo 

1800-luvulla niiden ollessa Siuntion suomalaisessa puukirkossa. Reinhold Hausen merkitsi vuonna 1870 

muistiin kahdeksan pyhäinkuvaa, joiden kerrottiin olevan peräisin alttarikaapista. Tähän on varmasti vaikut-

tanut alttarilaitekokonaisuuden hajoaminen: ilman yhdistävää rakennetta veistokset seisovat irrallaan 

muistuttaen siten keskiajan pyhimysveistoksia. Vanha alttarilaite on myös voinut yksinkertaisesti unohtua 

olleen koskaan olemassa, ja veistoksille on vain oletettu jokin alkuperä. Vaikuttaa siltä, että myös Muinais-

tieteellinen toimikunta ja etenkin J. R. Aspelin pitivät Siuntion keskiaikaisesta kirkosta peräisin olevia veis-

toksia keskiaikaisina hankkiessaan ne tulevan Kansallismuseon kokoelmiin. Kuten tässäkin tutkielmassa on 

käynyt ilmi, kyseisiä veistoksia on hankala ajoittaa pelkkien tyylipiirteiden avulla, ja niissä on myös useita 

keskiaikaan viittaavia piirteitä. Kyseisiä veistoksia ei kuitenkaan ole tutkittu, ajoitettu tai yritetty attribuoida 

ennen 1990-lukua ja Matthias Wenigeriä, joka oli tuolloin jäljittämässä Sittowin töitä. Weniger on nähdäk-

seni ensimmäinen, joka on yhdistänyt Kansallismuseon kahdeksan veistosta Michel Sittowiin ja Tallinnan 

raadin kirjeeseen vuodelta 1515. Koska kyseessä ovat ainoat Siuntion kirkosta peräisin olevat puuveistokset 

Kansallismuseon kokoelmissa, yhteys on muodostunut jokseenkin helposti, varsinkin kun veistoksista ei ol-

lut mitään muita tietoja kuin alkuperä Siuntion kirkossa. Myöskään Heikki Hyvösen tuolloin tekemä arkisto-

katsaus ei varsinaisesti valottanut veistosten alkuperää, vaan niiden myöhempiä vaiheita. Kuten aiemmin 

on todettu, Wenigerin tyylillisen analyysin mukaan Kansallismuseon veistokset eivät kuitenkaan ole Sitto-

win, vaan todennäköisemmin 1600-luvun alkupuolelta. 

 

 
187 Weniger 2011, 105; Trizna 1976, 94. Trizna huomauttaa, että vaikka Johansen (1940) nimeää Sittowille nimen-
omaan veistotyön, hänestä polykromia vaikuttaa todennäköisemmältä. Myös Trizna pitää kirjeessä mainittua Micheliä 
Sittowina hänen raaseporilaisten sukulaissuhteidensa perusteella. 
188 Weniger 2011, 105; Trizna 1976, 94; Nordman 1965, 23; Johansen 1940, 36. 
189 Rancken 1953, 151, 153. 
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Markus Hiekkanen on aiempia käsityksiä lainaten maininnut kahdeksan Kansallismuseon veistosta keskiai-

kaisina. Hän kirjoittaa niiden kaikkien olevan peräisin samasta, 1800-luvulla hävinneestä alttarikaapista, 

joka tehtiin Saksassa 1400-luvun puolivälin jälkeen. Virheellisen oletuksen taustalla lienee käsitys, että 

Michel Sittowin Siuntioon tekemät veistokset olisivat säästyneet ja että niitä säilytettäisiin nykyään Suomen 

kansallismuseossa.190 Vuoden 1633 alttarilaitteen on kyllä tiedetty arkistoaineiston perusteella olleen ole-

massa, mutta sen ulkonäöstä tai olinpaikasta ei ole ollut tietoa. Hiekkanen onkin arvellut myös, että kysei-

nen Siuntioon saatu alttarilaitelahjoitus on saattanut olla keskiaikainen alttarikaappi, joita tiedetään lahjoi-

tetun kirkkoihin 1600-luvulla.191 Tähän perustunee myös Hiekkasen ehdotus Saksassa 1400-luvun puolivälin 

jälkeen valmistetusta alttarikaapista. Skenaario on periaatteessa mahdollinen, mutta olen tässä tutkimuk-

sessa pyrkinyt osoittamaan vuoden 1633 alttarilaitteelle toisenlaisen alkuperän. Tässä tutkimuksessa myös 

yhdistetään ensimmäistä kertaa Kansallismuseon veistokset vuoden 1633 alttarilaitteeseen.192 

Hiekkasen oletus Saksasta valmistusmaana perustunee todennäköisyyksiin. Mitä keskiajalla hankittuihin 

alttarikoristeisiin tulee, Tallinnan raati on lähettänyt kirjeensä vuonna 1515 selkeästi tallinnalaisen porvarin 

puolesta. On tietenkin mahdollista, että Siuntion kirkossa olisi ollut useampia alttarilaitteita jo keskiajalla. 

Siuntion kirkko on rakennettu vuosien 1460 ja 1489 välillä, ja arkeologisissa kaivauksissa kirkosta on löyty-

nyt kaksi sivualttaria.193 On mahdollista, että vastavalmistuneen kirkon alttareille olisi hankittu useita altta-

rilaitteita, joista dokumentoidusti ainakin yksi Tallinnasta. Mikäli näin on ollut, näistä esineistä ei kuitenkaan 

ole säilynyt mitään muuta kuin maininta Tallinnan raadin kirjeessä. Laajalle levinneessä teoksessaan Suo-

men keskiajan kivikirkot (2007) Hiekkanen tuli pukeneeksi sanoiksi jo pitkään olemassa olleen väärinkäsityk-

sen: Siuntion kirkosta on säilynyt kahdeksan keskiaikaista puuveistosta, ja niitä säilytetään Kansallismuse-

ossa. Tämä käsitys lienee ollut jo Wenigerillä vuosia aiemmin: hän tutki Sittowin ja Kansallismuseon veistos-

ten yhteyttä yhdessä Hyvösen kanssa 1990-luvun alussa. Weniger julkaisi tulkintansa asiasta vuonna 2011. 

Vuonna 2019 Michel Sittowiin yhdistettyjä alttarilaitteita tutkiva hanke oli edelleen kiinnostunut Suomen 

kansallismuseossa oletetusti olevista Sittowin veistoksista. Tutkimustiedon tuottamisen prosessi on tässä 

tapauksessa ollut hyvin pitkä, ja jatkuu edelleen.  

 

 

 

 
190 Hiekkanen 2014, 479, 606. 
191 Hiekkanen 2005, 181. 
192 Haluan kiittää Markus Hiekkasta hänen omalle tutkimukselleni osoittamastaan tuesta ja kannustuksesta. 
193 Hiekkanen 2014, 476, 479. 
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Sittowille ei täydellä varmuudella ole attribuoitu yhtään teosta, vaan suurin osa sekä hänen elämäänsä että 

töitään koskevista tiedoista on peräisin arkistoaineistosta. Matthias Weniger on sisällyttänyt tutkimuk-

seensa (2011) todennäköisiä Sittowin töitä 13 kappaletta, ja rajannut myöhemmin (2018) tämän luvun vii-

teen, joista ainoastaan yksi voidaan arkistoaineiston perusteella yhdistää suoraan Sittowiin.194 Nykyisessä 

Virossa Sittowin töitä ei ole säilynyt yhtään, ei maalauksia eikä pienempiä käsityötaidon näytteitä. Anu 

Mändin mukaan tämä on ollut monille tutkijoille hankalaa myöntää. Paul Johansenista lähtien on virolai-

sella taidehistoriankirjoituksella ollut suuri tarve attribuoida ”Tallinnan omalle pojalle” Sittowille edes jota-

kin, joka konkretisoisi hänen olemassaolonsa.195 Sten Karling on korostanut Michel Sittowin isän Clawesin 

merkitystä Tallinnan johtavana 1400-luvun lopun puunveistäjänä ja attribuoinut hänelle useita korkeatasoi-

sina pitämiään veistoksia.196 Monet näistä attribuoinneista on kumottu jo 1980-luvulla, mutta veistoksia 

näkee edelleen esiteltävän Clawesin töinä.197 Clawesin on oletettu olleen ”suuri mestari” todennäköisesti 

sillä perusteella, että hänen poikansakin oli. Tälle ei kuitenkaan ole perusteita, eikä arkistolähteissä mainit-

tuja Clawesin töitä ole säilynyt ainuttakaan.198 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että raadin kirjeessä mainittu Michel maalari 

todella oli juuri Sittow. Millaisia kuvia hän Siuntioon valmisti, on epävarmempaa. Raadin kirjeen sanamuo-

tojen perusteella kyseessä saattoivat olla puuveistokset, mutta myös jonkinlainen antemensale tai paneeli-

maalaus olisi mahdollinen. Sittow tunnettiin nimenomaan maalarina, mutta hänen tiedetään harjoittaneen 

myös puunveistoa. Sittowin veistoksista ei ole säilynyt esimerkkejä. Arkistoaineistosta ei myöskään voida 

päätellä, toteuttiko hän veistotöitä omakätisesti, vai mainitaanko hänen nimensä ainoastaan työhuoneen 

mestarin ominaisuudessa. Hänen toimintaansa puunveistäjänä on kuitenkin tutkimuksessa haluttu koros-

taa. Sattumalta Suomen kansallismuseon kokoelmissa on puuveistoksia, jotka on ollut helppo olettaa keski-

aikaisiksi, ja jotka sattumalta ovat peräisin juuri Siuntiosta, sattumalta myös keskiaikaisesta kirkosta. Nämä 

veistokset eivät ole ne, joihin raadin kirjeessä viitataan. Sittowin työpajalla on kuitenkin suurella todennä-

köisyydellä valmistettu ainakin osia Siuntion kirkon alttarilla 1500-luvun alussa sijainneesta kuvateoksesta. 

