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Esipuhe

Tutkimus on pitkällisen työn tulos. Aloitin jatko-opinnot teologisessa tiedekunnassa ol-

lessani vielä ensimmäisen vuoden opiskelija Taideteollisessa korkeakoulussa. Opiskelu

sujui luovien molempien opinahjojen välillä. Opinnot ovat toimineet parhaimmillaan vuo-

rovaikutteisesti, mikä on ollut tämän tutkimuksen kannalta ajatellen myös tarkoituksen-

mukaista. Valmistuttuani sisustusarkkitehdiksi Taideteollisesta korkeakoulusta olen saa-

nut konkreettisia eväitä tilatutkimukseen.

     Tila tuntuu olevan erityisen trendikäs aihe. Tilaa kohtaan esitetty yleinen mielenkiinto

on vain kasvanut. Tila, johon myös oma kiinnostukseni on suuntautunut, sai kohteekseen

alttaritilan työtäni ohjanneen Markku Heikkilän ansiosta. Sain häneltä inspiroivan alun

tutkimustyölleni, sillä olin pohtinut kirkon sisustusarkkitehtuuriin liittyvää aihetta. Altta-

ritilatutkimus on osoittautunut varsin innostavaksi ja haasteelliseksi. Tutkimus osoitti

aiheen sisältyvän monen seikan risteyskohdaksi.

     Tutkimuksen tekeminen on edennyt vaiheittain. Se on ollut monipuolista ja sisältynyt

niin arkistotyötä, Suomen matkailua kuin hedelmällisiä keskusteluja. Tutkimukseni alku-

taipaleella sain varteenotettavia neuvoja Jyrki Knuutilalta. Tässä on syytä mainita myös

seminaari-istunnot, joissa pohdiskeltiin taiteen ja arkkitehtuurin kysymyksiä. Kiitän Arto

Kuorikoskea, Juha Malmisaloa ja Brita Nickelsiä antoisista keskusteluista ja tutkimuksel-

listen kysymysten herättämisestä.

     Carl-Johan Slotte on kiinnostuneena seurannut työtäni, ja häneltä olen saanut palautet-

ta kirkkojen uudistamisesta arkkitehdin näkökulmasta. Kiitän Anne Birgitta Yeungia hä-

nen tarkkanäköisistä kommenteistaan työn loppuvaiheessa. Esitarkastajani Tapio Lampi-

sen ja Simo Paavilaisen kritiikit ja parannusehdotukset tekstiin ovat parantaneet työtäni

huomattavasti. Olen kokenut heiltä saamani palautteen antoisana vuoropuheluna käsillä

olevasta tutkimuksesta.

      Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet useat tahot. Kirkon tutkimuskeskus auttoi

työn alkuun saattamisessa vuonna 2000. Tutkimus on edennyt Suomen Akatemian rahoit-

tamissa Växelvärkan-projektissa ja Uskonnollinen kommunikaatio -projektissa. Suomen

Kulttuurirahaston antama taloudellinen tuki on ollut työn edistymisen kannalta merkittä-

vä. Työn loppuunsaattaminen on ollut mahdollista Helsingin yliopiston rehtorin tuella.

Kiitokset myös Inkeri Heikkilälle suomenkielisen tekstin tarkastuksesta ja englanninkieli-

sen abstraktin kielentarkastuksesta Lisa Muszynskille.
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Monet kollegani ja ystäväni sekä sisareni Minna, Mari ja Anna ovat tukeneet ja kannusta-

neet työtäni sen erivaiheissa. Mari Jauhiainen on seurannut työni etenemistä alusta alka-

en. Olemme usein yhdessä pohtineet tilan tarkasteluun liittyvää problematiikkaa. Lotta

Partanen jakoi kanssani pisimmät tutkimusmatkat Kuopioon ja Lappiin. Tutkimusaineis-

ton kerääminen ja kuvaus eivät olisi sujuneet joustavasti ilman ystävieni, sukulaisteni ja

vanhempieni apua, kiitos siitä.

     Kiitän vanhempiani Seija ja Pentti Jääskeläistä kannustuksesta. He ovat tukeneet mi-

nua aina kaikessa, lastenhoidosta alkaen. Kiitos tyttärelleni Izabellalle, joka on jakanut

kanssani tutkijaäidin arjen ja antanut mielekkyyden tutkimuksen tekemiseen – se on nyt

valmis!

Omistan tämän kirjan vanhemmilleni ja tyttärelleni

Helsingissä huhtikuussa 2008

Sari Dhima
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Abstract

Sari Dhima

Space within Space
Liturgy and Space in Dialogue at the Altar

This study examines the organisation and transformation of altar space in the modern

Evangelical Lutheran Church of Finland in liturgical and architectural perspective. The

research data consists of 65 altar spaces in The Finnish Evangelical Lutheran church

buildings. All of these were characterised in Church Government records as “churches”,

built 1962–1999 and had been consecrated. The main data was collected by means of

observation, photographing, and drawing sketches of altar spaces. The focus of this study

concerns the organisation of modern Finnish Evangelical Lutheran altar spaces and, in

particular, their changes also in relation to the liturgical movement. The challenge of this

approach was especially in discovering the spatial identity of an altar space in terms of

unequivocal boundaries. The analysis was realised in three stages.

     Interiors, the organisation of altar space, as well as architectonic qualities of altar

spaces in terms of floor elevations, shapes of ceilings, lighting, and openings in the altar

space were analysed. Moreover, attention was focused on furnishing and fixed versus

movable pieces of furniture (such as the altar, altar rail, the pulpit, the baptismal font, and

lectern). Finally, the potential qualitative and quantitative changes in altar space were

examined.

     All in all, the majority of churches in the data featured elongated church halls with an

altar at the end of the nave. To look at the data in chronological perspective, increasingly

wide church halls had been built since the 1980s (yet there was only one central hall in

which the altar was placed at the middle point of the church). Every third church altar was

movable. As for the focal point of this study and the altar in particular, it was my aim to

pay attention to the versus populum altar and its development in relation to the (Lutheran)

liturgy. Hence, it was meaningful to determine, in terms of interior design, whether litur-

gists were able to celebrate facing the people attending the service. In the 1960s and ‘70s,

a versus orientem altar featured in more than half of all new Finnish Lutheran churches,

yet in 2000 two out of three churches featured a versus populum altar. For architectural

and esthetic reasons (and not primarily due to liturgical ideas), also altars standing freely
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off the walls had been constructed. In terms of the liturgy, versus populum altars had been

realised in expectation of increased communication between liturgist and worshippers.

However, the analysis indicated that the altar could also become a divider of space. This

aspect is a novel finding in relation to earlier and concurrent discussions concerning the

liturgical movement.

     This study concluded, all in all, that altars had been increasingly constructed closer

and closer to the worshiping parish and, accordingly, used increasingly often in the versus

populum manner. Lecterns were often movable – until the millennium this was the case in

most  altar  spaces.  Baptismal  fonts  did  not  have  a  permanent  place  in  this  data,  and  the

data even included altar spaces with no baptismal fonts in the choir, nor the church hall.

The position and status of fonts was generally weakened even if baptism in the Lutheran

Church was regarded as one of the two sacraments together with the eucharist. The study

concluded that even if baptism is regarded as a sacrament in the church, the position and

status of baptismal fonts had weakened overall in newer church architecture. In other

words, the tendency of the liturgical movement to emphasise the service and its celebra-

tion had obviously had its effect on the placement of baptismal fonts in the church hall.

     This research indicated that the pieces of furniture that mostly involved (many kinds

of) visual and spatial changes included the altar and the lectern. In certain instances, fixed

furnishings had been substituted by movable pieces or, moreover, new pieces of furniture

and paraphernalia such as music instruments, pieces of art, tables, chairs and plants were

brought in.

     In the Evangelical Lutheran Church of Finland, liturgical changes were principally

inspired by the Catholic Church, in which liturgical changes are essentially based on

Canon Law. Unlike Finnish Lutheranism, Catholicism provides detailed rules and princi-

ples even regarding the design of an altar space. According to this study, in the Finnish

Lutheran Church, the primarily functional nature of given guidelines and instructions

characterises several practical solutions in furnishing.
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1. Johdanto

1.1. Moderni kirkkoarkkitehtuuri Suomessa

Mihin moderni viittaa? Alun perin termi moderni juontaa juurensa latinankielisestä sanas-

ta modo, joka viittaa äsken tapahtuneeseen. Moderni arkkitehtuuri viittaa sekä aikakäsit-

teeseen moderni että modernismina tunnettuun tyyliin. Modernismilla tarkoitetaan länsi-

maisessa arkkitehtuurissa 1800-luvun lopulla syntynyttä ja 1920-luvulla yleistynyttä kan-

sainvälistä tyyliä. Sen ominaispiirteitä ovat selkeät ja suoraviivaiset muodot, tasakatot,

avoimet sisätilat, koristeettomuus, uusien materiaalien käyttö ja teknisten innovaatioiden

hyödyntäminen. Modernismi on arkkitehtuurissa yleiskäsite, joka sisältää useita suunta-

uksia. Siihen lukeutuvat esimerkiksi minimalismi, ekspressionismi ja konstruktivismi.

     Suomessa arkkitehtuurin modernismia on käytetty synonyymina termille funktiona-

lismi. Termi vakiintui Suomessa 1930-luvun loppupuolella.1 Suomalaisarkkitehdit käytti-

vät funktionalismista myös termejä uusasiallinen, rationalismi, uusi realismi ja funk-

tionelli rakennustaide. Modernistit halusivat nostaa suomalaisen kirkkoarkkitehtuurin

tasoa. Arkkitehti Carolus Lindberg ilmaisi huolensa kirkkoarkkitehtuurin tasosta ja suun-

nittelun keskittymisestä traditionalististen arkkitehtien Josef Stenbäckin ja Ilmari Launik-

sen käsiin Arkkitehti-lehdessä vuonna 1922. Asiaa käsiteltiin Arkkitehtiliiton kokoukses-

sa syksyllä 1925. Pauli E. Blomstedt, Hilding Ekelund ja Yrjö Laine olivat lähettäneet

Arkkitehtiliitolle kirjelmän, jossa he ehdottivat kirkkosuunnitelmia haettavaksi yleisten

kirkkoarkkitehtuurikilpailujen kautta. Toiseksi esitettiin toimeksiantoa niille arkkitehdeil-

le, jotka olivat osoittaneet kiinnostusta kirkkosuunnittelua kohtaan. Mietintöjen pohjalta

myös opetusministerille lähetettiin kirjelmä, jossa vedottiin tasokkaan kirkkoarkkitehtuu-

rin puolesta.2

1 Heinonen 1986, 4–7.
2 Lindberg 1922, 109–110; Heinonen 1986, 134; Suhonen 2006, 16. Honkala (toim.) 2000, 138–139, 231.
Josef Stenbäck (1854–1929) toimi useiden kirkkorakennusten arkkitehtina. Hänen varhaisimmat kirkkonsa
edustavat saksalaisvaikutteista uusgotiikkaa ja myöhäisimpiä töitä leimaa luonnonkiven käyttö ja tyylitellyt
muotoaiheet. Ilmari Launis (1881–1955) oli Stenbäckin ohella itsenäisyyden alun ajan tuotteliaimpia arkki-
tehteja. Launiksen suunnittelemat kirkot olivat kaikki länsitornillisia pitkäkirkkoja. Ne edustivat tyyliltään
1920-luvun klassista arkkitehtuuria. Ks. Ristolainen 1993, liite 1. Ristolaisen mukaan ensimmäinen yleinen
kirkkoarkkitehtuurikilpailu järjestettiin Suomessa Helsingin Johanneksen kirkosta vuonna 1878. Vuoteen
1922 mennessä järjestetystä kahdestatoista kirkkokilpailusta suurin osa oli yleisiä kilpailuja. Siihen men-
nessä järjestetyistä kirkkokilpailuista Lars Sonck (1870–1956) voitti viisi ja Stenbäck vain yhden. Sonckin
suunnittelemista kirkoista ensimmäisenä valmistui Mikaelinkirkko Turkuun. Kirkko on tyyliltään uusgootti-
lainen, mutta sen sisätilan yksityiskohdissa näkyy myös jugendin vaikutus.



