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Piimiisten kirkonrakentaj asuku

Niilkiivuonna 1697 heviftaii tulipalo Piilkiineen
Sappeen kyleii, ja kaksi taloa palaa tiiysin, niin ettei
jee miteiin inventoitavaa. Toinen niistii on Pietile,
josta Aune Jaakontytiir ja viivyksi taloon tullut
Antti Sipinpoika ovat ehtineet muuttaa miehen
kotitaloon Liingelmden Eriisjiirven Jiirvelle. Siellii-
kii2in asiat eiviit ole paljon paremmin. Talo on riils-
sitila, jonka isiintiiii kohdellaan vuokraajana. Piilkii-
neellii syntynlt ty.tiir Kaisa Antintltiir menee avi-
oon Kuoreveden Kavalan talon Heikki Heikinpojan
kanssa, ja h?in tulee Jiirven taloon isiinniiksi..

Vuonna 1709 syntyy esikoispoika Antti. Hiinestii
ei kuitenkaan ole talon tuleva isiintii. vaan Jiirven
is?innyryden saa 1714 syntyn).t Juho, jonka vaimo
on Maria Eliaantytiir Hiukkaan Seppiiliistii.

Pietilii samoin kuin Jlirvi on mainittu maakirjoissa
korpraalin asuintiloina. Kaisa Antin|ttiiren sisar
Riitta on sotilaan leski, ja talon tyttiiretkin avioitu-
vat sotilaiden kanssa: Vappu ottaa miehekseen
Koiviston Ylisen ruotusotilaan Akseli Wargin ja

Maria Puharilan korpraalin Kalle Gladstedtin. Per-
heen kuopus Jaakko ryhtly niin ikiiiin sotilaaksi
Raidiston taloon, nai Ruotsista tulleen sotilaan Juho
Gillbergin lesken Anna Eliaantlttiiren ja ottaa ni-
mekseen Lagergren.

Kirvesmies-Antista tulee Piimdnen

Vanhin poika Antti mainitaan Jiirven rippikirjassa
1727 ja mycis Koiviston Yliseen 1732 syntyneen
Juho Yrj<inpojan kummina on Antti Heikinpoika
Jiirvi. Todenniikoisesti hiin on niihin aikoihin liihte-
ny't maailmalle, sillii hlin ilmestyy Turkuun valmii-
na kirvesmiehend 1737. Seuraavana vuonna hiin
ostaa kaupungin kirvesmiehen Heikki Laurinpoika
Piimiisen leskeltii Maria HeikintltareltA talon nro
107 Torikorttelista 400 kuparitalarillaja ottaa talon
mukaan sukunimekseen Piimiinen. Hiin menee
1737 naimisiin Nummen Huhdista kotoisin olevan
riiiitiilin brttlren Anna YrjcintSrttiiren kanssa ja perhe
alkaa kasvaa.

Lapsia synfyy yhdeksiin, mutta niistii kolme kuo-
lee pienenii. Pojat Henrik, Kristian, Yrjri ja Mikael
kiiyviit Turun katedraalikoulua. Henrik jatkaa opis-
kelua yliopistossa, samoin Yrjri, josta tulee maan-
mittari. Kristian katoaa merille, Mikael ryh[y kes-

ken koulun isiinsli apulaiseksi ja hiinestii tulee tii-
miin vero inen rakennusmestari. Kahdesta tlttiirestii
Maria perustaa perheen akatemian suutarin Mikael
Porinin kanssa, Vappu on lyhyen aikaa naimisissa
upseeri Erik Daggstedtin kanssa. Mikael ryhtyl
kiiyttiimiiiin nimeii Piimiinen ja h?in pysyy Turun
suomalaisessa seurakunnassa, kun taas veljet ruot-
salaistuvat ja keyftevet nimeii Hartlin. Mikael Pii-
miinen menee naimisiin turkulaisen porvaristytdn
Eeva Melinin kanssa ja t2imiin kuoltua nai loimaa-
laisen Kaisa Jaakonty,ttiiren, jonka iiiti on kotoisin
Rautalan rusthollista.