Jokseenkin varmaa on, että kyseinen teos on – Nordmanin sanoin – kadonnut jäljettömiin. 

 

 
194 Weniger 2018, 29. Kyseinen teos, joka ”jonkinlaisella varmuudella” voidaan attribuoida Sittowille, on Marian tai-
vaaseenottaminen (Assumption of the Virgin, 1499–1502), nykyään yksityiskokoelmassa Yhdysvalloissa. Attribuoin-
neista kootusti ks. myös Maiste 2015, 187. 
195 Ainoa nykypäiviin asti säilynyt Sittowiin yhdistetty jälki Tallinnassa on aiemmin mainittu Kärsimys-alttarilaite, jonka 
ovien päällemaalaukset on attribuoitu hänelle. Attribuutio on kuitenkin kiistanalainen, ja aihetta tutkitaan yhä. Rist-
hein 2001a, 17; Mänd 2007, 189; Maiste 2015, 202–203. 
196 Karling 1946, 109–117. 
197 Ks. Mänd 2018b, 27–28. 
198 Weniger 2011, 105; Mänd 2018b, 27; ks. myös Lumiste 1975, 78–79. 
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7 LOPUKSI 

Tutkimukseni kohteena on ollut Kansallismuseon veistosryhmä, joka liittyy 1600-luvun luterilaisen ortodok-

sian ajan kirkkotaiteen sekä virolaisen puunveistotaiteen viitekehyksiin. Tutkielmassani on ollut kolme kes-

keistä tutkimuskysymystä: Millainen on Kansallismuseon veistosryhmän elinkaari? Millaisesta alttarilait-

teesta veistokset ovat peräisin ja mikä on sen alkuperä? Mikä on Michel Sittowin ja Siuntion kirkon veistos-

ten välinen yhteys? Keskeisenä lähdemateriaalina ovat toimineet itse veistokset sekä niitä koskeva arkisto-

aineisto. Teoreettisesti tutkimukseni on esinebiografinen, ja olen pyrkinyt hahmottelemaan esineiden reit-

tejä osana laajempaa merkitysten ja tapahtumien verkostoa. Veistosten attribuutiossa olen hyödyntänyt 

aiemmin esitettyjä havaintoja ja tulkintoja, mutta pyrkinyt myös luottamaan oman katseeni todistukseen. 

Tutkimukseni perusteella esitän Siuntion kirkosta peräisin oleville irrallisille veistoksille seuraavan konteks-

tin. Kansallismuseon historiallisiin kokoelmiin kuuluvat Mariaa ja seitsemää apostolia sekä ristiinnaulittua 

Kristusta esittävät puuveistokset (H2632:1–9) ovat peräisin Siuntion kirkkoon vuonna 1633 lahjoitetusta 

alttarilaitteesta. Ne on hankittu museokokoelmiin vuonna 1889. Sitä ennen ne olivat olleet (vuonna 1881 

puretun) Siuntion suomalaisen seurakunnan puukirkon alttarilla 1700-luvun lopulta saakka. Tänä aikana 

veistokset oli irrotettu alttarilaitteen rakenteesta; kokonaisuuden muut osat ovat kadonneet. Alttarilaitteen 

alkuperäinen sijoituspaikka oli Siuntion keskiaikaisen kivikirkon alttarilla. Rekonstruoimani alttarilaite on 

ollut luterilaiselle alttarilaitteelle tyypilliseen tapaan jaoteltu kolmeen kerrokseen, jotka ovat esittäneet 

Kristuksen kärsimyshistoriaa: ristiinnaulitsemista, hautausta ja ylösnousemusta. Maria-, Johannes- ja Kris-

tusveistokset ovat muodostaneet kalvaarioryhmän, apostoliveistokset puolestaan ovat kuuluneet kehysra-

kenteeseen. Veistosten alkuperäinen pintakäsittely on ollut maalattu polykromia kullatuin koristeaihein. 

Tämän tutkimuksen perusteella esitän, että 1600-luvulle tyypilliseen tapaan tämä alttarilaite on saatu aate-

lislahjoituksena. Todennäköinen lahjoittaja on ollut Sjundbyn kartanonherra, sotamarsalkka Åke Tott, joka 

on lahjoittanut teoksen vuonna 1633 kuolleen äitinsä Sigrid Vaasan muistolle. Alttarilaitteella on siis ollut 

epitafifunktio, johon ovat liittyneet myös siihen kuuluneet saranoidut siivet. Tämä epitafialttarilaite on att-

ribuutioehdotukseni perusteella valmistettu Tallinnassa aikansa johtavan puunveistäjämestarin Tobias 

Heintzen työhuoneella. Veistojälki ei kuitenkaan kuulu Heintzelle, vaan jollekulle hänen työpajallaan työs-

kennelleelle veistäjälle, mahdollisesti Hans Wentzelille.  

Kansallismuseon veistosten alkuperää ei ole aiemmin selvitetty, ja niihin onkin liittynyt väärinkäsitys: ne on 

yhdistetty tallinnalaiseen renessanssiajan taiteilijaan Michel Sittowiin. Tämä puolestaan on perustunut Tal-

linnan raadin vuonna 1515 lähettämään karhukirjeeseen, jossa mainitut kuvat on yleisesti tulkittu puuveis-

toksiksi. Michel Sittowin Siuntioon valmistamat teokset on kuitenkin useissa lähteissä todettu kadonneiksi – 

todennäköisesti ne ovat tuhoutuneet Siuntion kirkon tulipaloissa. Tässä tutkielmassa olen osoittanut, 
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etteivät Kansallismuseon veistokset ole Michel Sittowin työtä 1500-luvun alusta, vaan peräisin Tobias 

Heintzen työhuoneelta 1630-luvulta. 

Tutkimukseni lähtökohtana on ollut selvittää Kansallismuseon veistosryhmän alkuperä. Ennakko-oletukseni 

on ollut, että veistokset eivät ole keskiaikaisia, vaan 1600-luvulta, ja olen keskittynyt todistelemaan juuri 

sitä. Ajoituksen löytäminen on ollut ensiarvoisen tärkeää, sillä sen avulla pystytään sulkemaan pois muita 

ajoituksia ja sitä kautta myös tietty tekijä: Michel Sittow. Sekä attribuutiotutkimus että veistosryhmän elin-

kaaren selvittäminen pyrkivät tukemaan ajoitusta. Koska veistosryhmästä ei tiedetty paljoakaan, sen elin-

kaaren rekonstruoiminen ja tiedon kokoaminen edustavat myös tärkeää perustutkimusta. Oma positioni 

opiskelijana ja aloittelevana tutkijana on vaikuttanut metodien valintaan: pelkän tyylillisen analyysin sijaan 

nojaan aiempaan tutkimukseen ja pyrin todistelemaan väittämiäni faktatiedoilla, kuten arkistoaineistolla. 

Tutkimusprosessiin on liittynyt myös rajoitteita, kuten maailmanlaajuinen koronaviruspandemia, joka on 

rajoittanut matkustamista. Tässä tutkimuksessa se on rajoittanut erityisesti mahdollisuuttani toimia konös-

söörinä ja tarkastella vertailukohteita läheltä luonnossa. Olen todennut, että hyvälaatuisetkaan valokuvat 

tarkasteltavista kohteista eivät voi korvata aiheen käsittelyä omin silmin, ja tutkimukseni jää siltä osin puut-

teelliseksi. 