11

Opetusministeriölle laadittu kirjelmä tuotti tulosta, sillä seuraavina vuosina järjestettiin

useita kirkkokilpailuja.3 Kilpailuehdotusten määrän perusteella kirkon suunnittelu myös

kiinnosti arkkitehtejä. Suosioon saattoi vaikuttaa myös se, että sakraalirakennuksen suun-

nittelua pidettiin taiteelliselta ilmaisultaan muita rakennuksia vapaampana. Ajateltiin, että

kirkon suunnittelutehtävää voisi toteuttaa taiteellisella intoutuneisuudella ilman suurem-

pia taloudellisia tai sosiaalisia rajoitteita.4 Suunnittelun rajoitteina nähtiin enemminkin

vallalla olevat perinnesidonnaiset kirkkokäsitykset, sillä modernismi ei ollut saavuttanut

vielä merkittävää asemaa 1930-luvulla. Kirkon suunnittelun rajoituksiin vaikuttivat papis-

ton näkemykset, kriittisyys ja epäily funktionalismin soveltuvuudesta kirkkorakennuk-

seen. Papistolla oli sanavaltaa kirkkokilpailun tuomaristossa, joka muodostui sekä arkki-

tehdeistä että papiston edustajista. Kilpailun tuomariston epäiltiin muutamissa kirkkokil-

pailuissa ratkaisseen voittajan jo etukäteen. Kilpailutuomaristossa vastakkainasettelun

synnyttivät traditionaalinen enemmistö, joka piti yllä kirkkokilpailuohjelmien perin-

nesidonnaisuutta ja sitä vastustavat modernistit. Modernistit halusivat itse päättää, millai-

sella tyylillisellä asenteella he rakennuksen suunnittelisivat.5

     Eriävät näkemykset kirkkokilpailuissa aiheuttivat kasvavaa kiistaa traditionalistien ja

modernistien välillä. Traditionalistit puolsivat perinteistä harjakattoista ja tornillista kirk-

korakennusta kyseenalaistaen modernistien funktionaaliset suunnitteluperiaatteet. Tradi-

tionalistien mukaan funktionalismi sopi paremminkin tehdas- ja liikerakennuksiin tai

asuintaloihin kuin kirkkorakennukseen.6 Modernistit pyrkivät toteuttamaan rakennuksen

suunnittelun sen funktiosta käsin ja sovelsivat samaa periaatetta myös sakraalirakennuk-

seen. Tämä ei kuitenkaan ollut ongelmatonta ja kysymykseksi nousi, mikä on kirkon

funktio. Modernistit suhtautuivat haasteeseen käytännönläheisesti päätyen kompromissiin

kirkkorakennuksen tehtävästä. Kirkkosalin suunnittelua lähestyttiin samoin suunnittelupe-

riaattein kuin konserttisalia, sillä konsertti- ja kirkkosalilla katsottiin olevan toiminnallisia

yhtäläisyyksiä. Kirkkorakennus määrittyi musiikillisesta toiminnasta käsin. Tätä perustel-

tiin sillä, että kirkossa soitettiin urkuja ja laulettiin virsiä. Toisaalta kirkkorakennuksen

3 Ristolainen 1993, liite 1. Vuodesta 1925 vuoteen 1933 järjestettiin 11 kirkkokilpailua, joista 9 oli yleisiä
arkkitehtuurikilpailuja.
4 Heinonen 1986, 135; Suhonen 2006, 16.
5 Koho 2000, 70–71. Esim. Mänttäri 1977. Mänttäri kirjoittaa: "...funktionalismi oli ymmällä kirkon edessä.
Sen olisi pitänyt antaa muoto ja tarkoitus jollekin sellaiselle, jonka itseasiassa funktionalismia tukeva filoso-
fia ja tiede kielsivät." Ks. myös Slotte 1981, 3.
6 Ormio 1967, 50.
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suunnittelussa esimerkiksi Alvar Aalto tulkitsi alttarialuetta alttarin, saarnatuolin ja kuo-

ron liturgisena näyttämönä.7

Kansainväliset vaikutteet

Suomessa modernistien ajamat pyrkimykset heijastelivat kansainvälisiä vaikutteita ja

keskieurooppalaisia esikuvia. Modernistiset pyrkimykset ilmenivät arkkitehtuurin ohella

esineiden muotoilussa, estetiikassa ja valmistusmenetelmissä.8 Suunnittelutavoitteita oh-

jasivat demokratia ja rationalisointi. Modernismin puolestapuhujana, tekijänä ja vaikutta-

jana toimi erityisesti sveitsiläissyntyinen Charles Édouard Jeanneret eli Le Corbusier

(1887–1965). Hän esitti vision tulevaisuuden talosta, jota arkkitehti itse nimitti asumisko-

neeksi, machine á habiter. Nimi viittaa talonvalmistusprosessiin ja toimintatapaan. Sen

mukaan talon rakennusosat valmistettaisiin tehtaassa ja talo palvelisi toimintaa kuin kone.

Le Corbusier uskoi, että talon rakennusosien tuotannossa voitaisiin käyttää samoja mene-

telmiä kuin mitä käytettiin autojen ja lentokoneiden valmistuksessa.9

     Talon rakennusosien teollinen valmistus edellytti uusien tuotantomenetelmien kehit-

tämistä. Sarjatuotannolla pystyttäisiin minimoimaan rakentamiskustannuksia ja luomaan

edellytykset luokattomalle arkkitehtuurille, mihin kaikilla olisi varaa. Rakennusosien sar-

jatuotantoprosessi edellytti osien standardointia10 ja pelkistettyä estetiikkaa. Monimut-

kaisten koristekuvioiden ja listojen toteuttaminen rakennusosissa olisi puolestaan nostanut

valmistuskustannuksia. Rakennusten koristelu oli muutoinkin ristiriidassa funktionalismin

periaatteiden kanssa, koska koristeilla itsellään ei ollut toiminnallista funktiota. Ne edus-

tivat estetiikkaa ilman toiminnallista sisältöä.

     Modernin estetiikan esikuvia loivat Le Corbusierin lisäksi myös muut arkkitehdit. Yk-

si tunnetuimmista modernisteista on Ludwig Mies van der Rohe11 (1886–1969). Hän

käytti rakennustensa päämateriaaleina lasia ja metallia. Hänen arkkitehtuurinsa tuli maa-

ilmanlaajuisesti tunnetuksi niukasta, vähäeleisestä ja pelkistetystä estetiikastaan. Mutta

Mies van der Rohen puristinen arkkitehtuuri herätti myös kritiikkiä, kuten Lewis Mum-

ford kirjoitti vuonna 1964:

7 Aalto 1959, 20; Koho 2000, 71.
8 Sparke1986, 108–121, 143–156.
9 Le Corbusier 1965, 153–157; Esdaile 1967, 38–41. Honour & Fleming 1992, 691.
10 Standardisoinnin avulla pyrittiin vapautumaan kulttuurisidonnaisuudesta. Standardisointia kehitettiin
muun muassa Saksassa Bauhaus-koulussa. Koulusta valmistui muotoilijoita taideteollisuuden pariin vuo-
teen 1932 asti, kunnes kansallissosialistit sulkivat koulun. Bauhausin entiset johtajat Walter Gropius (1883–
1969) ja Ludwig Mies van der Rohe sekä suuri osa muita johtavia jäseniä siirtyi Yhdysvaltoihin 1930-
luvulla koulun sulkemisen jälkeen.
11 Mies van der Rohe toimi Bauhausin johtajana sen kahtena viimeisenä toimintavuotena.
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Mies van der Rohe hyödynsi teräksen ja lasin tarjoamia mahdollisuuksia luodakseen niistä ele-
gantteja muistomerkkejä tyhjyydelleen. Niissä oli konemuotojen kuiva tyyli, mutta ei sisältöä.
Hänen oma ankara makunsa teki näistä ontoista lasikuorista kristallisoituneen muotopuhtaita,
mutta ne olivat olemassa vain hänen platonisessa mielikuvamaailmassaan. Paikan, ilmaston,
eristyksen, toimivuuden tai käyttötarkoituksen huomioimisella ei ollut niiden kanssa mitään te-
kemistä. Itse asiassa ne käänsivät näille realiteeteille selkänsä samalla tavoin kuin hänen olo-
huoneittensa jäykkä tuolijärjestys oli avoimessa ristiriidassa seurustelun intiimiyden ja vapaa-
muotoisuuden kanssa.12

Kirkkojen rakenteelliset ja materiaaliratkaisut ovat yksilöllisiä.13 Ratkaisut ovat sidoksis-

sa rakennuksen taiteelliseen ilmaisuun ja käytettyihin materiaaleihin, vaikka rakennukses-

sa käytetään myös standardisoituja osia. Modernististen kirkkorakennusten erilaisista

suuntauksista ja materiaalisista ratkaisuista ovat esimerkkeinä arkkitehtien Le Corbusierin

ja Mies van der Rohen kappelit vuodelta 1955. Notre Dame du Haut -kappeli edustaa Le

Corbusierin myöhäistuotantoa.14 Kappelissa näkyy plastinen ja individualistinen taiteelli-

suus korostetun toiminnan ja funktion sijaan. Mies van der Rohen kappeli edustaa hänen

minimalistista lasi- ja metalliarkkitehtuuriaan.