On vaikea sanoa, mistii Antti Piimiisen monet
taidot ovat periiisin, mutta hiinellii on ollut varmasti
mestarina kirkonrakennuksen monitaituri. Antti on
neiet tarpeen mukaan nikkari, timpuri ja muurari,
minkii lisiiksi hiin kykenee piirtamaan rakennuksia.
Monipuolisen ammattipiitevyytensii huipuksi hiin
osaa kirjoittaa suomeksi. Antti enniittiiii mycis kir-
vesmiesten ammattikunnan rientoihin.

Kirvesmiesten ammattikunta perustetaan

Vuonna 1725 maahena kehotti Turun maistraattia
ilmoittamaan, kuinka paljon kirvesmiehiii kaupun-
gissa tarvittiin uudistamaan ja korjaamaan yleisi2i
rakennuksia, ja heille piti nimetii oltermanni, am-
matinvanhin. Tiihiin virkaan valittu Matti Hyrynen
sai tehtevekseen valita 20 kirvesmiestii, joiden ni-
miluettelo liihetettiin maaherralle. Hyrynen pysyi
oltermannina vuoteen l7 43 , jonka jllkeen viran otti
vastaan Henrik Lehti. Vuonna 1745 kaupungilla oli
48 kirvesmiestii. Heidiin joukkoonsa oli 1737 liitty-
ny4 Antt i  Heikinpoika Pi imiinen.

Kirvesmiehet jattivat 1745 maistraatille kirjel-
miin. Siinii he anoivat, ettii he saisivat perustaa
ammattikunnan, kuten Tukholmassa ja muuallakin
oli tapahtunut. Perusteluksi he esittiviit haluavansa
kitkeii monenlaisen "fuskauksen", jollaista irtain
viiki oli tavannut harjoittaa kirvesmiesten ammatis-
sa. Maistraatti hyveksyi anomuksen ja mriiirlisi kir-
vesmiesten ammattikunnan vanhimmaksi Henrik
Lehden. Ammattikunta perustettiin juhlallisin me-
noin varapormestari Anders Roosin ollessa liisnii 9.
elokuuta 1745. Jiiseniksi merkittiin 20 kirvesmiestii,
ja jo ennen vuoden loppua otettiin 25 uutta jiisent?i.
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Ammattikunnan ulkopuolelle jiiiviit mm. veistii-

mciiden kirvesmiehet, joita ajoittain oli hynrinkin
paljon. Uusi ammattikunta ei katsonut tarvitsevansa

omia siiiintcijii, sillii vuoden 1720 ammattikunta-
asetus oli suomennettu, koska kirvesmiehistii yli

2/3 oli suomenkielisiii.
Koska ammattikunta oli niiinkin kasvava, katsottiin
tarpeelliseksi valita oltermannin I isiiksi neljii johto-

ryhmlin jiisentii (bisittare). N?imii neljii olivat
Christer Hiljanen, Antti Piimiinen, Jaakko Holliin-
der ja Henrik Totti. Heidiit velvoitettiin ensi tilassa
yhdessii oltermanni Lehden kanssa vannomaan
virkavala oikeuden edessii.

Ammattikuntalaitoksen erikoispiirre oli oma oi-
keuska)'tentd. Maistraatin miiiiriiiim iin oikeusoppi -

neen johdolla kiivivlit oltermanni ja neljii jiisentii

oikeutta ammattikunnassa esille tulleista asioista.
Kaupungin miiiiriiiimii notaari piti pciytiikirjaa. Te-
mii johtoryhmii mycis aikanaan nimesi mestarieh-
dokkaat maistraatin hyvaksyfteveksi. Se ehdotti
1758 mestareiksi yhtatoista, mutta vain kahdeksan
heistii hyviiksyttiin, joukossa silloinen oltermanni
Antti Piimiinen. Mestarit saivat porvarioikeudet.
Porvarinmaksua oli pulitettava 6 hopeatalaria, kdy-
hiiinmaksua I talari ja uuden porvarin maksua 2
talaria, siis yhteensii 9 talaria. Myrihemmin mesta-
rit eivat suinkaan aina halunneet porvareiksi, sillii
rahanmeno oli huomattava sen tuomiin etuihin niih-
den.