Olen tässä tutkielmassa esittänyt Siuntion veistosten elinkaaren arkistoaineistosta ja tutkimuskirjallisuu-

desta nousseiden tapahtumien jatkumona. Tässä lineaarisessa mallissa korostuu selvästi se jakso elinkaa-

rella, jolloin veistokset ovat irrotettuna alttarilaitteesta. Tämä on seurausta siitä, että aineistoa, toisin sa-

noen muistiinmerkittyjä tapahtumia, on sitä enemmän mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan. Olen pyrkinyt 

täydentämään elinkaaren aukkoja, toisin sanoen niitä jaksoja, joilta muistiinmerkittyjä tapahtumia ei ole, 

todennäköisyyksillä ja spekulaatioilla. Ensimmäiset tutkijat astuivat kuvaan siinä vaiheessa, kun alttarilaite-

kokonaisuus oli jo hajonnut, sen rakenteellinen osa ja maalauskentät kadonneet, ja jäljellä oli enää veistos-

kokonaisuus. Kokonaisuuden elinkaaren ei suinkaan voida katsoa päättyneen tähän: alttarilaitetta ei enää 

ole olemassa, mutta fragmentteja siitä on. Nämä irralliset veistokset ovat saaneet eräänlaisen second lifen 

jo suomalaisessa puukirkossa ollessaan. Tuolta ajalta periytynevät myös ensimmäiset niihin liittyvät muis-

tiinmerkityt väärinkäsitykset. Reinhold Hausen merkitsi vuonna 1870 muistiin kyseisten veistosten olevan 

peräisin alttarikaapista. Pidän todennäköisenä, että veistosten irrallisuus alkuperäisestä kontekstistaan on 

aiheuttanut tämän virheellisen oletuksen. Osiin purkamista suomalaisessa puukirkossa voidaankin pitää 

veistosryhmän näkyvimpänä materiaalisena ja myös niiden tulkintaan eniten vaikuttaneena muutoksena. 

Väärinkäsitys tai virhearvio veistosten alkuperästä on merkittävästi vaikuttanut niiden reitin suuntaan: il-

man tätä väärinkäsitystä ne eivät olisi välttämättä päätyneet museokokoelmiin, vaan jääneet yksityisten 

keräilijöiden haltuun ja suurella todennäköisyydellä tutkimuksen ulottumattomiin. 
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Siuntion veistosten elinkaarella on pitkiä jaksoja, jolloin esinekokonaisuus on ollut paikoillaan, toisin sanoen 

sille ei ole tapahtunut mitään, minkä voisi merkitä elinkaarelle. Valmistumisensa jälkeen alttarilaite seisoi 

140 vuoden ajan Siuntion kirkon alttarilla – tai ainakin se on todennäköistä; arkistoaineisto ei kata alttari-

laitteen sataa ensimmäistä ”elinvuotta”. Tätä puuttuvaa jaksoa olen pyrkinyt rekonstruoimaan sen mukaan, 

mikä olisi ollut aikakaudelle tyypillistä ja sitä kautta todennäköistä. Tämä heijastuu kuvissa 22 ja 23 hahmot-

telemaani veistosten alkuperäiseen esillepanoon osana varhaisen barokkiajan luterilaista alttarilaitetta. Re-

konstruktiossa on huomioitu paitsi taidehistoriallinen tyylikausi, toisin sanoen valitulle ajanjaksolle sijoittu-

via kirkkotaideteoksia yhdistävät, usein toistuvat piirteet, myös teoksen materiaalinen ilmiasu tekijänsä ja 

hänen vaikutuspiirinsä jättämänä konkreettisena jälkenä. 

Veistokset olivat lähes liikkumattomassa tilassa vuosikymmenten ajan myös osana Kansallismuseon kokoel-

mia. Vasta 1990-luvulla toisenlainen, tällä kertaa tutkimuksellinen polku ristesi Siuntion veistosten reittiä. 

Tuolloin Matthias Weniger ryhtyi selvittämään, olivatko Kansallismuseon veistokset samat, jotka oli mai-

nittu Tallinnan raadin kirjeessä vuodelta 1515. Vaikka useat tutkijat ovat todenneet kirjeessä mainitut, myö-

häiskeskiaikaiset Michel Sittowin veistokset kadonneiksi, on kiinnostukseen vaikuttanut nähdäkseni suu-

resti se, että Kansallismuseon veistokset olivat tuntemattomia: voisivatko ne sittenkin olla Sittowin? Virolai-

nen taidehistoriankirjoitus on voimakkaasti korostanut Sittowin asemaa puunveistäjänä hänen Tallinnan-

vuosinaan. Hänelle on vuosikymmenten aikana pyritty perusteettomastikin attribuoimaan puuveistoksia, ja 

sellaisten löytyminen Suomen kansallismuseosta olisi ollut suoranainen sensaatio. 

Kansallismuseon veistosten tyylillinen analyysi on osoittautunut haasteelliseksi ja tutkijoiden positiot ovat 

vaikuttaneet veistoksista tehtyihin tulkintoihin. Reinhold Hausenille esitettiin vuonna 1870 todennäköisesti 

kertomus alttarikaapista ja pyhäinkuvista, ja se tuntui sopivan kuvaan hänen dokumentoidessaan Siuntion 

keskiaikaista kivikirkkoa ja sieltä suomalaisen seurakunnan puukirkkoon siirrettyä esineistöä. Myös Muinais-

tieteellisen toimikunnan intresseissä olivat 1800-luvun lopulla keskiaikaiset kirkot ja puuveistokset, ja J. R. 

Aspelin arvioi irralliset veistokset keskiaikaisiksi. Kansallismuseossa 1930-luvulla tehty veistosten identifi-

ointi nojaa Hauseniin, mutta myöhemmät tyylilliset analyysit ovat olleet taipuvaisia määrittämään veistok-

set 1600-luvulle ja tyylihistorialliseen barokkikauteen kuuluviksi. 1960-luvulla kaksi veistosta valittiin edus-

tamaan barokkiajan taideaarteita valokuvateokseen. Osaa veistoksista myös pidettiin esillä Kansallismuse-

ossa, mutta tiedossani ei ole, millaiseen kontekstiin ne tuolloin sijoitettiin. 2010-luvulla sekä Weniger että 

Räsänen pitivät kyseisiä veistoksia barokkityylisinä ja 1600-luvulle kuuluvina. Heidän molempien tulokulma-

naan oli kysymys siitä, olisivatko tuntemattomat veistokset tietyn, 1500-luvun alussa vaikuttaneen tekijän 

tuotantoa. 
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Oman tyylillisen analyysini mukaan veistoksissa on runsaasti piirteitä, jotka ovat jatkumoa keskiaikaiselle 

perinteelle. Tärkeimpänä 1600-luvusta todistavana seikkana voidaan tyylillisesti mielestäni pitää veistosko-

konaisuutta, josta on pääteltävissä myös sen alkuperäinen esillepano ja konteksti. Kun mukaan tarkasteluun 

otetaan myös Siuntion kirkossa sijaitseva krusifiksi, voidaan kokonaisuuden ikonografiasta ja esitystavasta 

päätyä tulokseen, että veistosten on täytynyt kuulua varhaisen barokkiajan alttarilaitteeseen. Arkistoai-

neisto tukee tätä oletusta: Siuntiossa on ollut alttarilaite vuodelta 1633. Yksittäisten veistosten tyylipiirteitä 

olen tarkastellut yksityiskohtien ja veistäjän käden jäljen kautta. Tekemäni vertailu tukee ajatusta 1600-lu-

vun alkupuolesta: olen paikallistanut veistosten valmistuspaikaksi Tobias Heintzen työhuoneen Tallinnassa. 

Hänen työhuoneensa tyylin perusteella olen pystynyt hahmottelemaan myös Siuntion alttarilaitteen tyyliä 

yhdistellen sitä periodityyliin, toisin sanoen aikakaudelle ja luterilaisen ortodoksian ajan kirkkotaiteelle tyy-

pillisiin piirteisiin. Tekemäni vertailun perusteella Siuntion veistosten veistäjä on yksi henkilö, todennäköi-

sesti sama, joka on työskennellyt myös ainakin Taivassalon ja Nigulisten saarnatuolien parissa. Heintzeen 

yhdistetyistä tekijöistä todennäköisin vaihtoehto on myös tyylillisen analyysin perusteella Hans Wentzel, 

mutta tämän varmistaminen vaatisi vielä jatkotutkimuksia. 

Miksi Siuntion veistoksia sitten ei ollut tutkittu aiemmin? Tähän ovat varmasti vaikuttaneet käytännön re-

surssit, mutta veistosten alkuperän selvittämiselle ei kenties ole ollut myöskään varsinaista tarvetta ennen 

tätä tutkimusta. Veistokset hankittiin museokokoelmaan jo 130 vuotta sitten, todennäköisesti sillä perus-

teella, että niiden oletettiin olevan keskiaikaisia. Oletusta ei koskaan vahvistettu, ja veistoksia esiteltiinkin 

välillä eri yhteyksissä, mutta niille ei tuntunut löytyvän mitään edes oletusarvoista kontekstia. Sellaisen tar-

josi ainoastaan Siuntion kirkko, ja sitä kautta Michel Sittowiin yhdistetty toiminta ja tutkimus. Väitänkin, 

että mikäli veistosten alkuperäinen konteksti – Siuntion kirkon alttarilaite vuodelta 1633 – olisi säilynyt, 

väärinkäsitystä Kansallismuseossa säilyneistä Siuntion kirkon keskiaikaisista veistoksista ei olisi syntynyt. 