     Arkkitehtuurin modernismissa tapahtuneen kehityksen ohella luterilaiseen kirkkoark-

kitehtuuriin ovat saattaneet vaikuttaa Saksassa pidetyt kirkolliset kongressit. Kokousten

vaikutusten arviointi suomalaiseen kirkkorakennusten suunnitteluun vaatisi oman tutki-

muksensa. Näin arvioituna voidaan kuitenkin todeta ainakin muutamien suomalaisarkki-

tehtien olleen niistä tietoisia. Tämä käy ilmi esimerkiksi J.S. Sirénin kirjoittamasta artik-

kelista Arkkitehti-lehteen vuonna 1948.15

12 Honour & Fleming 1992, 713. The Case against ´Modern Architecture´ (1964).
13 Poikkeuksena tästä voidaan mainita esimerkiksi Helsingin Myllypuroon ja Kontulaan valmistuneet ele-
menttirakenteiset tilapäiskirkot. Siren 1969, 56–57.
14 Kappeli esiteltiin Arkkitehti-lehdessä 1955. Ks. Blomstedt 1955, 145; Paillard 1955, 146.
15 Sirén 1948, 28–30. Helamaa 2000, 45–46. Sirén toimi Teknillisessä korkeakoulussa arkkitehtuurin pro-
fessorina vuosina 1931–1957. Helamaan mukaan Sirén laittoi suuren painon kirkon suunnitteluun sekä
luennoissaan että harjoitustöissä. Lähes lukukauden kestäneillä luennoilla käsiteltiin kirkkorakennuksen
kehityshistoriaa uskonpuhdistuksesta nykyaikaan, kaikki rakennustyyppien pääpiirteet ja niiden erilainen
merkitys luterilaisessa ja katolisessa kirkossa sekä liturgisia värejä. Tässä yhteydessä on lisäksi syytä tode-
ta, että Sirén oli tradition kannattaja.



14

Piirros 1. Le Corbusierin ekspressiivinen Notre Dame du Haut -kappeli, Ronchamp, Ranska 1955. SD.

Piirros 2. Ludwig Mies van der Rohen kappeli, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA 1955. SD.



15

Modernismi Suomessa 1930–1950

Suomessa ensimmäiset modernistiset kirkot valmistuivat 1930-luvun lopulla Nakkilaan,

Kannonkoskelle ja Varkauteen.16 Pauli Blomstedt (1900–1935) teki Kannonkosken kir-

kon luonnoksia jo vuonna 1933, mutta rakennus saatiin valmiiksi vasta viisi vuotta myö-

hemmin (1938). Kirkon rakentamista viivytti pula-aika ja arkkitehdin varhainen kuolema.

Kannonkosken kirkko on modernistisesta tyylistään huolimatta muurattu tiilestä ja rapattu

vaaleaksi. Suomessa 1940-luvun rakentamiseen vaikutti sota-aika. Rakentamisen lähtö-

kohdat ja arkkitehtuuri olivat sidottuja vallinneeseen tilanteeseen.17 Olosuhteista huoli-

matta Suomessa toteutettiin merkittäviä rakennuksia, joista voidaan mainita muun muassa

Turkuun valmistunut Ylösnousemuskappeli. Erik Bryggmanin (1891–1955) suunnittele-

ma siunauskappeli valmistui vuonna 1941, ja se luetaan Euroopan jälkifunktionalismin

pääteoksiin. Ylösnousemuskappelin arkkitehtuurissa ilmenee plastiset muodot ja peh-

meäsävyiset materiaalit, luonnonläheisyys sekä saliin tulviva sivuttainen luonnonvalo.18

     Sodan jälkeinen vuosikymmen merkitsi uusien suuntausten esiinnousua. Vuosikym-

menen alkupuolella rakentamisen painopiste oli maaseudulla, kun taas vuosikymmenen

loppupuolella kaupungeissa ja suurissa taajamissa. 1950-luvulla käytiin useita kirkkokil-

pailuja. Lahden (1950) ja Seinäjoen (1951) kirkkokilpailuissa etsittiin toteutettavaksi

suurkirkkoa, johon liittyisi seurakuntatiloja. Seinäjoen kirkkokilpailun ehdotuksissa oli

mukana myös pelkistettyjä ehdotuksia, jotka enteilivät vuosikymmenen loppua. Vuonna

1957 valmistunut Otaniemen kappeli on yksinkertainen ja pelkistetty, rakenteeseen kes-

kittynyt sakraalirakennus. Kappelin pelkistyneisyys tiivistyy alttariseinän vuodenaikojen

mukaan vaihtuvaan luontomaisemaan – metsään.19 Vuosikymmenen lopulla toteutettiin

myös plastista ja ekspressionistista arkkitehtuuria, jota edustaa esimerkiksi Alvar Aallon

suunnittelema Vuoksenniskan kirkko (1957). Kirkkosali on pohjamuodoltaan takaosaan

avautuva viuhka, joka on samalla kolmen peräkkäisen salin tilasarja.20

16 Nakkilan kirkon (1937) on suunnitellut Erkki Huttunen ja Varkauden kirkon (1939) Martti Paalanen.
17 Jetsonen 1994, 50; Nikula 2005, 134–135; Knapas 2006, 76. Modernia tyyliä pidettiin Kannonkoskelle
mahdollisena, koska seurakunta oli uusi, eikä sillä ollut historiallisia siteitä. Sen sijaan betonin käyttö vaati
uusinta tekniikkaa, joka oli kallista. Siihen Kannonkosken uudella ja syrjäisellä seurakunnalla oli tuskin
varaa.
18 Nikula 2005, 141.
19 Jetsonen 1994, 48, 50.
20 Aalto 1959, 20.
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Kirkkokilpailuissa haettiin 1950-luvun alkupuoliskolla ratkaisua seurakunnallisen työkes-

kuksen21 suunnitteluun. Kirkko ei edustanut enää asutustaajaman keskipistettä, vaan siitä

tuli osa arkipäiväisempää kokonaisuutta. Kirkkorakennusten tilaohjelmat laajenivat, kun

rakennukseen suunniteltiin kirkkosalin lisäksi seurakunnan kokoontumis- ja virastotiloja.

Lauttasaaren kirkkokilpailu käytiin 1954. Neljä vuotta myöhemmin valmistunut kirkko

edustaa seurakunnallista monitoimirakennusta. Vuosikymmenen lopulla monumentaali-

nen arkkitehtuuri kasvatti suosiotaan, mikä näkyi Lauritsalan (1958) ja Kalevan (1959)

kirkkokilpailujen ehdotuksissa. Niistä ilmenee pyrkimys määritellä nykyaikaisen kirkko-

rakennuksen henki ja muoto.22

     Betoni mahdollisti arkkitehtuurissa muodon abstrahoinnin. 1950-luvun lopun suoma-

laisessa rakentamisessa kokeiltiin uusia materiaaleja ja rakennustekniikoita, joita kan-

sainvälisessä modernismissa oli käytetty jo 1920-luvulla. Rakentamisessa pyrittiin rehel-

lisyyteen, mikä ilmeni kantavien rakenteiden näkyvyydessä, konstruktiossa. Rehellisyy-

den ja rationaalisuuden vaatimukset näkyivät myös betonirakentamisessa. Brutalismina

tunnetussa ilmiössä betonipinnat jätettiin ilman silottavaa pintakäsittelyä.23 Tukirakenteet

jätettiin näkyviin, eikä niitä piilotettu pintaverhoilun tai -käsittelyn alle julkisivussa tai

sisätiloissa. Suomessa betoniarkkitehtuuria toteuttivat muun muassa arkkitehdit Aarno

Ruusuvuori, Pekka Pitkänen ja Erkki Elomaa.24

21 1950-luvulla kirkon yhteyteen suunniteltiin työkeskus, johon sijoitettiin seurakunnan toimitiloja. Seura-
kunnallisten kerho- ja virastotilojen liittäminen kirkon yhteyteen oli kuitenkin alkanut jo 1920-luvulla esi-
merkiksi Töölön ja Viinikan kirkkokilpailuissa.
22 Jetsonen 1994, 46–50.
23 Terminä brutalismi (beton brut) viittaa Le Corbusierin luoman betoniarkkitehtuurin käyttöön ja kehittä-
miseen.
24 Pitkänen 1967, 9–10; Schalin 1998, 365; Koho 2000, 44–45; Nikula 2005, 147, 162. Suomessa oli raken-
nettu betonisiltoja jo 1920-luvulla, mutta laaja-alaisempi betonirakentaminen alkoi Suomessa 1950-luvulla.
Betonielementtirakentaminen mahdollistui asuntorakentamisessa erityisesti 1960-luvulla.
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Kuva 1. Järvenpään kirkon julkisivu. SD.

Kuva 2. Tapiolan kirkon sisätila, Espoo. SD.
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1.2. Liturginen liike Suomessa osana läntisen Euroopan kehitystä

Modernistisesta arkkitehtuurista siirrytään tarkastelemaan kirkon liturgista tehtävää. Ai-

emmin todettiin, että funktionalistit olivat määritelleet kirkkorakennuksen suunnitteluteh-

tävän musiikillisesta toiminnasta käsin. Määrittely on oikea, mutta liturgisesti kapea-

alainen. Kreikkalaisperäinen termi liturgia merkitsee jumalanpalvelua. Termillä liturginen

tarkoitetaan jumalanpalvelukseen kuuluvaa. Kirkko määrittyy liturgiasta käsin: luterilai-

sen kirkon tehtävänä on julistaa sanaa ja jakaa sakramentteja. Kirkkorakennuksen liturgi-

sena tehtävänä on toimia seurakunnan jumalanpalveluspaikkana ja kokoontumistilana.25

Jumalanpalvelus toimitetaan jumalanpalvelusjärjestyksen mukaan. Se sisältää musiikin

ohella sanallisen ja sanattoman viestinnän, jumalanpalvelustilan, kalusteet ja esineistön.

Jumalanpalvelusjärjestystä ja kirkkotilaa määrittelee kirkon liturgia, ja sen vuoksi seuraa-

vaksi tarkastellaan liturgista kehitystä.

     Liturgian tutkimus herätti kiinnostusta roomalaiskatolisen kirkon sisällä 1800-luvulla.

1900-luvun alkupuolella Länsi-Euroopassa liturgisen liikkeen piiriin lukeutui useita ryh-

miä, joille oli yhteistä jumalanpalveluksen kehittäminen, teoreettinen keskustelu, Raama-

tun tutkimus ja vaikutteet vanhan kirkon kulttielämästä. Syyt jumalanpalvelusuudistuk-

seen löytyvät sekä oman kirkkomme sisältä että ekumeenisesta tilanteesta. Jumalanpalve-

lus 2000 -asiakirjassa ja komitean välimietinnössä kuvaillaan jumalanpalvelusuudistusta,

joka oli käynnistynyt läntisissä kirkoissa.26 Liturgisen kiinnostuksen herääminen ja siitä

syntynyt uudistusliike vaikuttivat myös alttarialueen uudelleenjäsentymiseen. Alttari si-

joitettiin lähemmäs seurakuntaa versus populum27 -periaatteen mukaisesti, minkä toivot-

tiin lisäävän liturgin ja seurakunnan vuorovaikutusta sekä monipuolistavan tilan käyttöä.