Uusi jiirjestely aiheutti ikavie ylletyksiii niille,
joiden ei onnistunut peeste mestariksi. Ammatti-
kunta alensi heidat siis kisiilleiksi ja velvoitti heidat
toimimaan mestarien alaisuudessa. Tiimii aiheutti
kiistoja, koska kokouksissa oltermannilla apujiise-
nineen ei useinkaan ollut p?iiitdsten edellyttamAa
arvovaltaa. Jopa Antti Piimiinen valitti kokoukses-
sa, ettii hiinen kisiillinsii Henrik Askman oli ollut
neniikiis ja omahyviiinen. Askman oli tehnlt tyonsd
kuulematta mestarin ohjeita. Kiselli kayfteytyi oi-
keuden edessii rriyhkeiisti ja ilmoitti jatkavansa

samaan [yliin. Sitten kolme kirvesmiestli todisti
sy).tetyn viinaanmeneviiksi. Oikeus peetti erottaa
kisiillin ammattikunnasta ja kehotti hiintii etsimiiiin
muuta tydtii, ettei joutuisi irtolaisena sotapalveluk-
seen. Niin huonosti ei Askmanille kaynyt . Hiin
vaihtoi mestaria ja piiiisi taas kisiilliksi.

Kokous avoimen arkun aaressa

Ammattikunnan oikeudellisen aseman symboli oli
loota l. arkku, jossa siiilytettiin arkistoa, rahavaroja
ja muuta irtainta. Vain avonaisen arkun iiiirellii
pidetty kokus oli piiiitrisvaltainen, ja arkun avaami-

nen merkitsi kokousrauhaa, jota ei saanut rikkoa.
Jos puhui arkusta halveksien, se oli loukkaus koko
ammattikuntaa kohtaan. Kirvesmies Mikko Ytter
tuomittiin 1747 koviin sakkoihin, kun hZin arkun
symboliikkaa vehetellen oli lausunut, ettii loota
pitiiisi sontia teyteen ja heittaa jokeen. Kirvesmies-
ten arkku oli vihre?i, raudoitettu ja varustettu kol-
mella lukolla. Avaimet olivat oltermannin ja kah-
den vanhimman apujiisenen hallussa. Vuonna 1745
hankittiin I 5 kuparitalarilla teriiksinen sinettileima-
sin. Lisiiksi arkussa oli puheenjohtajan nuija,
kaksi rahalipasta ja paperia sekii kirjoitusviilineet,
mustepullo ja viivain. Toisessa lippaassa siiilytettiin
ammattikunnan kassa, toisessa kciyhiiinrahoja. Ter-
vehdysmaljoihin tarvittava hopeinen pikari ilmestyi
arkkuun vasta 1792.

Ammattikunnan leima lienee Antin suunnittelema

Oltermannin paikka oli tuulinen. Se nahtiin jo
ensimmiiisen vanhimman Henrik Lehden kohta-
losta. Syksyn 1748 kokouksessa valitettiin, ettii
kokouspaikka oltermannin talo oli kostea ja vetoi-
nen ja vaadittiin uutta tilaa. Lisiiksi jotkut kaupun-
gin kirvesmiehet viiittiviit, ettii Lehti antaa heille
vAAriA tdita. Vaikka Lehti vakuutti olevansa viaton.
katsotti in iiiinestyksen olterm annin toim ista olevan
paikallaan. Vain kuusi iiiinesti Lehden puolesta,
useimmat kannattivat Antti Piimiistii ja kirkon kir-
vesmiehet Matti Sipilee. Tasaviikisistii ehdokkaista
maistraatti valitsi Sipilen.Syksylle 1754 oli olter-
manni Matti Sipilen vuoro joutua juonittelujen
kohteeksi. Ammattikunnan kokoukseen oli saapu-
nut vain 20 kirvesmiest2i.