Kaaviokuvan (kuva 24) avulla olen pyrkinyt esittämään alttarilaitteen ja siitä irrotettujen veistosten reittejä 

ei-lineaarisesti Hahnin ja Weissin reittimallia mukaillen. Fyysiset paikat, kuten kirkot ja museot, toimivat 

mallissa eräänlaisina asemina reitin varrella. Niiden väliset siirtymät edustavat samalla myös siirtymää kon-

tekstista toiseen ja siten merkitysten muutoksia. Olen liittänyt kaavioon myös yhden tutkimuksellisen reitin, 

joka pyrkii havainnollistamaan Sittow-tutkimuksen kulkua, joka on ikään kuin ohittanut Kansallismuseon 

veistosten todellisen reitin. Kaaviolla ei ole selkeää alkua eikä loppua, mutta reitit sivuavat Siuntion kirkkoa. 

Meneillään olevia tutkimushankkeita edustava nuoli osoittaa kuvasta ulos. Tämä kuvaa sitä, ettei veistosten 

elinkaari ole tullut päätökseensä. Alttarilaitekokonaisuus on fyysisesti hajonnut ja kadonnut, mutta sekin on 

edelleen olemassa tutkimuskohteena. Tämänkaltainen reittimalli sopii havainnollistamaan paitsi esineiden 

fyysisiä ja kontekstuaalisia reittejä, myös työkaluksi havainnollistamaan historiografista ajatuskulkua ja tut-

kimuksellisia reittejä. 
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Tänä päivänä korostuu Siuntion veistosryhmän merkitys tutkimuskohteina. Tämä opinnäyte assosioituu tut-

kimushankkeisiin, jotka tutkivat muun muassa puuta ja sen käyttöä materiaalina, keskiaikaa ja uuden ajan 

alkua aikakausina, Itämeren ympäristöä maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena sekä esineiden fragmen-

taarisuutta ja kuvakalsketta ilmiöinä. Lisäksi tutkimukseni käsittelee tekijöitä ja tekijäryhmiä painottuen eri-

tyisesti Tallinnaan ja Suomen ja Viron välisiin yhteyksiin. Tutkielmani alussa mainitut historialliset tapahtu-

mat – Tallinnan raadin yhteydenotto Raaseporin voutiin 1515, Sigrid Vaasan kuolema 1633 ja Muinaistie-

teellisen toimikunnan veistoshankinta historiallisiin kokoelmiin 1889 – liittyvät kahteen erilliseen, Siuntion 

kirkon alttarille valmistettuun teokseen. Jo 1500-luvun alussa Uudenmaan yhteys Viroon oli vahva ja vasta-

valmistuneen Siuntion kirkon alttarille tilattiin tottuneesti alttarikoristeita Tallinnasta Michel Sittowin työ-

huoneelta. Tämä teos tuhoutui myöhemmin tulipalossa. Satakunta vuotta myöhemmin Åke Tott tilasi sa-

maan kirkkoon uuden alttarilaitteen äitinsä Sigrid Vaasan muistolle. Tälläkin kertaa työn toteutti johtavan 

tallinnalaismestarin, tällä kertaa Tobias Heintzen, työhuone, joka oli palvellut suomalaisiakin aatelisia jo pit-

kään. Neljännesvuosisadan kuluttua tuosta alttarilaitteesta oli jäljellä enää yhdeksän puuveistosta, jotka 

päätyivät Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Veistosten valmistamisesta on kulunut nyt lähes 400 

vuotta, ja fragmentaarisinakin ne ilmentävät sekä konkreettisen että tulkintahistoriansa kautta kirkkotai-

teen pitkää jatkumoa keskiaikaa seuraaville vuosisadoille. Yhtäaikaisesti ne visuaalisessa ja materiaalisessa 

ilmiasussaan ilmentävät myös uudistuksia ja muutoksia niin opillisessa, yhteiskunnallisessa kuin paikallishis-

toriassakin – suomalaisen museolaitoksen kehitystä unohtamatta. Siuntion veistokset jatkavat elämäänsä 

kansainvälisen tutkimuksen kohteina ja lähteinä ilmentäen siten edelleen historiallista suhteiden jatkumoa 

ja yhteistyötä Uudenmaan, Tallinnan ja Itämeren alueiden välillä. 

 

 

  



63 
 

LÄHTEET 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET 

ARKISTOLÄHTEET 

Kansallisarkisto (KA) 

Diplomatarium Fennicum 

DF6703 Tallinnan raadin kirje Raaseporin voudille 30.8.1515  

Hämeenlinna 

Siuntion seurakunnan arkisto (Ssrka) 

Kalustoluettelot 

Pääkirjat 

 Kirkonkassan tilikirja 1744–1816 

Turku 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto (1335–1970) 

F IV Saapuneet asiakirjat / Erinäisiä vanhoja kokoelmia (1616–1891) 

F IV:3 Kertomuksia kirkkojen historiallisista muistomerkeistä ym. (1749-1752) 

Museovirasto (MV) 

Topografinen arkisto (top.) 

Siuntio 

Inventaariokertomus 1887 

Veistosten hankintaa koskevaa kirjeenvaihtoa 1888–89 

Wenigerin ja Hyvösen kirjeenvaihtoa 1991 

 

Suomen kansallismuseo (KM) 

Historialliset kokoelmat 

Puuveistokset H2632:1–9 

Kokoelmat ja tutkimus -yksikkö (kok.) 

Esinekuvat 

Konservoinnin topografinen arkisto (kons.) 

Inventointikortisto 

Muistiinpanoja tarkastusmatkalta 1994 

 

 

 



64 
 

INTERNET-LÄHTEET 

Kurisoo, Merike, 2013. Curator’s Collection: Netherlandish Altarpieces and Sculptures in the Niguliste Mu-

seum. CODART eZine 2, spring 2013 [http://ezine.codart.nl/17/issue/45/artikel/netherlandish-

altarpieces-and-sculptures-in-the-niguliste-museum/?id=121] (luettu 22.3.2021). 

Leskinen, Saila, 2021. Siuntion kirkon alttarilaite fragmenttina. Blogikirjoitus Kuvakalske-tutkimushankkeen 

blogissa 16.2.2021 [https://blogs.helsinki.fi/kuvakalske/2021/02/16/siuntion-kirkon-alttarilaite-

fragmenttina/] (luettu 5.5.2021). 

Leskinen, Saila & Räsänen, Elina, 2020. Maria ja seitsemän apostolia. Siuntion kirkon veistosten uusi tulemi-

nen. Esitelmä seminaarissa Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset. 

Kansallismuseo, Helsinki, 6.3.2020 [https://www.youtube.com/watch?v=y0a_3X1haSg ] (1:33:00, 

Leskinen 1:46:00) (luettu 5.5.2021). 

Nuorteva, Jussi, 2006. Vasa, Sigrid Erikintytär. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Hel-

sinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– [http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-003807] (luettu 

9.3.2021). 

Sjundby gård 2021. Sjundby på 1600-talet [https://www.sjundby.fi/sve/sjundby_gard/1600_talet/] (luettu 

11.3.2021). 

Syrjö, Veli-Matti, 2011 (2001). Tott, Åke. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– [http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000566] (luettu 

9.3.2021). 

 

JULKAISEMATTOMAT OPINNÄYTTEET 

Hein, Ivar-Kristjan, 2003. Keila altar ja Tobias Heintze. Kristliku traditsiooni tõlgendused protestantlikus 

kirikukunstis. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteaduse Instituut. 

 

PAINETUT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

von Bonsdorff, Jan, 1993. Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters. Suo-

men Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 99. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 

Brenner, Alf, 1953. Sjundeå sockens historia. Första delen. Hangö: Hangö tryckeri aktiebolag. 

Cleve, Nils, 1932. Predikstolar och predikstolkonst i Finland intill år 1700. Historiska och litteraturhistoriska 

studier 8. SSLF CCXXIX, Helsingfors. 

Edvinsson, Rodney, 2010. Swedish monetary standards in a historical perspective. Historical Monetary and 

Financial Statistics for Sweden vol 1: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008. Rodney 

Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (eds.). Stockholm: Ekerlids & Sveriges Riksbank, 

26–66. 



65 
 

Ehasalu, Pia, 2007. Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon. Tallinn: 

Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteaduse Instituut. 

Ehrnsten, Frida, 2019. Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland. Archaeologia Medii 

Aevi Finlandiae XXVI. Helsingfors: Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland. 

Favorin, Martti, 1986. Siuntion historia. Siuntio: Siuntion kunta. 

Fontijn, David, 2013. Epilogue: Cultural biographies and itineraries of things: Second thoughts. Mobility, 

Meaning and the Transformations of Things: Shifting Contexts of Material Culture through Time 

and Space. Hahn, H. P. & Weiss, H. (eds.). Oxford, UK & Oakville, CT: Oxbow, 183–195. 