Uusi käytäntö omaksuttiin ensin katolisessa kirkossa, paikoin jopa huomattavasti ennen

kuin katolinen kirkko vahvisti reformin virallisesti. Varsinkin benediktiiniluostarit So-

lesmes Ranskassa sekä Beuron ja Maria Laach Saksassa edustivat katolisen reformiliik-

keen kärkeä.28

     Jumalanpalvelusuudistuksessa pyrittiin kasvattamaan vuorovaikutusta ja seurakunnan

aktiivista osallistumista. Katolisessa kirkossa tämä edellytti muun muassa liturgian muut-

tamista kansankieliseksi. Katolisessa kirkossa liturginen uudistus hyväksyttiin virallisesti

25 Nyman 1982; Nyman 1989; Slotte 1991, 11–18.
26 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 14. Ks. myös Cope 1963, 290; Thurian 1964, 107–108;
White 1965; 105.
27 Versus populum -termi tarkoittaa messun toimittamista kansaan päin. Tämä tapa edellyttää, että alttari on
irti kirkon päätyseinästä. Pappi voi seistä alttarin takana ja toimittaa messun kasvot seurakuntalaisiin päin.
28 Parvio 1972, 1–20; Vahtola 1991, 64–65; Kotila 1994, 119–120.
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Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1962–1965 ja kokouksen ensimmäinen asiakir-

ja, konstituutio Pyhästä liturgiasta, julkaistiin ensimmäisen istuntokauden viimeisenä

päivänä 4.12.1963. Asiakirja korosti uudistuksissa avointa linjaa ja sisälsi uudistetun

messukaavan. Yleisten linjojen lisäksi dokumentin asiasisällössä käsiteltiin myös kirkko-

rakentamista, mikä sekin korosti avointa linjaa. Katolinen kirkko aikoi sen mukaan toteut-

taa kunkin aikakauden arkkitehtonista ilmaisua kirkon julkisivuissa, interiöörissä ja kalus-

tuksessa.29

     Suomeen liturgisen liikkeen vaikutukset tulivat pääosin Ruotsista, jossa uudistusliike

limittyi osaksi korkeakirkollisia piirejä. Ruotsalaiset liturgian harrastajat hakivat innoitus-

ta Britanniasta, myöhäiskeskiajan traditiosta ja katolisesta kirkosta. Tutkija Yngvill Mar-

tolan mukaan Ruotsissa syntyi uudistuksen myötä uusia yhdistyksiä ja kristillisiä liikkei-

tä, joilla ilmeni kaksi päälinjaa: katolisesta kirkosta vaikutteita saanut linja ja luterilaissi-

donnainen linja. Ruotsin liturgisessa liikkeessä vaikuttivat myös yksittäiset henkilöt, jotka

omalla työllään edistivät liikkeen ajamia uudistuksia. Yksi näistä oli Etelä-Ruotsissa si-

jainneen Osbyn kunnan kirkkoherra Gunnar Rosendal. Hän julkaisi liturgista uudistusta

käsittelevän kirjansa Kyrklig förnyelse vuonna 1935.30 Kirja ammensi liturgiset ideat tra-

ditiosta ja painotti papin virkaa apostolisessa suksessiossa, hierarkkisia piirteitä sekä eh-

toollisen säännönmukaisuutta ja asemaa jumalanpalveluselämässä. Rosendal vei liturgi-

sen uudistuksen teoriasta käytäntöön vaikuttaen siihen, että Ruotsissa toteutettiin ensim-

mäinen versus populum -periaatteen mukainen alttari Osbyn kirkon Pyhän Petrin kappe-

lissa vuonna 1938.31

     Rosendalin vaikutus ulottui myös Suomeen ja hänen näkemyksensä tunnettiin erityi-

sesti liturgiasta kiinnostuneiden keskuudessa. Suomessa liturginen harrastuneisuus oli

aktiivista vain pienten ryhmien keskuudessa. Helsingissä toimi ruotsinkielinen pappis-

ryhmä Sanct Henriks-kretsen, joka perustettiin 19.1.1943 ja Turussa Liturgiset veljet,

jotka kokoontuivat vuodesta 1946 lähtien vuoden 1952 alkuun.32 Ryhmät muodostuivat

pääosin teologeista, mutta mukana oli myös kirkkomuusikoita. Veljesryhmien yhteisenä

tekijänä voidaan pitää heidän kiinnostustaan kehittää luterilaisen kirkon liturgiaa. Ryhmät

ottivat osaa myös julkiseen toimintaan aiheuttaen välillä kärkästä vastustusta seurakunta-

29 Pyhästä liturgiasta 1963; Konstituutiot 1964–1966; The Documents of Vatican II 1967, 133–178; Parvio
1972, 1–20; Vahtola 1991, 57–64; Kotila 1994, 120–125; Koivula 2002, 144.
30 Ks. Rosendal 1971.
31 Herrlin 1960, 129–144; Parvio 1972, 1–20; Kilström 1989, 168–171; Martling 1993, 83–84; Ridderstedt
1998, 26–27; Martola 2001, 19–20.
32 Koivula 2002, 36–40; Johansson 2006, 127–129; Koivula 2006, 131–134.
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laisten ja papiston taholta. Muutamat liturgisen ryhmän jäsenet esittivät kannanotoissaan

kritiikkiä myös kirkkoarkkitehtuuria kohtaan.33

     Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen liturgisten asiakirjojen rinnalla on tärkeä myös

Faith and Order -komission asiakirja Baptism, Eucharist and Ministry (1983) sekä siihen

liittyvä Liman liturgia (1982). Protestanttisessa maailmassa, Euroopassa ja Yhdysvallois-

sa, liturgisen uudistuksen seurauksena eri kirkkokunnat uudistivat jumalanpalveluskirjan-

sa. Ne vaikuttivat myös Suomessa luterilaiseen kirkkoon ja liturgisen uudistuksen toteu-

tustapaan.34

     Suomen luterilaisen kirkon käsikirjojen uudistuksiin ammennettiin vaikutteita lähinnä

Ruotsin ja Saksan käsikirjauudistuksista. Käsikirjauudistukset toteutettiin Suomessa vai-

heittain, kuten Saksassa ja Ruotsissa. Ruotsissa uudistettu kirkkokäsikirja valmistui

vuonna 1942. Ruotsissa aloitettiin toinen käsikirjauudistus vuonna 1968 ja se saatiin pää-

tökseen vuonna 1981. Saksassa yhtyneen luterilaisen kirkon VELKD:n35 kirkkokäsikirjaa

valmisteltiin vuosina 1954–1964 ja luterilaisten kirkkojen käsikirjaehdotus valmistui

vuonna 1991.36

     Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neliosainen, maltillista suuntaa edustava kirkol-

listen toimitusten kirja, hyväksyttiin lopullisesti vuoden 1968 kirkolliskokouksessa.37

Kirkkokäsikirjan muutokset näkyivät samanaikaisesti käytännössä, sillä Suomen ensim-

mäinen uusimuotoinen jumalanpalvelus pidettiin vuonna 1966.38 Kirkolliskokous päätti

vuonna 1968 lisäksi vaalia kirkon jumalanpalveluselämää ja perusti sen edistämiseksi

pysyvän jumalanpalvelustoimikunnan. Samana vuonna laadittiin vielä lyhyt kommentaari

Päiväjumalanpalveluksen opas. Se ei kuitenkaan tuonut muutoksia jumalanpalveluksen

järjestykseen. Sen sijaan 6.5.1969 piispainkokous perusti toimikunnan, joka laati kirkko-

käsikirjaan perustuvan jumalanpalvelusoppaan. Opas ilmestyi vuonna 1971 ja sisälsi mai-

ninnan liturgisen uudistuksen vaikutuksesta alttaria ympäröivän tilan suunnitteluun.39

33 Sormunen 1953, 9–10; Priha 1991, 126–127; Koivula 2002, 36–40; Johansson 2006, 127–129; Koivula
2006, 131–134; Kotila 2006a, 111. Sanct Henriks-kretseniin kuului Porvoon hiippakunnan pappeja. Sen
puheenjohtajana toimi Bengt Serenius ja sittemmin hänen poikansa Sigtrygg Serenius. Liturgisiin veljiin
kuului pappeja, kirkkomuusikkoja ja yksi teologian opiskelijakin. Sen puheenjohtajana toimi ensin Toivo
Harjunpää ja myöhemmin Martti Parvio.
34 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 21; Sariola 1992, 325.
35 Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands.
36 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 16–18.
37 Sariola 2000, 400. Sariolan mukaan kirkkokäsikirja syntyi restauraatiota korostaneen liturgisen liikkeen
vaikutuksen loppukaudella.
38 Toivio 2005, 41.
39 HELSSYA YKN 1978/IV nro 19 § 10 esl 6.7. asia nro 1 liite B; Päiväjumalanpalveluksen opas 1971, 6;
Parvio 1972, 1–20. Uuden kirkkokäsikirjan rinnalla hyväksyttiin myös vuoden 1913 tai sitä vanhempien
käsikirjojen käyttö, mikäli ne olivat jo saavuttaneet vakinaiseen käytön seurakunnassa.
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Se käsikirjan edellyttämä tapa, että liturgi toimittaa tiettyjä jumalanpalveluksen kohtia alttariin
päin kääntyneenä seisten selin seurakuntaan, on luterilaisen kirkon piirissä tähän saakka keski-
ajan katolisesta kirkosta säilynyttä perintöä. Nykyään tämä tapa on useissa kirkkokunnissa
murtumassa: pappi seisoo koko ajan seurakuntaan päin. Alttarin ääressä toimitettavan juma-
lanpalveluksen osan, tavallisesti vain varsinaisen ehtoollisliturgian aikana, liturgi seisoo altta-
rin takana. Tämä edellyttää esteetöntä pääsyä alttaripöydän taakse. Alkuliturgia voidaan silloin
toimittaa osittain papin istumapaikalta alttarin läheisyydestä, osittain lukutelineestä. Kirkkom-
me käsikirjan ohjeet, jotka koskevat papin paikkaa liturgian aikana, hänen kääntymistään altta-
riin tai seurakuntaan päin aiheutuvat kirkkojemme perinteisestä sisustuksesta, mikä yleensä ei
anna mahdollisuutta alttarin takana seisomiseen. Uusia kirkkoja rakennettaessa ja sisustusta
uusittaessa olisi tämä käynnissä oleva kehitys otettava huomioon.40

Melko pian Ruotsin uuden käsikirjan käyttöönoton jälkeen (1986) Suomen kirkon juma-

lanpalvelus- ja musiikkitoimikunta (KJM) ryhtyi Ruotsin kirkkokäsikirjan käännöstyö-

hön. Ensimmäiset käännökset valmistuivat 1980-luvun lopulla.41 Suomen luterilaisen

kirkon piispainkokous esitti helmikuussa 1988 kirkolliskokoukselle, että se ryhtyisi laati-

maan uutta kirkkokäsikirjaa. Kirkolliskokous asettikin vielä saman vuoden lopulla, mar-

raskuussa 1988, käsikirjakomitean ja sen kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi piispa

Yrjö Sariolan. Uuden käsikirjan valmistaminen merkitsi alkua aktiiviselle ja monipuoli-

selle jumalanpalveluselämän kehitykselle. Sen tuloksina olivat syntyneet jo aiemmin per-

hejumalanpalveluksen kaava 1983, Jumalanpalveluksen opas 1983 ja Kirkollisten toimi-

tusten kirja 1984. Käsikirjakomitea julkaisi välimietintönsä 1992 ja uudistettu Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusten kirja ja evankeliumikirja otettiin käyt-

töön ensimmäisenä adventtina 2000.42

     Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalvelusuudistus kosketti laajasti kirkkoa.  Mietin-

nöissä perusteltiin jumalanpalvelusuudistusta systemaattis-teologisilla näkökannoilla.43