Lukuisiin poissaoleviin kuului myos johtoryh-
miin neljiistii j?isenestii Piimiinen ja Holliinder, joka
oli poistunut kaupungista ja vieny't mukanaan yh-
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avata. Turhaan paikalle kutsuttiin lukkoseppii mur-

tamaan lukkoja. Ne eiviit auenneet. Kokousta ei siis

voinut pitiiii avoimen arkun iiiiressd, kuten ammat-

tikunnan siiiinncit edellyttiviit. Piimiinen oli neuvo-

nut kirvesmiehiii pysymiiiin poissa kokouksesta.
Niiin selviiii mielenosoitusta ei voitu hyvZiksyii.
Ammattioikeus tuomitsi Piimiisen erotetuksi johto-

ryhmiistii ja miiiiriisi hiinelle kahdeksan hopeatalaria

sakkoa.
Seuraavassa kokouksessa muutamat kisallit jatti-

viit oltermanni Sipilasta valituskirjelmiin, mutta
site ei kasitelty allekirjoitusten puuttumisen vuoksi.
Oppositio ei niin viihiistii lannistunut. Sipilei syy-
tettiin nyt siita, ette hiin oli asettanut kirkon apu-
miehet kirvesmiesten edelle kirkon ttiissii. Lisiiksi
hiinen viiitetti in kiiyttiineen ammattikunnan varoja
omavaltaisesti. Kun Sipilii yritti osoittaa syltciksel
aiheettomiksi, tl4gtymiittcimiit vaativat hantA silti
eroamaan, koska hiin palveli kahta herraa: oli kir-
vesmies ja kirkon puusepp?i. Pormestari Roos ke-
hotti kirvesmiehiii asiallisuuteen. Hiin osoitti sel-
vesti pitavansa Piimiistii eripuran lietsojana.

Kiista ratkesi vuonna 1756 odottamattomalla
tavalla. Ammattioikeus perui ensin Piimiisen sakot.
Kun Sipilii korkeaan ikiiiinsii vedoten oli pyytdnyt

saada vetiiytyii oltermannin tehtavista, esitti am-
mattikunta joko Holliinderia tai Piimastii olterman-
niksi. Maistraatti valitsi Piimiisen. Samana vuonna
sankarimme sai aihetta juhlia toisellakin taholla.
Tuomiokirkon rakennusmestarin virka oli haettava-
na ja paikasta kilpaili myris Matti Sipiliin poika
Johan Sipelius. Hiintii pidettiin eliimiintavoiltaan
ailahtelevana ja Piimiinen valittiin tavoiteltuun
virkaan.

Piimdnen kunnostaa Turun tuomiokirkkoa

Vuoden 1681 palon j?ilkeen Turun tuomiokirkkoa
oli korjattu jatkuvasti , kunnes veniilZiisten liihesty-
essii 1713 alettiin valmistautua pakoon. Kaikki irti
saatava vietiin suojaan Tukholmaan. Yuonna 1722
kirkko olikin tiiydellisessii rappiotilassa, mutta saa-
tiin kuntoon uutteralla korjaustyoll2i.