Hahn, Hans Peter & Weiss, Hadas, 2013. Introduction: Biographies, travels and itineraries of things. Mobil-

ity, Meaning and the Transformations of Things: Shifting Contexts of Material Culture through 

Time and Space. Hahn, H. P. & Weiss, H. (eds.). Oxford, UK & Oakville, CT: Oxbow, 1–14. 

Hanka, Heikki, 1988. Kirkolliset taulumaalaukset Suomen luterilaisissa kirkoissa 1600–1980. Hankintata-

pausten kvantitatiivinen analyysi. Kirkko suomalaisessa kulttuurissa. Erään tutkimusprojektin tu-

loksia. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A nro 49. Toim. Tage Kurtén. Tampere: Kirkon tutkimuskes-

kus, 127–170. 

Hausen, Reinhold, 1872. Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa sommaren 1870 i Vestra 

Nyland. Helsingfors: Finska Litteratur-sällkapets tryckeri. 

Hiekkanen, Markus, 2014 (2007). Suomen keskiajan kivikirkot. 3. uudistettu painos. Helsinki: Suomalaisen 

kirjallisuuden seura. 

Hiekkanen, Markus, 2005. Pitkä reformaatio. Katolisista luterilaisiin alttarikoristeisiin 1550–1870. Kirkko – 

Taide – Viestintä. Markku Heikkilän juhlakirja. Toim. Sari Dhima. Helsinki: Suomen kirkkohistorialli-

nen seura, 171–188. 

Immonen, Visa, 2016. Sotkuinen aineellisuus. Menneisyyden merkityksistä ja ihmiskeskeisyydestä esineiden 

ajallisuuteen. Historiallinen aikakauskirja 2/2016, 190–200. 

Ishikawa, Chiyo, 2004. The Retablo de Isabel la Católica by Juan de Flandes and Michel Sittow. Turnhout: 

Brepols. 

Johansen, Paul, 1940. Meister Michel Sittow, Hofmaler der Königin Isabella von Kastilien und Bürger von 

Reval. Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 61, 1–36. 

Kallio, Rakel, 1998. Manierasta ajan tyyliin. Tyylin käsitteen historiallista tarkastelua. Kuvasta tilaan. Taide-

historia tänään. Toim. Kirsi Saarikangas. Tampere: Vastapaino, 19–57. 

Kangropool, Rasmus, 1994. Tallinna maalijad ja puunikerdajad 1530 – ca 1640. Kunstiteaduslikke Uurimusi 

7/1994, 113–133. 

Karling, Sten, 1946. Medeltida träskulptur i Estland. Stockholm: Kungl. vitterhets historie och antikvitets 

akademien. 



66 
 

Karling, Sten, 1943. Holzschnitzerei und Tischlerkunst der Renaissance und des Barocks in Estland. Dorpat: 

Õpetatud Eesti seltsi toimetused XXXIV. 

Kodres, Krista, 2020. Introduction: Indifferent things – really? Indifferent Things? Objects and Images in 

Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region. Krista Kodres, Merike Kurisoo & Ulrike Nürn-

berger (eds.). Edition Mare Balticum 3. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 10–20. 

Koppel, Greta, 2018. The Riddle of Michel Sittow’s Art. Michel Sittow. Estonian Painter at the Courts of Re-

naissance Europe. New Haven and London: Yale University Press, 1–7. 

Kopytoff, Igor, 2013 (1986). The cultural biography of things: commoditization as process. The Social Life of 

Things. Commodities in Cultural Perspective. Edited by Arjun Appadurai. First published in 1986. 

11th printing 2013. New York: Cambridge University Press, 64–91. 

Koskivirta, Anu, 2010. Sjundeå – en nyckelkommun genom tiderna. Sjundeå: Sjundeå kommun. 

Kuusamo, Altti, 1996. Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsinki: Gaudeamus. 

Laitinen, Riitta, 2017. Kirkkotilan hidas reformaatio. Materiaaliset ja opilliset muutokset Turun tuomiokir-

kossa. Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku: Turun Historialli-

nen Yhdistys & Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), 221–237. 

Lehtonen, Tuomas M. S. & Kaljundi, Linda, 2016. Introduction. Re-forming Texts, Music, and Church Art in 

the Early Modern North. Edited by Tuomas M.S. Lehtonen and Linda Kaljundi. Amsterdam: Am-

sterdam University Press, 21–40. 

Leskelä, Ilkka, 2016. Trade and the Known World. Finnish Priests’ and Laymen’s Networks in the Late Medi-

eval Baltic Sea Region. Re-forming Texts, Music, and Church Art in the Early Modern North. Edited 

by Tuomas M.S. Lehtonen and Linda Kaljundi. Amsterdam: Amsterdam University Press, 69–96. 

Lumiste, Mai, 1975. Maal, puuskulptuur ja tarbekunst 13. sajandist kuni 16. sajandi teise veerandini. Eesti 

kunsti ajalugu. 1. köide. Eesti kunst kõige varasemast ajast kuni 19. saj. keskpaigani. Toimetanud 

Boris Bernštein, Ea Jansen, J. Kahk, Kaalu Kirme, E. Pihlak, Irina Solomõkova, V. Tiik ja Voldemar 

Vaga. Tallinn: Kirjastus Kunst, 71–83. 

Maginnis, Hayden B. J., 1990. The Role of Perceptual Learning in Connoisseurship: Morelli, Berenson, and 

beyond. Art History Vol. 13, No. 1, March 1990, 104–117. 

Maiste, Juhan, 2015.  A Genius and His Myth: The Known and Unknown Michel Sittow. Baltic Journal of Art 

History vol 9, Spring 2015, 177–221. 

Meinander, K. K., 1908. Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor. Helsingfors. 

Mäkikalli, Maija, 2010. Johdanto. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin 

historiaa. Toim. Maija Mäkikalli & Riitta Laitinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 7–33. 



67 
 

Mänd, Anu, 2018a. The City of Tallinn (Reval) in the Late Middle Ages and Renaissance. Michel Sittow. Esto-

nian Painter at the Courts of Renaissance Europe. John Oliver Hand & Greta Koppel (eds.). New 

Haven and London: Yale University Press, 19–25. 

Mänd, Anu, 2018b. Michel Sittowi sotsiaalsed sidemed Tallinnas. Acta Historica Tallinnensia 2018, 24, 24–

48. 

Mänd, Anu, 2013. Symbols that bind communities. The Tallinn altarpieces of Rode and Notke as expressions 

of the local saints’ cult. Art, Cult and Patronage: Die Visuelle Kultur im Ostseeraum zur Zeit Bernt 

Notkes. Ed. by Uwe Albrecht & Anu Mänd. Kiel: Verlag Ludwig, 119–141. 

Mänd, Anu, 2007. Lucia legendi meister identifitseeritud? Lucia legendi meistrist, Tallinna mustpeade re-

taablist ja "Eesti kunsti ajaloo" 2. köite avapeatijkist. Kunstiteaduslikke Uurimusi 2007, Vol. 16 Is-

sue 1/2, 173–190. 

Mänd, Anu, 2001. Michel Sittow and Reval (Tallinn): A New Look at Records in the Tallinn City Archives. 

Michel Sittow 1469–1525. The Artist connecting Estonia with the Southern Netherlands. Tallinn: 

The Art Museum of Estonia, 3–13. 

Mänd, Anu, 2000. Tallinna Mustpeade vennaskonna Maarja altarist ja selle ikonograafiast. Eesti kunstiside-

med Madalmaadega 15. – 17. sajandil. Püha Lucia legendi meistri Maarja altar 500 aastat Tallin-

nas. Konverents 25. – 26. september 1995. Toim. Tiina Abel, Anu Mänd & Reet Rast. Tallinn: Eesti 

Kunstimuuseum, 219–227. 

Neer, Richard, 2005. Connoisseurship and the Stakes of Style. Critical Inquiry 32, no.1 (Autumn 2005), 1–26. 

Nordman, C. A., 1965. Medeltida skulptur i Finland. Toim. Lars Pettersson. Suomen muinaismuistoyhdistyk-

sen aikakauskirja 61. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys. 

Pérez Monzón, Olga, Matilde Miquel Juan & María Martín Gil (eds.), 2018. Retórica artística en el tar-

dogótico castellano. La capilla fúnebre de Álvaro de Luna en context. Madrid: Sílex. 

Pihkala, Erkki, 2002. Keskiajan markasta setelieuroon. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 98. vsk., 1/2002, 

19–30. 

Pirinen, Hanna, 2020. Donations to Finnish parish churches in the 1580s. Lutheran art as a manifestation of 

the adiaphoric strategy. Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in 

the Baltic Sea Region. Krista Kodres, Merike Kurisoo & Ulrike Nürnberger (eds.). Edition Mare Bal-

ticum 3. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 146–155. 

Pirinen, Hanna, 2017. Reformoitu kirkkointeriööri. Orientaatioiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Pohjoinen refor-

maatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku: Turun Historiallinen Yhdistys & Turku 

Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), 270–274. 