Käsikirjakomitea tukeutui uudistuksen lähtökohdissa jumalanpalveluksen historialliseen

ja käytännölliseen aineistoon sekä messun systemaattis-teologisiin pohdintoihin. Teologi-

sissa pohdinnoissa nostettiin esille saarnan asema, ehtoollisteologia, kaste ja jumalanpal-

velus, jumalanpalvelus rukouksena, messun kontekstuaalisuus sekä palvelu. Keskeisinä

seikkoina pidettiin myös jumalanpalveluksen erilaisia ilmaisumuotoja, kieltä ja musiik-

kia.44

40 Päiväjumalanpalveluksen opas 1971, 6.
41 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 16–18. Ruotsin kirkkokäsikirjojen käännöstyö saatiin valmiiksi
1990-luvun vaihteessa.
42 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 16–18; Vahtola 1991, 61–63; Sariola 2000, 400; Kotila 2006b, 120.
Ks. myös Kotila (toim.) 1993, Lindfors 2001.
43 Sariola 1994, 16.
44 Sariola 2000, 398.
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Kirkkotilan uudistus

Ensimmäiset liturgisen uudistuksen mukaiset alttarit toteutettiin vanhoissa kirkoissa. Ver-

sus populum -alttarin suunnittelivat arkkitehdit Erik Kråkström ja Carl-Johan Slotte Ah-

venanmaan Föglön kirkkoon ja Helsinkiin Mikael Agricolan kirkkoon. Muutokset toteu-

tettiin kirkkojen korjaustöiden yhteydessä vuonna 1968. Åbo Akademin käytännöllisen

teologian professori Helge Nymanin mukaan Föglön kirkossa toimitettiin ensimmäistä

kertaa Suomessa alttaripalvelus kasvot seurakuntaan päin. Suunnitelmaan sisältynyt ehdo-

tus versus populum -alttarista oli kuitenkin jo julkaistu Arkkitehti-lehdessä vuotta aikai-

semmin, vuonna 1967, kun lehti esitteli Oulun yliopistosta valmistuneen arkkitehtiyliop-

pilas Olli Norosen diplomityön Jyväskylän kirkkosuunnitelmasta. Noronen tähdensi työ-

selostuksessaan sitä, miten suunnitelman mukaan pappi voisi toimittaa liturgian alttarin

takaa. Kirkkohallitus pyysi vuodesta 1971 alkaen KJM:n lausuntoa uuden kirkon raken-

tamissuunnitelmista. Toimikunnan tehtävänä oli antaa lausunto siitä, miten suunnitteilla

olevat tilat sopivat jumalanpalvelushuoneiksi. Kirkkohallitus lähetti piirustukset takaisin

arkkitehdille muutettaviksi, mikäli suunnitelmaa ei hyväksytty.45

     Suomessa uudistuksen puolestapuhujina toimivat muun muassa Helge Nyman ja Mart-

ti Parvio, heitä aiemmin myös piispa Eino Sormunen.46 Uudistuksen puolestapuhujien

kesken esiintyi eriäviä näkemyksiä kirkkokäsityksestä, etenkin Parvion ja Nymanin välil-

lä. Aiemmin Turun Liturgisiin veljiin kuulunut ja sittemmin Helsingin yliopistossa käy-

tännöllisen teologian professorina toiminut Parvio korosti kirkkoa Jumalan huoneena,

domus Dei. Åbo Akademissa käytännöllisen teologian professorina toiminut Nyman taas

korosti kirkkoa seurakunnan kotina, domus ecclesiae. Nyman perusteli kirkkokäsitystään

Jeesuksen viimeisen ehtoollisen viettopaikalla, Jerusalemin yläsalilla. Nymanille kirkkoti-

la merkitsi seurakuntalaisten mahdollisuutta kokoontua konkreettisesti sanan ja sakra-

menttien ympärille, ehtoolliselle alttarin äärelle. Myös Parvio palasi perusteluissaan var-

haiskristilliselle kaudelle, mutta hän korosti kirkkotilaa Jumalalle pyhitettynä tilana ja

vihittynä jumalanpalvelustilana.47

45 HELSSYA KTL 1977/II § 84 esl 27.6. liite Nymanin esitelmä; HELSSYA KTL ptk 1978 / IV nro 19
6.7.10§ liite B asiaan nro 1. Sariolan artikkeli Liturginen uudistustyö Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa vuoden 1968 jälkeen; Heinonen 1966, 166: kuva 51; Noronen 1967, 7. Heinosen tutkimuksesta ilme-
nee Hilding Ekelundin Vallilan kirkkokilpailun ehdotus (1929). Ehdotuksessa alttari sijaitsee irrallaan sei-
nästä lähempänä seurakuntaa. Lunastettua ehdotusta ei toteutettu tässä muodossa.
46 KKHA Dk 1971 (21.10.). Nyman ja Parvio vaikuttivat KJM:ssa, sillä molemmat antoivat lausunnon muun
muassa Keski-Lahden uuden kirkon luonnospiirustuksista 1971.
47Parvio 1968, 171; Cantell 1989; Heininen-Kestilä 1990, 44–46, 49. Parvion mukaan kirkon sisustukselle
ominaiset tekijät olivat olleet olemassa jo alkukirkossa: alttari, luku- ja kastepaikka, seurakunnan ja kuoron
tilat sekä piispanistuin alttarin takana. Ks. myös Sormunen 1962, 25–31.
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Kuva 3.  Jumalanpalvelus Föglön kirkossa, Ahvenanmaalla. SA. (Slotten arkisto)

Kirkkotilaa koskevassa kirjoittelussa vedottiin Lutherin opetuksiin jumalanpalveluksesta

ja vuonna 1526 ilmestyneeseen teokseen Deutsche Messe. Luther kritisoi kirjassaan mes-

su-uhrioppia ja esittää näkemyksensä jumalanpalveluksen toimittamisesta. Lutherin mu-

kaan alttari tuli sijoittaa siten, että pappi voisi koko jumalanpalveluksen ajan seisoa seu-

rakuntaan päin kääntyneenä eli versus populum. Luther asetti messun toimittamisen esi-

kuvaksi Kristuksen ja viimeisen ehtoollisen.48 Luther ei kuitenkaan vaatinut muutosta

alttarin sijaintiin tai messun toimituskäytäntöön, vaan antoi sen jäädä odottamaan aikaan-

sa. Nyman ihmetteli luterilaisen kirkon tapaa pitäytyä edelleen keskiaikaisessa, katolista

messu-uhrioppia tukevassa pitkäkirkkotyypissä. Nyman totesi vuonna 1965, että Lutherin

esittämä tapa tulisi vihdoin ottaa käyttöön luterilaisen kirkon interiöörissä!49

48 HELSSYA KTL 1977/II § 84 esl 27.6. Liitteessä on Nymanin esitelmä yleisillä kirkkopäivillä 2.–5.6.1977
Mikkelissä; Nyman 1982, 10–11; Sariola 1983, 471–473; Kotila 1994, 137–139.
49 HELSSYA KTL 1977/II § 84 esl 27.6. liite Nymanin esitelmä; Nyman 1965; Heininen-Kestilä 1990, 44–
46, 49.
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Liturgisen uudistuksen suuntaviivat

Liturginen uudistus nosti tarkastelukohteeksi jumalanpalvelustilan ja alttarin sijainnin.

Alttarin sijaintiin vaikuttaa liturgisen uudistuksen yhteydessä esitetty tapa versus popu-

lum. Termillä tarkoitetaan messun toimittamista alttarin takaa kasvot seurakuntalaisiin

päin. Periaate edellyttää alttarin sijoittamista irti kirkon päätyseinästä. Tapa poikkeaa ver-

sus orientem -käytännöstä, jossa liturgi kääntyy alttariin päin synnintunnustuksen, virsien

ja rukousten ajaksi. Vanhoissa kirkoissa alttari sijaitsi kirkkosalin itäpäässä, mistä juontuu

myös termi versus orientem.

     Liturgisen uudistuksen ohjeet kanonisoitiin roomalaiskatolisen kirkon Vatikaanin toi-

sessa kirkolliskokouksessa (1962–1965). Katolisen kirkon antamissa ohjeissa on saman-

kaltaisuuksia Suomen luterilaisessa kirkossa käytyyn keskusteluun ja kirjoitteluun. Sen

vuoksi tarkastellaan uudistuksesta esitettyjä näkemyksiä sekä katolisessa että luterilaises-

sa kirkossa. Ensin esitellään katolisen kirkon antamat ohjeet ja palataan sen jälkeen tar-

kastelemaan Suomen luterilaisessa kirkossa esitettyjä näkemyksiä alttaritilan suunnitte-

lusta.

     Katolisen kirkon ohjeiden mukaan kuorin on oltava tilava ja muusta kirkkosalista erot-

tuva. Alttari voidaan erottaa tilassa korotuksella, poikkeavalla muodolla tai sisustuksella.

Kiinteä tai siirrettävä alttari sijoitetaan vapaasti, jotta sen ympäri voidaan kulkea, ja liturgi

voi toimittaa messun kasvot seurakuntaan päin. Jos kirkossa on useita alttareita, muut

alttarit sijoitetaan sivukappeleihin. Alttarin lisäksi ohjeissa mainitaan muista liturgisista

kalusteista vain lukupulpetti. Siirrettävä tai kiinteä lukupulpetti sijoitetaan paikkaan, josta

on hyvä näkyvyys ja kuuluvuus. Liturgin paikka on kuorin takaosassa, ellei kuorin muoto

tai jokin muu syy estä sitä. Messun avustajien paikat järjestetään kuoriin, josta he voivat

helposti hoitaa tehtäväänsä. Kuoro luetaan osaksi kirkkoon kokoontunutta yhteisöä ja sen

paikka ilmentää liturgista palvelutehtävää. Kuorolle ja uruille tulisi löytyä sopiva paikka.

Ohjeistuksessa ei määritetä kuoron ja urkujen tarkkaa sijaintia. Urkujen ja muiden juma-

lanpalveluksessa käytettävien soittimien tulisi sijoittelullaan tukea kuoron ja seurakunnan

laulua. Alttarille tai sen läheisyyteen voidaan sijoittaa kynttilöitä.50

     Katolisen kirkon sisustuksen toivotaan olevan ylevää, yksinkertaista ja aidoista mate-

riaaleista toteutettua. Alttarin pöytälevyssä ja jalustassa voidaan käyttää luonnonkiveä tai

muuta arvokasta ja kestävää materiaalia. Alttari peitetään vähintään yhdellä liinalla, joka

on muodoltaan ja koristelultaan alttarirakenteeseen sopiva. Kynttilät voidaan asettaa altta-

50 Roomalainen messukirja 1995, § 252–265, 272–275, 279. Ks. myös Viljanen 1981, 15–18.
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rille tai sen ympärille sopusointuisesti alttarin ja kuoritilan kanssa. Alttarin läheisyyteen

suositellaan sijoitettavaksi risti, jonka seurakuntalaiset voivat nähdä.51

Kaavio 1. Katolisen kirkon Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen mukainen alttarialueen järjestys.