Tuomiokirkon korjaaminen oli aloitettava taas
alusta, kun ukkonen sytytti sen tornin 1738. Torni
soitto- ja tuntikelloineen sekii kirkon katto kaut-
taaltaan ehtiviit palaa ennen kuin ukkosta seurannut
rankkasade sammutti tulen. Korjaustycit aloitettiin
viipymiittii, koska talvi oli tulossa. Viiliaikainen
kattokin saatiin aikaan, mutta sitten alkoi riitely
arkkitehti Samuel Bernerin ja rakennuslautakunnan
viilillii. Berner halusi tyciss2iiin vapaat kiidet toteut'

taa suunnitelmiaan. Sopuun piiiistiin ja tycit jatkui-

vat tasaisen hitaasti, kunnes sota taas syttyi ja oli
liihdettiivZi 1742 evakkoon Tukholmaan, kuten

isonvihan aikana.
Normaaleihin oloihin paAstyii oli taas jatkettava

pysAhrynyfta tornin rakentamista. Berner laati pii-
rustukset ja tornin pohjatycit eteniviit niin pitkiille,
etta 1744 kirkonkellot saatiin ylcis. Itse torni j?ii

kuitenkin tekemiittii varojen puutteessa. Niiin ollen
kirkko joutui olemaan ilman tornia kokonaista
kaksikymment?i vuotta kaupunkilaisten ylpeyden

loukkauskivenii. Vasta 1758 aika oli kypsa ja

tuomiokirkon kassaan oli kertynyt tarpeeksi rahaa
tomin rakentamiseen.

Sillii viilin Berner oli liihteny't Helsinkiin ja.

hiinen suunnitelmansa hyliittiin. Uusi kaupungin-
arkkitehti Christian F. Schrcider, Saksasta Tukhol-
man kautta Turkuun tullut muurarimestari palkat-
tiin suunnittelemaan ja rakentamaan torni. Hiinen
palkakseen hyvaksyttiin kerta kaikkiaan 3000 ku-
paritalaria, kun taas hiinen rakennusmestarikseen
palkattu Antti Piimiinen sai 6 kuparitalaria p?iiviiltii.
Tiistii laskettiin olevan se etu, ettii Schr<ider urakoit-
sijana kiirehtisi ty<in joutumista, Piimiinen p?iivii-
palkkalaisena valvoisi kirkon etua. Piimiisen tehtii-
viinii oli hankkia timpurit ja hiin oli my<is vastuussa
tyrin onnistumisesta. Lisiiksi kirkonkokous mycinsi
Schrciderille alaisineen ylimSiiriiisen palkkion sitten
kun tornin huippuun olisi nostettu pallo kukkoineen
ja muine koristuksineen.

Niiin torni alkoi kohota. Koska vuoden 1681
palon jiilkeen tehtyh tornia rakennettaessa mestari
oli pudonnut tornista ja kuollut, oli saatu koke-
muksia tycin vaarallisuudesta, ja sen vuoksi ny
rakennustSrcin aikana jumalanpalveluksissa luettiin
esirukouksia. Lokakuun viimeisenii p?iiv2inii 1759
oltiin niin pitkalle, ettii tiedettiin pallon ja kukon
olevan paikoillaan tornin huipussa seuraavana
perjantaina, minkii vuoksi tuomiokapituli p?i?itti
seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksissa pidet-
tiiv?iksi tapahtuman johdosta sopivat ja lyhyet pu-
heet sekii kiitosrukoukset.

Tornin korkeus maasta huippuun oli 329 jalkaa.

Katto-osat olivat kuparia samoin kuin huipussa
olevat koristeetkin. Koristeet oli lisiiksi kullattu.
Kun torni oli korkeampi kuin milloinkaan ennen, se
nakyi kiiltevine koristeineen pitkien matkojen piiii-
hiin.