Pirinen, Hanna, 1996. Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa. Pitäjänkirkon sisustuksen 

muutokset reformaatiosta karoliinisen ajan loppuun (1527–1718). Suomen muinaismuistoyhdis-

tyksen aikakauskirja 103. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys. 



68 
 

Pirinen, Hanna, 1994. Suurvaltakausi taide-epookkina. Kirkollisen maalaustaiteen ilmiöitä 1648–1721. Suo-

men museo 101, 25–54. 

Rácz, István, 1967. Suomen renessanssin ja barokin taideaarteita. Johdannon ja kuvien asiatiedot kirjoitta-

nut Nils Cleve. Helsinki: Otava. 

Rancken, A. W., 1953. Kyrkbyggnader och kyrkokonst. Sjundeå sockens historia. Första delen. Av Alf Bren-

ner. Hangö: Hangö tryckeri aktiebolag, 142–191. 

Rancken, A. W., 1950. S:t Petrus kyrka i Sjundeå. Vördade minnen i nyländsk bygd. Ekenäs, 119–131. 

Rast, Reet, 2011. Animo grato vovit. Varauusaegsed epitaafaltarid Eestis. Kunstiteaduslikke Uurimusi 2011, 

159−190. 

Rast, Reet, 2005. Altar – Jumala laud ja esindusobjekt. Eesti kunsti ajalugu: History of Estonian art 2, 1520-

1770. Toim. Krista Kodres. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 315 – 341. 

Riska, Tove, 1959. Suomen kirkot – Finlands kyrkor. Turun arkkihiippakunta. I osa. Vehmaan rovastikunta. 

Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 

Risthein, Helena, 2001a. Michel Sittow. An Attempt of Survey. Michel Sittow 1469–1525. The Artist connect-

ing Estonia with the Southern Netherlands. Tallinn: The Art Museum of Estonia, 14–28. 

Risthein, Helena, 2001b. Salapärane meister Michel. Tuna 4/2001, 148–156. 

Räsänen, Elina, 2020a. Plunder and memento. Iconoclashes on the itinerary of the medieval altarpiece of 

Rauma. Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Re-

gion. Krista Kodres, Merike Kurisoo & Ulrike Nürnberger (eds.). Edition Mare Balticum 3. Peters-

berg: Michael Imhof Verlag, 81–91. 

Räsänen, Elina 2020b. Kalannin alttarikaappi. Keskiaikaisen esineen ja taideteoksen reiteillä. Tahiti 10 (2–3), 

6–19. 

Räsänen, Elina, 2017a. Ikonoklasmi Suomessa – keskiajan puuveistosten muodonmuutokset. Pohjoinen re-

formaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku: Turun Historiallinen Yhdistys & Turku 

Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), 254–263. 

Räsänen, Elina, 2017b. Betlehemin imettävä neitsyt Klaus Holman muistokokoelmassa. Kauneus, arvo ja 

kadonnut menneisyys. Näkökulmia Klaus Holman muistokokoelmaan. Toim. Visa Immonen & Elina 

Räsänen. Taidehistoriallisia tutkimuksia 49. Helsinki: Taidehistorian seura, 225–239. 

Räsänen, Elina, 2015. Rauman kirkon puuveistokset ja alttarikaappi. Risti ja lounatuuli. Rauman seurakun-

nan historia keskiajalta vuoteen 1640. Toim. Anu Lahtinen & Miia Ijäs. Helsinki: Suomalaisen kirjal-

lisuuden seura, 164–176. 

Räsänen, Elina, 2013. The Craft of the Connoisseur: Bernt Notke, Saint Anne and the Work of Hands. Art, 

Cult and Patronage: Die Visuelle Kultur im Ostseeraum zur Zeit Bernt Notkes. Ed. by Uwe Albrecht 

& Anu Mänd. Kiel: Verlag Ludwig, 25–45. 



69 
 

Salminen, Tapio, 2013. Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika. Vantaa: Vantaan kaupunki. 

Salminen, Tapio, 2011. Fishing with Monks – Padise Abbey and the River Vantaanjoki from 1351 to 1429. 

Colonists on the Shores of the Gulf of Finland. Medieval Settlement in the Coastal Regions of Esto-

nia and Finland. Vantaa City Museum Publications no 22. Vantaa: Vantaa City Museum, 37–64. 

von Stiernman, A. A., 1882. Presterskapets redogörelser om forntida minnesmärken i Finlands kyrkor. Sam-

lade af A. A. von Stiernman, utgifna af R. Hausen. Öfvertryck ur Bidrag till kännedom af Finlands 

natur och folk 38. Helsingfors: Finska Litteratur-Sällskapet. 

Trizna, Jãzeps, 1976. Michel Sittow. Peintre revalais de l’école brugeoise (1468-1525/26). Les Primitifs 

flamands III. Contributions à l’études des Primitifs flamands, Bd. 6. Brüssel. 

Tuhkanen, Tuija, 2016. 1600-luvun saarnatuolit Varsinais-Suomen kirkoissa. Turku: Totti Tuhkanen. 

Tuhkanen, Tuija, 2008. Kirkon kaunistukseksi ja lahjoittajan kunniaksi. Henrik Flemingin lahjoitukset Suomen 

kirkoissa. Historiallisia tutkimuksia 241. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Tuhkanen, Tuija, 2005. ”In memoriam sui et suorum posuit.” Lahjoittajien muotokuvat Suomen kirkoissa 

1400-luvulta 1700-luvun lopulle. Turku: Åbo Akademi. 

Vakkari, Johanna, 2006. Lähde ja silmä. Kuvataiteen tuntemuksen historiaa ja perusteita. Helsinki: Yliopisto-

paino. 

Vuola, Katri & Immonen, Visa, 2020. Radiohiiliajoituksen mahdollisuuksia ja ongelmia keskiaikaisten puu-

veistosten ajoituksessa: esimerkkeinä Raision krusifiksi ja Jurmon esine. Tahiti 10 (2–3), 20–31. 

Weniger, Matthias, 2018. Michel Sittow: An Artist’s Career between the Hanseatic City of Tallinn and the 

Princely Courts of Europe. Michel Sittow. Estonian Painter at the Courts of Renaissance Europe. 

John Oliver Hand & Greta Koppel (eds.). New Haven and London: Yale University Press, 27–37. 

Weniger, Matthias, 2011. Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der 

Katholischen. Kiel: Ludwig. 

Wölfflin, Heinrich, 1970 (1915). Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Berlin: Schwabe & Co. Verlag. 

Ångström, Inga Lena, 1992. Altartavlor i Sverige under renässans och barock. Studier i deras ikonografi och 

stil 1527–1686. Acta Universitatis Stockholmiensis 36. Stockholm: Almqvist & Wiksell Interna-

tional. 

 

 

 

 



70 
 

LIITE 1: KUVAT 

Kuva 1. KM H2632:1-8 (Siuntio), Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikeskus, Vantaa. 
Kuvat: Elina Räsänen. 

 

       2632:1 (Tuomas)               2632:2 (Filippus?)         2632:3 (Paavali)                2632:4 Johannes 

 

          2632:5 (Maria)             2632:6 (Bartolomeus?)        2632:7 (Matteus?)           2632:8 (Pietari)  
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Kuva 2. KM H2632:9, Siuntion kirkko. Kuva: Saila Leskinen. 

 

 

Kuva 3. KM H2632:6 kuvattuna eri suunnista. Kuvat: Elina Räsänen. 
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Kuva 4. Matteuksen kädessään pitelemä esinefragmentti oli kiilattu paikoilleen muistiinpanopapereista 

revityillä suikaleilla. Kuvat: Elina Räsänen.  

 

 

Kuva 5. Pietarin esiinotettua maalipintaa. Paksu pronssimaalikerros on peittänyt veistotyön yksityiskohtia, 

kuten otsarypyt ja poskien punerruksen. Kuva: Elina Räsänen. 
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Kuva 6. Liioitellut mittasuhteet Johanneksen ja Marian käsissä. Kuvat: Elina Räsänen. 

 

 

Kuva 7. Pystysuuntainen harjanne Kristuksen (vas.), Johanneksen ja Pietarin säärissä. 

Piirre toistuu kaikilla kokonaisuuden veistoksilla. Kuvat: Saila Leskinen (Kristus); Elina Räsänen. 
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Kuva 8. Pyhän suvun alttarikaapin korpus, n. 1500. Neljä apostoliveistosta (laidoilla, suurennettu): 

Tobias Heintzen työhuone, 1652. Vasemmalla Paavali, takanaan tuntematon apostoli; oikealla Pietari, 

takanaan tuntematon apostoli (Andreas?). Paavalin pitelemässä kirjassa on dokumentoituna vuoden 1652 

kunnostustyöt. Kuva: Ad Meskens, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (kuvaa rajattu). 

 

 

Kuva 9. Sauvon kirkon epitafialttarilaite, 1648. 
Kuva: Mikko Laihonen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (kuvaa rajattu).  
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Kuva 10. Apostolit (vas.) Tuomas (Siuntio), Pietari ja Bartolomeus (Mynämäki) ja Bartolomeus (Siuntio). 
Kuvat: Siuntion veistokset: Elina Räsänen; Mynämäen veistokset: Totti Tuhkanen (Tuhkanen 2008, 61).  