Aiemmin todettiin, että Helge Nyman toimi liturgisen uudistuksen keskeisenä puolesta-

puhujana Suomessa. Nyman ottaa kirjoituksissaan kantaa myös siihen, miten liturginen

uudistus toteutettaisiin käytännössä. Nymanin artikkelia Kirkon suunnittelussa huomi-

oonotettavia liturgisia näkökohtia52 on käytetty kirkkoarkkitehtuurikilpailujen lisämateri-

aalina arkkitehdeille. Nymanin lisäksi liturgisen uudistuksen toteuttamisesta Suomen lute-

rilaisissa kirkoissa on kirjoittanut Yrjö Sariola, joka toimi käsikirjakomitean puheenjohta-

jana. Sariolan artikkeli Liturginen uudistustyö Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

vuoden 1968 jälkeen53 perustuu KJM:n pöytäkirjalausuntoihin. Seuraavaksi esitetään koo-

tusti liturgisen uudistuksen suuntaviivat Nymanin ja Sariolan artikkelien mukaan.

     Nymanin mukaan alttari on sijoitettava siten, että pappi voi toimittaa messun seura-

kuntaan päin. Alttari ja alttarikaide toteutetaan keveinä ja siirrettävinä kalusteina. Nyman

kiinnittää huomiota myös ehtoollispöydän ja seurakunnan väliseen matkaan. Hän suositte-

lee lyhyttä välimatkaa ja välttämään pitkänomaista tilaa tai vaihtoehtoisesti suosimaan

keskitettyä kirkkosalia. Saarnatuolin malliksi hän esittää siirrettävää lukupulpettia sijoitet-

tavaksi alttarin läheisyyteen, koska kirkolliset toimitukset vaativat tilaa. Nyman sijoittaisi

myös kuoron ja urut alttarin läheisyyteen ja ehdottaa kastemaljalle pysyvää paikkaa kirk-

kosalissa. Hän suosittelee siirrettäviä istuimia myös seurakunnalle, jotta ne eivät rajoittai-

51 Roomalainen messukirja 1995, § 268–270.
52 HELSSYA KHK esl 1971/ II 18.2. asiaan nro 1. Nymanin artikkeli Kirkon suunnittelussa huomioon otet-
tavia liturgisia näkökohtia.
53 HELSSYA YKN ptk 1978 / IV nro 19 6.7. § 10 liite B asiaan nro 1. Sariolan artikkeli Liturginen uudis-
tustyö Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuoden 1968 jälkeen.
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si tilassa liikkumista. Samasta syystä hän varoittaa ylikalustamisesta.54 Alttarin ja alttari-

kaiteen välissä oleva kaksisuuntainen nuoli osoittaa pyrkimystä alttarin ja kaiteen lyhyeen

välimatkaan. Alhaalta ylöspäin osoittava nuoli ilmentää pyrkimystä lyhyempään kirkko-

saliin.

Kaavio 2. Nyman suosittelee alttaripöydäksi, alttarikaiteeksi ja saarnatuoliksi siirrettäviä kalusteita.

Sariolan mukaan alttari on ehtoollispöytä. Hän suosittelee alttariksi tilavaa pöytää ja si-

joittamaan sen lähemmäs seurakuntaa erotukseksi keskiaikaisesta tavasta. Aiemmin altta-

rin paikka oli erillisessä kuorissa. Alttari sijoitetaan irti seinästä, jotta liturgi voisi toimit-

taa messun kasvot seurakuntaan päin. Sariola mainitsee alttarikaiteen pituuden suhteutet-

tavaksi seurakunnan istumapaikkojen määrään. Hän korostaa alttarikaidetta polvistumista

helpottavana kalusteena ja kehottaa välttämään massiivista kaidetta, jotta kaiteen ominai-

suus ei synnyttäisi väliseinän vaikutelmaa. Hän suosittelee kuoroa ja urkuja alttarin lähei-

syyteen. Sariola ei määrittele saarnatuolin paikkaa, mutta kehottaa välttämään siinäkin

massiivisia rakenteita.55 Alaspäin osoittava nuoli ilmentää pyrkimystä lähentää alttaria

kohti seurakuntalaisia. Kuoron ja urkujen luota suuntautuva nuoli osoittaa pyrkimystä

sijoittaa ne alttarin läheisyyteen.

54 HELSSYA KHK esl 1971/ II 18.2. asiaan nro 1. Nymanin artikkeli Kirkon suunnittelussa huomioon otet-
tavia liturgisia näkökohtia.
55 HELSSYA YKN ptk 1978 / IV nro 19 6.7. § 10 liite B asiaan nro 1. Sariolan artikkeli Liturginen uudistus-
työ Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuoden 1968 jälkeen.
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Kaavio 3. Alttarialueella on alttari, alttarikaide, saarnatuoli, kuoro ja urut.

1.3. Tilatutkimuksen tausta

Rakennetun tilan tutkiminen

Rakennettu tila muodostuu vertikaalisista ja horisontaalisista elementeistä sekä niiden

välisistä jännitteistä. Rakennuksessa tilojen jäsennys perustuu toiminnallisten kokonai-

suuksien hahmottamiseen, loogiseen suunnitteluun ja kykyyn ymmärtää inhimillistä toi-

mintaa. Arkkitehtonisessa tilassa yhdistyvät tekninen ja taiteellinen suunnittelutyö. Tu-

loksena on muotojen kompositiosta koostuva arkkitehtoninen tila. Tilan voivat muodostaa

levymäiset elementit, pylväät, ritilät ja säleiköt, mutta myös geometriset kuviot, kuten

pisteet ja viivat. Esimerkkinä tilan muodostuksen havaitsemisesta on piirros 3, jossa esite-

tään kehämuotoon järjestyneet pilarit ja niiden keskelle muodostuva tyhjä tila. Pilarien

kokonaisjäsennys muodostuu pylväältä pylväälle -jaksoista. Pylväiden keskinäisestä jä-

sennyksestä syntyy ympyrän vaikutelma ja niiden keskelle rajautuu tila. Samalla tavoin

kuin piirroksen pilarit, myös rakennuksen rajaavien elementtien järjestys muodostaa ra-

kennuksen hahmon, joka määrittää sen ulko- ja sisäpuolta.56

Piirros 3. Pilarit kehässä. SD.

56 Stenros & Aura 1984, 36–39; Ching 1996, 3, 14–31. Ks. myös Bondestam 1981.
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Tilakokonaisuuden hahmottamisen kannalta tilan perustaso eli lattia on merkittävin. Tilal-

lista aistihavaintoa ei synny ilman perustasoa, koska katsoja arvioi tilan elementit suh-

teessa siihen. Tila voi perustua myös lattian ja katon sekä yhden tai useamman seinän

muodostamaan kokonaisuuteen. Katsoja arvioi tilallisia mittoja, korkeutta ja etäisyyttä

suhteessa omaan kehoonsa. Hänelle välittyvää tilakokemusta voidaan muovata vertikaa-

listen (seinien, pylväiden ja pilarien) ja horisontaalisten elementtien (lattian ja katon)

ominaisuuksilla ja etäisyyksillä.57

Piirros 4. Katsoja hahmottaa tilan suhteessa omaan kehoonsa. SD.

Seinät jakavat ja rajaavat tilaa sekä ohjaavat näkymiä. Tilaa voidaan rajata myös väli- ja

lasiseinillä, ritilöillä tai viitteellisillä elementeillä. Seinillä on kantavina rakenteina kes-

keinen merkitys, koska ne kannattelevat rakenteiden yläpuoleisia kerroksia ja kattoa. Sei-

nien sijaan kantavina rakenteina voidaan käyttää pilareita tai pylväitä, kun halutaan luoda

vapaata ja avointa tilaa. Sisätilan tunnelmaan vaikutetaan materiaalivalinnoilla ja rajaavi-

en pintojen liitoskohdilla, nurkilla, kulmilla, aukoilla ja muutoskohdilla. Myös seinien

paksuudella ja aukotuksilla on tilan sulkeutuneisuuden tai avonaisuuden kannalta merkit-

tävä vaikutus. Avoimessa tilassa katse hakeutuu sisä- ja ulkotilan rajakohtaan, ikkunaan,

oviaukkoon tai katonrajaan.58

     Tilaelementeistä katto on katsojalle etäisin. Katto toimii tilan suojana, mutta sen lisäk-

si sillä voidaan viestittää symbolisia merkityksiä, häivyttää tai voimistaa tilan arkkiteh-

tonista vaikutelmaa. Julkisissa tai virallisissa tiloissa katto on usein tavallista korkeam-

malla. Piirustuksessa 5 on keskeistilaa korostavia kattomalleja.59

57 Stenros & Aura 1984, 40–45; Ching 1996, 99–113, 310–317.
58 Stenros & Aura 1984, 49–50; Ching 1996, 13–29, 120–147, 174.
59Stenros & Aura 1984, 51–53; Ching 1996, 29, 35, 80–85, 115–119.
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Piirros 5. Kattomalleja ovat pyramidi, kupoli ja taitekatto. SD.

Arkkitehtuurijärjestelmä

Tilatutkimusta selventää myös tilojen arkkitehtuurijärjestelmä. Aihetta on käsitellyt ai-

emmin muun muassa Juhani Pallasmaa Arkkitehti-lehden artikkelissaan Avoimet ja sulje-

tut järjestelmät arkkitehtuurissa.60 Artikkelissa esitetyt näkemykset ilmentävät 1960-

luvun konstruktivistista järjestelmäajattelua. Arkkitehtonisesta kontekstistaan huolimatta

järjestelmäajattelussa avoimella arkkitehtuurijärjestelmällä on samoja pyrkimyksiä kuin

liturgisella uudistuksella oli alttarialueeseen. Pyrkimysten samankaltaisuudet ilmenevät

tilajäsennyksen avoimuudessa ja sen muunneltavuudessa. Pallasmaan artikkeli avaa siis

näkökulmia myös alttaritilatutkimukseen ja mahdollisesti alttaritiloissa tehtyjen muutos-

ten tarkasteluun.

     Pallasmaan mukaan arkkitehtuurijärjestelmät ovat avoimia tai suljettuja. Suljettu ark-

kitehtuurijärjestelmä sulkee pois muutosten mahdollisuuden, koska järjestelmässä osien ja

elementtien väliset suhteet ovat staattisia, määriteltyjä, kompleksisia ja täsmällisiä. Staat-

tinen arkkitehtuurijärjestelmä ylläpitää alkuperäistä järjestystä. Avoin arkkitehtuurijärjes-

telmä puolestaan sallii elementtien jäsennyksen muutokset, koska järjestelmä perustuu

jatkuvaan (dynaamiseen) tapahtumaprosessiin. Pallasmaa toteaa arkkitehtuurin suunnan

muuttuneen staattisesta tilasta dynaamiseksi.61

     Avoin arkkitehtuurijärjestelmä ottaa huomioon ennakoidusti mahdolliset muutokset ja

niiden vaatimukset. Pallasmaan mukaan järjestelmän avoimuutta ja muunneltavuutta

määrittävät toleranssi, muuntuvuusalue ja mukautumisherkkyys. Näistä toleranssi osoittaa

tilan kyvyn sietää poikkeavuuksia ja vieraita tekijöitä, esimerkiksi tilaan jälkeenpäin lisät-

60 Pallasmaa 1967, 42–43.
61 Pallasmaa mainitsee dynaamisen suunnittelukehityksen syiksi muun muassa Le Corbusierin myöhäistuo-
tannon ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset: väestönkasvun, elintason nousun, muuttuneet elämäntavat
ja arvostukset sekä kommunikaatiomuotojen ja tekniikan kehityksen. Vrt. jumalanpalvelusuudistuksen
pyrkimykset.