Suositulle rakennusmestarille poistumiskielto

Antti Piim?inen ja hiinen rakennusmiehensii olivat
saavuttaneet niin suuren maineen Turun vmoiiris-
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tcissii paitsi uusien kirkkojen rakentajina myris
vanhojen korjaajina ja entisriijinii, ettii tilauksia tuli
ihan liikaakin. Se johti lopulta siihen, ettii Piimiistii
suorastaan kiellettiin poistumasta kaupungista, ettei
leipa{ci kiirsisi. Ehti han silti kotitanhuvillekin.
Vuonna 1748 hrin rakensi Eriijiirvelle kirkon, joka
osoittautui sittemmin pieneksi ja purettiin uuden
tielte. Merkittiivii rakennustyri oli vuosina 1756-57
Otavalan kehruukoulu, jonka suunnittelun ja raken-
nustciiden valvonnan Hatanpiiiin kartanon omistaja
Hans Henrik Boije uskoi Piim?iselle. Rakennukset
koottiin ensin Tammerkosken kartanon pihalla ja
siirrettiin sitten Otavalan rusthollin maalle Viini-
kanojan varteen.

Mutta uuttera rakentaja oli kiireittensii keskellii
saanut valmiiksi 1754 Kiskon kellotapulin ja 1755
Drags{iirdin kirkon, 1762 Tammisaaren kirkon
tornin ja 1765 Marttilan kirkon.

Kirkon rakentamispiiitris tehtiin yleensii kirkko-
heran johtamassa pitiijiinkokouksessa, jossa taval-
lisesti oli mukana mycis rakennusmestari. Hiinen
kanssaan sovittiin tulevan kirkon koosta ja yleis-
piirteiste. Rakennusmestari teki luettelon tarv ilta-
vista rakennusaineista sekii kustannusarvion, mah-
dollisesti jonkinlaisen kirkonpiirustuksenkin. Pitii-
jiinkokouksessa sovittiin, miten tarvikkeiden, eri-
tyisesti puutavaran hankintavelvoitteet jaettiin ta-
lojen kesken - yleensii niiiden suuruuden mukaises-
ti. Sen sijaan rautatavara ja ikkunalasit saatettiin
ostaa liihimmiistii kaupungista kirkkokassan varoil-
la.

Lisiiksi pitiijiinkokouksen tiiytyi sopia siiti, miten
itse rakennustyd tultaisiin tekemiiiin. Joskus miiii-
rattiin pitajen kaikki ty<ikykyiset miehet osallistu-
maan kirkonrakennukseen. YleisempiiA lienee kui-
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Pirkkalan kirkon rakennusvaiheita

Kun Pirkkalaan suunniteltiin uutta kirkkoa vanhan
kiiytyii huonokuntoiseksi, otettiin yhteltta Antti
Piimiiseen, tunnettuun kirkonrakentajaan. Hiinen
laatimansa kustannusarvio sisiilsi 200 honkahirttii ,
250 tyrvea, 185 kuusiparrua , 100 kuusipiirua,
240 permantopalkkia, 100 tolttia kattolauroja, 120
tolttia ulkokattolautoja , 125 000 viiden tuuman
rautanaulaa, 25 000 kattopaanua, 25 000 neljiin
tuuman paanunaulaa, 18 tynnyriii tervaa, l8
kuormaa kivia, 20 tynnyriii kalkkia, 3l tolttia penk-
kilautoja,300 kuuden tuuman rautakiilaa, l2 leivis-
k?iii rautaa, kaksi isoa lukkoa, nelj?i viiriii tai ristiii.
Niimii tarvikkeet maksoivat yhteensii 6034 kupari-
talaria. Timpermannien, taksviirkkiireiden ja raken-
nusmestarin palkaksi tuli 4106 kuparitalaria. Kir-
kon kustannusarvio oli siis 1 0 140 kuparitalaria.

Alkuvuodesta 17 53 tehtiin tuomiokapitulille
anomus kolehdin saamiseksi, mutta kirkon paikasta
ilmeni erimielisyytta. Kesiillii pidetyssii pitiijiinko-
kouksessa vain viihemmistct, 38 maanomistajaa,
kannatti kirkon rakentamista Pyh?ijiirven pohjois-
puolelle suuren maantien varteen nykyisen Nokian
kirkon paikalle. Suurin osa liisniiolijoista eli 59
iiiinivaltaista ehdotti, ettii kirkko voitaisiin rakentaa
vanhalle paikalle. Harjulaiset kieltAfyivat kerta-
kaikkiaan osallistumasta emikirkon rakentamiseen.
Kaiken kukkuraksi varkaat veivAt kirkon sakastista
kassan.