 

 

Kuva 11. (Vas.) Taivassalon Kristus, Siuntion Pietari ja Mynämäen Kristus. 
Kuvat: Totti Tuhkanen; Elina Räsänen (Pietari). 
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Kuva 12. Flemingin epitafi Mynämäen kirkossa, (Tobias Heintze, 1624), Mooses suurennettuna vas. 
Kuvat: Tuija Tuhkanen (Tuhkanen 2008, 72, 81). 

 

 

Kuva 13. Paavali Taivassalon saarnatuolista. Kuva: Tuija Tuhkanen (Tuhkanen 2008, 55). 
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Kuva 14. Keilan kirkon alttarilaite, Tobias Heintze, 1632. Kuva: Stanislav Stepaško (Rast 2011, 169). 
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Kuva 15. Pyhä Pietari Keilan alttarilaitteesta, Tobias Heintzen omakätinen veistotyö, 1632. 
Kuva: Karling 1943, 112–113 (Tafel X). 

 

Kuva 16. Naamio-ornamentit Mynämäen saarnatuolista (vas.) ja Keilan alttarilaitteesta (oik.). 
Kuvat: Mynämäki: Totti Tuhkanen (Tuhkanen 2008, 61); Keila: Stanislav Stepaško (Rast 2011, 169). 
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Kuva 17. Keilan kirkon saarnatuoli, Tobias Heintzen työhuone, 1632. 
Kuva: Selleke 1938 / Tartu Ülikooli Raamatukogu: Kunstiajalooline fotokogu. 

 

 

Kuva 18. Musica (musiikin allegoria), yksityiskohta Nigulisten kirkon urkuparven rintapaneelista, 

Hans Wentzel, 1639. Kuva: Karling 1943, 172.  
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Kuva 19. Harju-Ristin kirkon saarnatuoli, Tobias Heintzen työhuone, 1630. 
Kuva: Selleke 1938 / Tartu Ülikooli Raamatukogu: Kunstiajalooline fotokogu. 

 

 

Kuva 20. Pyhä Kristoforos (saarnatuolin jalka), Nigulisten kirkko, Tobias Heintzen työhuone, 1624. 
Kuva: Andrewrabbott, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (kuvaa rajattu).  
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Kuva 21. Siuntion Pyhä Pietari (vas.) ja Nigulisten Pyhä Kristoforos (oik.). 
Kuvat: Pietari: Elina Räsänen; Kristoforos: Ad Meskens, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (kuvaa rajattu). 
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Kuva 22. Rekonstruktiokuva 1. 

1. sivuilla siivissä lahjoittajamuotokuvat tai muistokuvat 

2. keskikerroksessa hautausaihe 

3. ylimmässä kerroksessa ylösnousemusaihe  
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Kuva 23. Rekonstruktiokuva 2. 

1. sivuilla siivissä lahjoittajamuotokuvat tai muistokuvat 

2. keskikerroksessa hautausaihe 

3. ylimmässä kerroksessa ylösnousemusaihe   
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Kuva 24. Siuntion alttarilaitteiden ja veistosten reittejä. 
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LIITE 2: DOKUMENTOINTI 

KM H2632:1–9 (alttarilaitteen) puuveistokset, Siuntio, 1630-luku (Tobias Heintzen th, Tallinna) 

- kaikkien veistosten korkeus n. 670 mm  

- veistetty reliefimuotoon yhdestä puusta, silmämääräisesti arvioiden vaaleasta lehtipuusta 

(koivu/leppä?), taustaa ei koverrettu eikä maalattu 

- kaikissa veistoksissa alkuperäinen pintakäsittely (polykromaattinen tempera?) peitetty tuntematto-

mana ajankohtana pronssimaalilla 

 

2632:1 Tuomas 

- oik. kädessä attr. aitokullattu suorakulma, vas. kädessä ulospäin avoin ai-

tokullattu kirja sormenpäiden varassa 

- paino vas. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- aaltoileva kulmakarvalinja, korkea otsa, roikkuvat posket, suuri kyömy-

nenä (toistuu) 

- puolipitkät kiharaiset hiukset, lyhyt parta, parrassa s-kuviointia 

- kaulukset ja napit (vrt. Paavali), käännetyt hihansuut (toistuu) 

- vatsan alla vyö ja viittamytty 

- rautanaula vas. olkapäässä 

- keskivaiheilla pituussuuntainen halkeama, otsan hiuskiehkurasta puut-

tuu pala keskeltä 

- taustapuolella 1 (poikki)viiva I (yleinen keskiaikainen tapa merkitä veis-

tosten järjestystä; museon esinenumerot seuraavat stanssattuja nume-

roita) 

 

2632:2 Filippus?  

-  attribuutit puuttuvat kokonaan (usein risti/ ristisauva/ Filippuksen risti, 

jossa kaksi tai kolme poikkipuuta) 

-  paino oik. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

-  vas. käsi nyrkissä/etus. ja peukalo yhdessä, mahd. pidellyt ristisauvan 

tm. pitkää vartta (siisti: täytynyt poistaa tarkoituksella) 

- oik. käsi rinnalla (kuten Johannes), suuret kädet 

- soikeat, kahdeksikonmalliset, silmien kohdalta kapeat kasvot, soikeat sil-

mät, suuri kyömynenä (toistuu), korkea otsakihara (toistuu Tuomas, 

Paavali, Matteus, Bartolomeus) 

-  hulmuavat puolipitkät kiharat, lyhyt kiharainen parta 

-  kasvoissa 1500-l. henkeä 

-  laskostettu pääntie (vrt. Matteus), rautanaulat molemmilla sivuilla, 

käännetyt hihansuut (toistuu) 

-  pronssimaalin alta näkyy punaista viitan väriä 

-  jalustasta lohjennut pala oik. jalan edestä 

-  taustapuolella 2 viivaa II 
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2632:3 Paavali  

- attr. miekka vas. kädessä (aitokullattu kahva jäljellä, terä tod. näk. katken-

nut iskusta) 

- paino vas. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- napitettu kauluksellinen liivi + hiha (vrt. Tuomas)  

- viitta kaartuu vas. olan yli  

- kapeat kasvot, korkeat poskipäät, suuret silmät, suuri kyömynenä (toistuu) 

- pitkät kiharaiset hiukset ja parta, pitkät viikset 

- ylävartalo kiertynyt, hiukset oikealla olalla 

- oikea käsi puuttuu kyynärvarren puolivälistä (siisti: tod. näk. katkennut is-

kusta; mahd. pidellyt jotain esinettä e. kirjaa) 

- oikeassa olassa rautanaula 

- jalustasta puuttuu iso pala edestä 

- taustapuolella 3 viivaa III 

 

 

 

 

2632:4 Johannes 

- pulleat posket ja kaula (vrt. Maria), katsoo ylös (ristiinnaulittuun) 

- feminiininen kontrapostoasento, paino vas. jalalla, terävä pitkittäinen 

polvilaskos (toistuu) 

- pitkät kiharaiset hiukset, ei partaa eikä viiksiä 

- yksinkertainen puku 

- rinnassa raaputettu ristimäinen kuvio (voi olla naarmu tai tarkoituksella 

tehty) 

- oikea käsi rinnalla surun merkkinä, vasemmalla kädellä pitää kiinni viitan 

liepeestä (erikoinen käden asento) 

- käännetyt hihansuut (toistuu) 

- viitta oikean olan päällä, pyöreä pääntie (vrt. Pietari) 

- ollut nauloja, nyt vain reikä vas. puolella kaulaa -> naulat eivät alkuperäi-

siä, ei olisi alun perin kiinnitetty niin näkyvästi 

- pään oikealta puolelta lohjennut pala 

- pintakäs. halkeamia erit. vas. olkavarressa ja kaulassa 

- taustapuolella 4 viivaa IIII 

- Maria ja Johannes sävyltään kellertävämpiä kuin muut, näissä kahdessa 

myös myöhemmin lisätyt havupuiset jalustalaudat, joissa kiinnitysjälkiä 

(olleet esillä Kansallismuseon portaikossa) 
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2632:5 Maria 

- sureva Maria -tyyppi, kädet yhdessä rinnalla, puoliavoimet silmät 

- pulleat posket ja kaula (vrt. Johannes), suuri kyömynenä (toistuu) 

- paino vas. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- käännetyt hihansuut (toistuu) 

- kannattelee päällimekkoa/viittaa käsivarrella mytyssä (keskiaikai-

nen piirre) 

- rintahalkio (imetysaukko) vas. rinnan kohdalla (keskiaikainen piirre, 

Maria lactans -tyyppi) 

- korostunut vatsanseutu (vrt. myös Tuomas, Pietari) 

- laskoksinen pääntie, korkea ja runsas pääliina 

- Ylähuuli korostuneen pullea, alahuuli väistyvä, leukanupura koros-

tunut (kuten Johanneksella) 

- Maria ja Johannes myöhemmällä jalustalla, Marian jalustassa lyijy-

kynämerkintä ”vasen” 

- taustapuolella 5 viivaa IIIII 

 

 

 

2632:6 Bartolomeus? 