30

tyjä elementtejä, kuten kalusteita tai esineitä, ja tilaan tehtyjä muutoksia.62 Avoin järjes-

telmä ei kuitenkaan merkitse, että tilan kaikki elementit olisivat muunneltavissa. Järjes-

telmä voi olla avoin vain rajatuissa ominaisuuksissa, koska jokaisella järjestelmällä ja

formaalisella rakenteella on primaarijärjestys. Järjestelmän sisäinen laki määrittää ele-

mentit ja niiden väliset suhteet sekä tilan primaarijärjestyksen. Tämän mukaan Pallasmaa

esittää arkkitehtuurijärjestelmässä käytettäväksi luokittelua muuttumattomat, asteittain

muuttuvat ja muuntuvat osat.63

Tilatutkimus

Tilaa on pääosin tutkittu sosiologisella painotuksella.64 Arkkitehtonisen tilan tutkimus on

taidehistoriapainotteista ja yleistä arkkitehtuuritutkimusta leimaa vähäinen teoreettinen

pohdiskelu. Arkkitehtuurissa käsitellään useammin rakennuksen massoittelua tai asema-

kaavallista suunnittelua kuin rakennusten interiöörejä ja (sisä)tilan jäsennystä65. Konk-

reettisen tilan, tilaelementtien ja niiden välisten suhteiden tutkimusta on vähän. Useim-

missa arkkitehtuuritutkimuksissa keskitytään rakennuksen kontekstilähtöiseen tarkaste-

luun ja tutkitaan rakennuksen välittämiä tai siihen projisoituja arvoja. Tutkimus ja teoria

ovat vähäisiä myös sisustusarkkitehtuurin saralla, joka on tutkimusalana vielä varsin nuo-

ri.66 Arkkitehtuurin muoto-oppiin perustuvaa teoriaa sen sijaan on tehty. Tästä näkökul-

62 Pallasmaa 1967, 43.
63 Pallasmaa 1967, 43. Esimerkkinä erilaisista arkkitehtuurijärjestelmistä Pallasmaa mainitsee Le Cor-
busierin ja Mies van der Rohen arkkitehtuuriympäristöt. Pallasmaan mukaan Mies van der Rohen arkkiteh-
tuuri vaatii esteettisen järjestelmänsä ulottumista ympäristön pienimpiin osiin saakka. Hän toteaa Mies van
der Rohen arkkitehtuurin edustavan suljettua arkkitehtuurijärjestelmää.
64 Esim. Hillier & Hanson 1982; Lilius 1986; Lefèbvre 1991; Eräsaari 1995; Reijonen 1995; Casey 1996;
Arlander 1998; Korvenmaa 1998; Eräsaari 1999; Laitinen 2004; Saarikangas 2006; Galanakis 2008. Ks.
myös Homsi 2004, 76–92.
65 Tilajäsennyksellä tarkoitetaan sitä, miten eri tilat (huoneet) on suunniteltu tai rakennettu suhteessa toisiin-
sa. Tilajäsennyksellä voidaan viitata myös yhden huoneen sisätilan jäsennykseen. Tilajäsennystä määrittä-
vät tilalliset ominaisuudet ja kalustejärjestys. Jäsennys määrittää myös tilassa liikkumista.
66 Sisustusarkkitehtuuri kohdistuu oppiaineena sisätilojen suunnitteluun. Tilaa voidaan muuttaa tilajäsen-
nyksellä, kantavien rakenteiden aukottamisella, väliseiniä purkamalla ja rakentamalla sekä kalustamalla
tilaa. Sisustusarkkitehtuuri lähenee arkkitehtuuria, mutta pitäytyy kuitenkin suunnittelussa ja muutoksissa
rakennuksen sisätilassa. Sisustusarkkitehtuuri käsitetään tällä tavoin Suomessa ja muualla Skandinaviassa.
Sen sijaan käsite ymmärretään Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Amerikassa lähinnä samanmerkityksellisek-
si kuin sisustussuunnittelu ja sisätilan dekoraatio. Tämän vuoksi sisustussuunnittelun kirjo on laaja. Myös
Suomessa ”suunnittelijoiden” joukko on moninainen. Tämä riipppuu osin myös suunnittelijoiden saamasta
koulutuksesta, joka voi vaihdella muutaman kuukauden kursseista ammattikorkeakouluopetukseen. Taide-
teollisessa korkeakoulussa ainetta on opetettu 1970-luvulta lähtien, mutta se on hakenut opetusalana jatku-
vasti paikkaansa arkkitehtuurin, taiteen ja teollisen suunnittelun välillä. Ainetta voi opiskella Taideteollisen
korkeakoulun Muotoilun osastolla tilasuunnittelun koulutusohjelmassa. Opetus perustuu face to face
-periaatteeseen, jossa opetus räätälöidään opiskelijoiden intressien ja luontaisten taipumusten mukaan. Kan-
didaatin tutkinnon aloituspaikkoja on vuodessa vain maksimissaan 12. Taideteollisen korkeakoulun opetus
on perustunut ”learning by doing”-traditioon. Se nousee käsityöperinteestä, jota jo muotoilija Kaj Franck on
johdonmukaisesti opettanut. Suomessa toimii vuonna 1949 perustettu sisustusarkkitehtien järjestö, SIO ry.
Ks. Ahokas 2003, 27.
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masta arkkitehtuuria tarkastelevat vuonna 1979 ilmestynyt Francis D.K. Chingin teos

Architecture – Form, Space, and Order sekä 1984 ilmestynyt Helmer Stenrosin ja Seppo

Auran kirja Arkkitehtuurin muoto ja sisältö, johdatus arkkitehtuurin muoto-opin ja ihmis-

tiedon yleisteoriaan.67

Kirkkoarkkitehtuurin ja liturgian tutkimus

Modernien kirkkojen tutkimuksissa on keskitytty rakennustyyppien luokitteluun niin

Suomessa kuin ulkomaillakin.68 Saksalainen arkkitehti Rudolf Schwarz tarkasteli kirkko-

jen pohjan muotoa ja kattoa ja jaotteli kirkot aksiaalisiin eli pitkänomaisiin tiloihin ja

keskeistiloihin. Schwarz esitteli kirkot seitsemänä tyyppinä piirrosesimerkkien avulla.

Kirkkomalleissa heijastuvat saksalaisen benediktiiniluostari Maria Laachin ja luostarissa

toimineen munkki Romano Guardinin vaikutukset.69 Schwarzin lisäksi arkkitehti Otto

Bartning on esittänyt näkemyksiään modernin kirkkoarkkitehtuurin ja liturgian suhteesta

1900-luvun alkupuolella.70 Saksassa on julkaistu myös useita kirkkoarkkitehtuuriteoksia,

muiden muassa Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in Deutschland vuonna 1973 ja

Europäischer Kirchenbau 1950–2000 vuonna 2002. Kirkkoarkkitehtuuria käsittelee myös

teos Theology in Stone vuodelta 2004.71

     Suomalaista modernia kirkkoarkkitehtuuria esittelee valikoidusti vuonna 2003 julkais-

tu näyttelyteos Sacral Space, Modern Finnish Churches.72 Myös museoviraston julkaisu

Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917–1970 esittää viisikymmentä suomalaiskirkkoa

kuvin ja tekstein.73 Molemmissa julkaisuissa on mukana samoja kirkkoja kuin tässä tut-

kimuksessa. Julkaisujen teksteissä kirkon kuoriosasta kirjoitetaan vähän, vain tehdyistä

muutoksista, tai kuoria ei käsitellä lainkaan. Sisätilan jäsennystä tai kalusteita ei analysoi-

67 Stenros & Aura 1984, 81. Teoksessa tilan sisustusta käsitellään niukasti, yhden sivun verran.
68 Tunkelo 1931, 703–704; Schwarz 1947; White 1965, 106–113; Aartelo & Ikola 1970. Ks. myös Heinonen
1966; Heinonen 1986, 134–155. Heinonen sivuaa funktionalismia käsittelevässä tutkimuksessa myös mo-
dernia kirkkoarkkitehtuuria.
69 MacDonald 1962; Rappe 1962, 29–35; Debuyst 1968, 45–46; Davies 1973; Davies 1984; Stock (Hrsg.)
2003; Kieckhefer 2004, 229–237; Vosko 2006, 34–35. Maria Laachin luostari nousi 1900-luvun alkupuolel-
la liturgisen uudistuksen keskukseksi. Schwarzin tiedetään tutustuneen luostarissa munkki Guardiniin ja
hänen julkaisemaansa teokseen Vom Geist der Liturgie (1918). Schwarz kirjoitti teoksen Vom Bau der Kir-
che 1947, jossa hän esitti joukon idealisoituja liturgisen tilan malleja. Teos ei saavuttanut kuitenkaan kaik-
kien suosiota. Benediktiinimunkki ja tutkija Frèdèric Debuyst kritisoi teosta. Hän piti teosta vaarallisimpana
kirjana, mitä kirkkorakennuksista on kirjoitettu. Debuyst ei kuitenkaan yksilöi kritiikissään sitä, minkä
vuoksi hän piti Schwarzin kirjaa vaarallisena. Ks. Schwarz 1947.
70 Bartning 1919; Weyres & Bartning (Hrsg.) 1959; Bartning & Senn & Vogel 1959.
71 Vogel 1958; Schnell 1973; Stock (Hrsg.) 2003; Kieckhefer 2004.
72 Jetsonen 2003.
73 Knapas & Tirilä (toim.) 2006.
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da, vaikka ne esitetään valokuvin.74 Kirkkoarkkitehtuuria koskevista teoksista puuttuu

liturginen tarkastelutapa. Kirkkojen analyysit koskevat lähinnä kirkon rakennustyyliä.

Sisätilan käsittely jää sellaisten mainintojen varaan kuin kuinka monilaivainen kirkko on

tai onko kirkko tyypillinen pitkäkirkko.75 Liturgisesti tarkasteltuna alttari on kirkkotilan

keskeisin paikka, josta johdetaan rukousta, julistetaan sanaa ja jossa vietetään ehtoollista.