Innostus vaihtui keskineiseksi riitelyksi kirkon
paikasta . Vuonna 1758 Antti Piimiinen oli paikalla
ja todisteli, ettii vanhaa kirkkoa ei kannattanut eniiii
korjata. Alettiin kiistellii siita, pitikri kirkko raken-
taa puusta vai kivestii .Lopulta monien vaiheiden
jiilkeen tuloksena oli, ettii 1768 vanhaa kirkkoa
ryhdyttiin korjaamaan. Piimiinen oli jo siinii vai-
heessa poistunut kuvioista.

Kangasalan kirkon piirustukset hywiiksyttiin ku-
ninkaan neuvostokamarissa Tukholmassa kesii-
kuussa 1762. Pitajaleiset alkoivat kohta katua
piiiit<istiiiin rakentaa kirkko kivestii. He anoivat
tuomiokapitulilta oikeutta rakentaa kirkkonsa
puusta. Tuomiokapituli plysi ennen piiiitristiiiin
maaherra Wallenin lausuntoa. Maaherra antoi pii?i-
tciksensii 1764. Piiet<tksessii todettiin kiviii jo tuo-
dun paikalle. Puukirkon kustannukset eiviit olleet
sen viihiiisemmiit kuin kivikirkonkaan. Maaherra
tuntui kiiyneen neuvotteluja Antti Piimdsen ja muu-
rarimestari Kustaa Rosenbergin kanssa, jotka olivat

lupautuneet louhimaan 750 kuormaa kalkkikiveii tai
tarpeen mukaan, jos pitiijaleiset kuljettavat kivet
rekikelien aikaan kirkkovallille. Mestaritkin olivat
alentamassa palkkavaatimuksiaan.

Tycit saatiin lopulta kayntiin 1764. Johtavana
mestarina toimi rakennusmestari Anni Piimiinen ja

muurausmestarina Kustaa Rosenberg. Kun muuri
kohosi, kuljetettiin kivet ja laasti TapulinmiieltA
rakennettua siltaa pitkin vieliikin pitdjhnmuseossa
sailytettevalla kivireellii ja eriiiinlaisilla kasseilla.
Vahvoja miehiii tarvittiin. Kerrotaan Vahderpiilin
Mattilan Heikin vieneen niin suuren kiven muurille,
ettii Piimiinen oli huudahtanut: "Oletko sinii ihmi-
nen ollenkaan?" Mihin Heikki: "Kyllii minii vai-
mosta olen."

Elokuussa 1767 kirkko oli monien vaiheiden jlil-

keen vesikatossa. Katto tervattiin, seiniit rapattiin ja

valkaistiin liimaviirillii. Piimiinen aloitti sisustuk-
seen kuuluvat puutyrit. Kun ne olivat valmiit, kirk-
ko vihittiin ilman tornia marraskuun 1. p?iiviini
1767. Piispa Mennander valitteli vanhuuttaan ja

matkan rasituksia, kun hiin ei voinut saapua kirkkoa
vihkimiiiin. Se nimettiin prinssi Kustaan kirkoksi.

Mikael Pi imdnen, isdnsd poika

Pciytyelle rakennettiin uusi kellotapuli keviiiilli
1766. mestari Antti Piimiisen johdolla. Hiin sai
palkkaa 500 kuparitalaria ja kaksi kappaa viljaa
joka talosta. Tapuli rakennettiin pappilan eteliipuo-
lelle jonkin matkan piiiihiin vanhasta kirkosta, jonne

mydhemmin 1793 uusi kirkkokin rakennettiin.
Kellotapuli muuten maalattiin 1769 punamullalla ja

dljywiirillii, jotka viiriaineet niihin aikoihin alkoivat
tulle yleiseen kiiyttdiin.