- attr. oikeassa kädessä aitokullattu kahva, jonka yläosa kaareutuu = 

kaarevateräinen nahkurinveitsi? (siisti: katkennut tod. näk. iskusta), 

vas. kädessä aitokullattu suljettu kirja 

- paino oik. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- kaulukset (vrt. Tuomas, Paavali) ja rinnan yli menevä viitta, vas. ol-

kapäällä näyttävä solmu viitassa 

- pitkät kiharaiset hiukset, terävä otsakihara keskellä otsaa (vrt. Filip-

pus) 

- pitkä parta jossa sivuilla s-kuviointia, keskellä kihara 

- oikeassa olkapäässä naula (toistuu), naula oikeassa kädessä kämme-

nen läpi 

- jalustasta puuttuu pala, samoin vas. peukalosta (lohkeama maalattu 

yli kultamaalilla) 

- selkeitä jäämiä punaisesta maalista alla 

- attribuutti kiinnitetty sormien välistä menevällä naulalla, käsi mahd. 

erillisestä palasta, kiinn. kämmenestä näkyvällä naulalla, oikeassa 

olassa rautanaula, koko vasen (viistetty) käsivarsi erillistä puupalaa 

- edessä kulumaa 

- taustapuolella 6 viivaa IIIIII 
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2632:7 Matteus? 

- attr. oik. kädessä pieni aitokullattu kynämäinen esine (kuvassa etualalla), 

joka ei kuitenkaan suoraan sovi käteen; mahd. osa suuremmasta esi-

neestä (kynä ja/tai mustepullo, mestauskirves?), joka täytynyt poistaa tar-

koituksella, esinekatkelma kiilattu käteen 2 paperipalalla, joissa käsin kirj. 

tekstin katkelmia, jotka kertovat KM rappusissa olleista veistoksista 

- vas. kädessä aitokullattu avattu kirja itseä vasten (vrt. Tuomaksella ulos-

päin), hienostuneet sormet 

- paino oik. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- lyhyet kiharaiset hiukset ja parta (1500-luvun 2-osainen parta) 

- laskostettu pääntie (vrt. Filippus), käännetyt hihansuut (toistuu) 

- rinnalla raaputettu ristimäinen kuvio (vrt. Johannes) 

- rautanaula kurkunpään kohdalla (vrt. Pietari) 

- viistetty vasen kylki (vrt. Bartolomeus) 

- otsassa pituussuuntainen halkeama, kirjassa lohkeamia 

- taustapuolella 7 viivaa IIIIIII 

 

 

 

2632:8 Pietari (Siuntion kirkon suojeluspyhimys) 

 

- attr. oikeassa kädessä aitokullattu avain, vas. kädessä/kainalossa aitokul-

lattu suljettu kirja 

- paino oik. jalalla, terävä pitkittäinen polvilaskos (toistuu) 

- päälaelta kalju, sivuilla suuret kiharat, lyhyt s-kuvioinen parta (vrt. Tuo-

mas)  

- soikeat silmät, kahdeksikonmuotoiset kasvot (vrt. Filippus, Matteus, Tuo-

mas), suuri kyömynenä (toistuu) 

- rautanaula keskellä rintaa (vrt. Matteus) 

- yksikertainen pääntie (vrt. Johannes), käännetyt hihansuut (toistuu) 

- alkuperäinen maalipinta otettu esiin pronssimaalin alta konservointityönä 

1960-l. 

- punainen viitta, tumma/musta reunus, ruskehtava alusmekko, mustat jal-

kineet, seisoo vihreällä kumpareella 

- tummat silmät, kulmakarvat, parta ja hiukset, punaiset huulet, punerrusta 

poskilla 

- maalipinnassa pronssimaalin poiston jättämiä (skalpellin?) jälkiä, mutta 

maalipinta erit. viitassa yhtenäinen ja melko hyväkuntoinen 

- taustapuolella 8 viivaa IIIIIIII 

 

14.10.2019 Kansallismuseon kokoelma- ja konservointikeskus, Vantaa 

Saila Leskinen ja Elina Räsänen (kuvat: Elina Räsänen) 
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2632:9 Kristus ristillä  

 

- Krusifiksi on ripustettu kirkon kuoriseinälle n. 2m kor-

keuteen, eikä sitä ollut mahdollista ottaa alas seinältä 

lähempää tarkastelua varten 

 

- kokonaiskorkeus n. 1215 mm, Kristus-veistoksen kor-

keus n. 670 mm (sama kuin muut veistokset) 

 

- kaikki osat puuta (myöhempi metalliripustus tausta-

puolella), silmämäär. arvioiden jalustaosassa vaalea 

lehtipuu (leppä?), risti havupuuta 

 

 

 

 

 

 

- Kristus kuvattu lihakset jännittyneinä ja hyvin yksityiskohtaisesti 

o pää kallistunut hieman oikealle 

o korkea otsa, kyömynenä, suuret suljetut silmät, pitkä kiharainen parta ja hulmuavat, kiha-

raiset hiukset (vrt. Paavali, Bartolomeus), päässä palmikkomainen orjantappurakruunu 

o laskostetussa lannevaatteessa oikealla lanteella näyttävä solmu 

o säärten etupuolella pitkittäissuuntainen terävä harjanne (vrt. pitkittäissuuntaiset laskokset 

muiden veistosten vaatteissa säärten kohdalla) 

o oikeassa kyljessä haava 

o Kristuksen pää ja vartalo veistetty yhdestä puusta, kiinnitetty puutapilla keskivartalon koh-

dalta ristin pystylautaan 

o kädet erilliset; saumat näkyvät kainaloissa 

o jalkaterien ja kämmenten läpi lyödyt (puu)naulat palvelevat myös veistoksen kiinnityksessä 

o Kristus maalattu kauttaaltaan pronssimaalilla (vihreää hapettumaa ja pientä halkeilua kaut-

taaltaan, käsivarsissa suojalakan(?) valumia), lannevaate tummanharmaa, laskoksien huiput 

kuluneet ja alta näkyy pronssimaali (/alkuperäinen kultaus?) 

o myös taustapuoli veistetty niiltä osin kuin se ei ole ristinpuuta vasten (jalkojen taustat, pää-

laki ja niska) 

o vasen jalkaterä haljennut, molemmista jaloista puuttuu varpaita (murtumakohdat maalattu 

pronssimaalilla yli) 

o molemmista käsistä puuttuu sormia, oikeassa kädessä murtumakohdat maalattu pronssi-

maalilla yli, vasemmassa puupinnalla (=murtuneet pronssimaalauksen jälkeen) 
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- risti on rakennettu yhdestä pystylaudasta, johon on loveamalla upotettu kaksi poikkilautaa, joista 

ylempään, lyhyempään on mustalla maalilla maalattu kirjaimet INRI 

o jalustaosan kivikko ja sen päällä oleva linnunpäinen käärme veistetty yhdestä puusta, jonka 

taustaan veistettyyn uraan ristin pystylauta on kiinnitetty (jalusta haljennut alapuolelta syy-

suunnassa koko matkalta) > pystylauta elänyt ja vääntyillyt eikä istu täysin loveensa 

o käärmeeseen ja myös kiviin on veistetty suomuja/ sahalaitakuvioita 

o jalustan yläpinnassa näkyy naulan/ruuvin reikiä ja ylimaalattuja naulankantoja, vaaleanhar-

maa maali ei välttämättä alkuperäinen, hilseilevän maalin alta näkyy vaaleampi maalikerros 

(joka voi olla myös pohjustus?) 

o risti on maalattu tummanharmaalla maalilla, jonka alta kimaltaa jokin > alla alkuperäinen 

kulta/hopealehti? Maalipinnassa erottuu myös rajoja jalkojen alapuolella = metallilehden 

rajoja? 

o ristin yläosassa erottuu runsaasti kulumaa, jonka alta kuultaa vaalea (ei kimaltava) maali 

o ristin juurella oleva pääkallo ja sääriluut veistetty hyvin yksityiskohtaisesti, hilseilevän tum-

manharmaan maalin (sama kuin ristissä, käärmeessä ja lannevaatteessa?) alta erottuu vaa-

leampi kerros + kirkkaanvalkoinen (=pohjustus?), kiinnitetty (metalli)nauloilla ristiin 

 

- alkuperäinen ulkoasu maalattu polykromia (muista veistoksista päätellen, Kristuksessa ei näkyviä 

merkkejä aiemmasta maalikerroksesta), mahdollisesti kullattu risti ja lannevaate?, jalustaosan kivet 

ja luut olleet mahdollisesti vaaleammat sävyltään 

 

14.4.2020 Siuntion kirkko 

Saila Leskinen (kuva: Saila Leskinen) 
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