Vanha kirkko alkoi korjauksista huolimatta yhii
enemmiin rappeutua. Pciytyiiliiiset anoivat kunin-
kaalta lupaa puukirkon rakentamiseen (suositus oli
rakentaa kivestii) ja lupa saatiin. Rakennusmesta-
riksi valittiin Antti Piimiisen poika Mikael Piimii-
nen, jonka maine oli kirkonrakentajana suuri koko
Liinsi-Suomessa. Suomessa 1788-90 kiilty sota
viivytti aloittamista, mutta piirustukset hyviiksyttiin
1792. Mikko Piimdselle luvattiin tyristii palkkaa 80
hopeatalaria, kolme kappaa rukiita manttaalilta
sekii kyyditys Pcifyelle ja takaisin. Tyci tehtiin
vajaassa kuudessa kuukaudessa 1793. Kirkosta tuli
ylviis ja tilava, joskin mestari poikkesi hieman
piirustuksista ainakin torniin niihden. Muodoltaan
se oli ristikirkko, kellotapuli oli llinsipiiiidyssii.
Kirkko sittemmin vuorattiin ja maalattiin punaisek-
si. Rakennusmestari sai Qatkuu sivulla 75)
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Kirkonrakentaja Antti Piimcisen 175I laatima Pirkkalan kirkon kustannusarvio, joka on yanhin

Hrimeenlinnan maakunta-arkistossa stiilytetteivti suomenkielinen asiakiria.
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Naantalin kirkontornia ei koskaan tehty Mikael Piimcis.en suunnitelman pohjalta, mutta Heikki Klemetti piti

Dltrosta Kaunttna.
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kunniatehtiiviikseen laatia penkkijiirjestyksen, jos-
kaan kuntalaiset eiviit sitii hlviiksyneet

Yliineen 1663 rakennettu kirkko kiivi ahtaaksi ja
uuden rakentamista alettiin harkita. Varojen puut-
teessa fydl,ttiin perinpohjaiseen korjaukseen, jol-
loin entisestii pitkiikirkosta tuli ristikirkko. Raken-
nusmestarina oli Mikko Piimiinen. Palkka oli 16
riikintalaria 32 killinkiii sekii ruoka ja asunto.. Li-
saksi tuli tavanmukainen klyditys Yliineelle ja
takaisin. Riita kirkon paikasta ja koosta viivytti
rakennustriitii, joten kirkko valmistui vasta kes?illii
1782. Taitavan rakentajan kiisissii kirkosta tuli kau-
nis, piispa Gadolin sanoi vihkiiiispuheessaan sitii
"yhdeksi kauneimmista koko liiinissii".

Piimiisten monumentaalitciisti on suurin osa siii-
lynla jelkipolvien ihailtavana. NiitA on niin paljon,
ettii niiden luetteleminen pitkiistSrttiia, varsinkin kun
triiden lukua I isiiiivlit kirkkoj en korj austydt, kattoj en
paanutus ja sisustus. Lopuksi kuitenkin tunnetuim-
mat rakennuskohteet:

ANTTI PIIMANEN
Eriijiirven kirkko 1748
Kiskon kellotapuli 1754
Dragsfi iirdin kirkko 1755
Otavalan kehruukoulu 1759
Turun tuomiokirkon tomi 1759
Tammisaaren kirkon tomi 1762
Bromarvin kirkko 1763
Marttilan kirkko 1765
Kangasalan kirkko 1769
L?ingelmiien kirkko | 7 7 2
Ruoveden kellotapuli 1 7 7 2

MIKKOPIIMANEN
Sakylan kirkko 1776
Kosken kellotapuli 1777
Kumlingen kellotapuli 1777
Tarvasjoen kirkko 1779
Yliineen kirkko 1782
Pciytyiin kirkko 1793
Inicin kirkko 1800
Auran kirkko 1804
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