Alttarin lisäksi tilassa sijaitsevat usein myös saarnatuoli ja kastemalja, jotka ovat luterilai-

sen kirkon sakramenttien ja liturgian kannalta keskeisimpiä.76

     Modernin kirkkoarkkitehtuurin tutkimukset ovat tarkastelleet tähän mennessä kirkko-

rakennusta ja kirkkotilaa arkkitehtonisesta, esteettis-filosofisesta, taidehistoriallisesta,

liturgisesta tai systemaattis-teologisesta näkökulmasta.77 Teologinen tutkimus on keskit-

tynyt usein kirkkorakennuksen ja alttarin symbolimerkitysten tarkasteluun. Symbolitul-

kintaa  riisuvaa  teologista  tutkimusta  on  tehnyt  Helge  Nyman.  Hänen tutkimuksensa  tar-

kastelee kirkkotilan ja alttarin suunnitteluun liittyvää problematiikkaa.78 Luterilaisen kir-

kon liturgista tutkimusta valaisevat myös professori Heikki Kotilan tutkimukset ja S. Ani-

ta Staufferin kastekäytäntöä ja esineistöä käsittelevät ja kulttuurikontekstia tarkastelevat

tutkimukset.79

     Arkkitehtonista ja liturgista kirkkoarkkitehtuuria ovat tarkastelleet aiemmin Gilbert

Cope ja James White Studia Liturgicassa ilmestyneissä artikkeleissa. Cope tarkasteli

1963 modernin eurooppalaisen kirkkoarkkitehtuurin trendejä protestanttisissa ja katolisis-

sa kirkoissa 1950–1960-lukujen taitteessa. Hän esitteli artikkelissaan muutamia keskieu-

rooppalaisia ja pohjoismaalaisia kirkkoja. Pohjoismaiset esimerkit olivat Ruotsista ja

Tanskasta. Whiten artikkeli vuonna 1965 puolestaan käsitteli laajasti Amerikan protes-

tanttisissa ja katolisissa kirkoissa ilmenneitä trendejä. Hänen kirkkoarkkitehtuurin tarkas-

telutapansa oli liturginen ja kirkkoesimerkkejä valaisivat mustavalkoiset valokuvat. Co-

pen ja Whiten artikkelit ovat kuitenkin yleisluontoisia ja niistä puuttuu systemaattinen ja

tilallinen analyysi. Ne eivät käsittele kirkoissa ilmenneitä liturgisen uudistuksen vaikutuk-

74 Knapas 2006, 7–12.
75 Esim. Suhonen 1987, 10–20; Salokorpi 1990, 16–76; Knapas 1992, 231–244; Nikula 1995; Koho 2000;
Suhonen 2006,16–21; Knapas 2006, 7–12.
76 Jumalanpalveluksen opas 2000, 54. Ks. myös White 1965, 106–107.
77 Esim. Maguire & Murray 1962; Rappe 1962; Ormio 1967; Herzog 1969; Davies 1973; Kilström 1989;
Heininen-Kestilä 1990; Stauffer 1990; Airas 1992; Puustinen 1994; Valkama 1995; Pirinen 1996; Ridder-
stedt 1998; Nilsén 2003; Kuorikoski 2004; Toivio 2005. Jukka-Pekka Airas käsittelee modernia kirkkoarkki-
tehtuuria väitöskirjassaan, mutta hän tulkitsee kirkkoja taidehistoriallisesta perspektiivistä.
78 Nyman 1982; Nyman 1989. Esittelin aiemmin hänen näkemyksiään tarkemmin luvussa 1.2.
79 Esim. Kotila 1994; Kotila 2006a; Stauffer 1994a; Stauffer 1994b; Stauffer 2000. Katolisen kirkon kirk-
kojen moderneja alttareita tarkastelee muun muassa Debuyst (et al.) 2005. Moderneja katolisen kirkon kirk-
korakennuksia, katolisen kirkon liturgiaa ja arkkitehtuuria tarkastelee Vosko 2006.
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sesta tehtyjä muutoksia, eivätkä ne käsittele lainkaan suomalaista kirkkoarkkitehtuuria,

vaikka sitä pidetään yleisesti kansainvälisesti korkeatasoisena.80

     Modernia kirkkoarkkitehtuuria ei ole aiemmin tarkasteltu Suomessa sekä liturgisesta

että arkkitehtonisesta näkökulmasta. Kirkkoarkkitehtuuria käsittelevistä tutkimuksista

puuttuu selkeästi tilallinen näkökulma, mikä selittänee, miksi alttaritilatutkimusta ei ole

aiemmin tehty. Aiemmat tutkimukset eivät tarkastele liturgian ja kirkkotilan välistä suh-

detta tai jumalanpalveluksen käytäntöä tilallisesta näkökulmasta. Tutkimukset ovat tähän

mennessä sivuuttaneet konkreettisen kirkkotilan, tilaelementtien ja kalustejärjestyksen

tarkastelun. Myöskään käsikirjakomitean välimietinnössä ei ole nostettu huomion koh-

teeksi kirkkotilaa eikä sen kalusteista edes alttaria. Välimietinnössä jumalanpalveluksen

uudistuksen tavoitteena oli löytää jumalanpalvelukselle olennainen sisäinen ja viestittävä

kieli. Musiikkia pidettiin jumalanpalveluksen sisäisenä ja viestittävänä kielenä, ja tämän

vuoksi välimietintö asetti musiikin erityisen huomion kohteeksi. Yhtä lailla viestittävyys

koskee myös alttaritilaa ja sen kalusteita – koko kirkkotilaa. Esimerkiksi Sariola liittää

kirkkotilan yhteenkuuluvaksi sanan sakramentillisuuden kanssa. Hän pitää sitä teologises-

ti keskeisenä ja käytännössä arvioitavana asiana. Tästä huolimatta Sariola jättää käsitte-

lemättä kirkkotilan tai sen sakramentillisuuden arvioimisen mainiten kirkkotila-sanan

vain kerran kirjassaan Uudistuva jumalanpalvelus.81

80 Cope 1963; White 1965.
81 Käsikirjakomitean välimietintö 1992, 158; Sariola 1994, 107, 114.
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2. Tutkimuksen toteuttaminen

2.1. Tutkimustehtävä

Tutkimuksen kohteena ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alttaritilat. Tutkimuk-

sessa tarkastellaan modernien kirkkojen alttaritiloja, kalustejärjestystä ja niissä tapahtu-

neita muutoksia 1960-luvun alusta 2000-luvun vaihteeseen. Samalla tutkimuksessa etsi-

tään vastausta kysymykseen, millaisia ovat alttaritilat Suomen evankelis-luterilaisissa

kirkoissa, mikä on niiden suhde liturgiseen uudistukseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin.

     Tutkimuksessa tarkastellaan rakennettujen kirkkojen alttaritiloja lähes neljänkymme-

nen vuoden ajalta. Tutkimuksen alkamisajankohtaa määrittää kaksi syytä. Vuonna 1962

alkoi katolisen kirkon Vatikaanin toinen kirkolliskokous, joka antoi virallisen sysäyksen

liturgisen uudistuksen toteutukseen, mutta joka lisäksi myötävaikutti luterilaiseen kirk-

koon.82 Toisaalta 1960-luvun alku oli merkittävä aika modernille arkkitehtuurille Suo-

messa: silloin kyettiin toteuttamaan arkkitehtuuria tavalla, jota kansainvälisessä moder-

nismissa oli toteutettu jo 1920-luvulla. Tämä todettiin luvussa 1.1. Tutkimuksen päätös-

ajankohtaa määrittää 2000-luvun vaihteessa päätökseen saatu Suomen luterilaisen kirkon

liturgisen uudistuksen toinen vaihe. Adventtina 2000 otettiin käyttöön uusi jumalanpalve-

lusten kirja. Tässä tutkimuksessa on otettu huomioon niiden kirkkojen alttaritilat, jotka on

rakennettu ennen vuosituhannen vaihdetta. Mahdolliset muutokset näiden kirkkojen altta-

ritiloissa on otettu huomioon 2000-luvun vaihteen alkuun.

     Tutkimuksen näkökulma on sekä arkkitehtoninen että liturginen. Arkkitehtoninen mie-

lenkiinto kohdistuu kirkon sisätilan arkkitehtuuriin – alttaritilaan. Alttaritila on konkreet-

tinen, rakennettu arkkitehtoninen kokonaisuus, joka muodostuu rakennettujen tilaele-

menttien lisäksi kiinteistä ja siirrettävistä elementeistä eli kalusteista ja mahdollisesti esi-

neistä. Alttaritilan tarkastelussa kiinnitetään huomiota arkkitehtoniseen tilaan, kalusteisiin

ja mahdollisiin tilaan tai lattialle sijoitettuihin esineisiin sekä niiden välisiin suhteisiin.

Tilan moninaisuus ja relatiivisuus, monet elementit ja tilan muuttujat tekevät alttaritila-

tutkimisen haastavaksi.83

     Tutkimuksessa on otettava huomioon kirkon liturgia ja traditio sekä jumalanpalvelus-

käytäntö. Sen vuoksi liturgisessa näkökulmassa kiinnitetään huomiota liturgisten uudis-

tusten vaikutuksiin ja mahdollisiin muutoksiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon altta-

82 Kotila 1994, 127; Sariola 1994, 12.
83 Ks. Stenros & Aura 1984, 34–37; Ketonen 1988, 26–29.
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ritiloissa. Alttaritilassa liturgisen uudistuksen pyrkimykset ovat voineet heijastua käytän-

töön myös välillisesti. Arkkitehti on voinut suunnitella alttaritilan ilman, että hän olisi

tietoisesti halunnut noudattaa liturgisen uudistuksen pyrkimyksiä. Arkkitehtoniset vaikut-

teet ja tilaratkaisut ovat voineet siirtyä myös yli kirkkokuntien rajojen. Alttaritiloja tulki-

taan ensisijaisesti luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen kontekstissa, sanan ja sakra-

menttien kirkkona. Siten kirkolliset toimitukset rajautuvat tämän tutkimuksen ulkopuolel-

le, vaikka toimituksiin liittyvät kalusteet on otettu huomioon.

     Aiheen määrittely edellyttää ensin selvitystä siitä, mitä tutkimuksessa tarkoitetaan

termillä alttaritila. Alttaritila-termiä on aiemmin käyttänyt muun muassa arkkitehti J.S.

Sirén Arkkitehti-lehden artikkelissaan 1948.84 Alttaritila määrittyy tässä tutkimuksessa

alttaria ympäröiväksi alueeksi. Alttaritilaa käytetään tutkimuksessa perinteisen kuori-

termin sijaan, koska kuori liittyy vanhempaan kirkkorakennusperinteeseen. Vanhemmissa

kirkoissa alttari sijoitettiin kuoriin, kirkon itäiseen osaan. Kuori erotettiin muusta kirk-

kosalista triumfikrusifiksilla, kuoriaidalla tai lattiakorotuksella. Moderneissa kirkoissa

alttaria ei enää välttämättä sijoiteta kirkon itäiseen päätyyn. Alttarin sijaintia ja suuntaa

määrittävät pikemminkin kirkon asemakaavalliset ratkaisut, kirkkosalin muoto ja tila-

jäsennys. Myös modernin kirkon alttaritila voidaan erottaa muusta kirkkosalista lattiako-

rotuksella, mutta sitä ei voida pitää välttämättömänä alttaritilan muodostukselle.

     Alttaritila on osa kirkkosalia – tila tilassa. Kirkkosalin muoto määrittää alttaritilan si-

joittumista ja alttarin sijainti vaikuttaa kirkkosalin jäsennykseen. Alttaritilalla ei ole vält-

tämättä sellaista tilallista tunnusmerkkiä, jonka perusteella se voitaisiin yksiselitteisesti

identifioida alttaritilaksi. Tämä johtuu siitä, että alttaritilan arkkitehtonis-tilallinen rajau-

tuminen poikkeaa kirkkosalista. Kirkkosalille voidaan osoittaa konkreettiset rajat: ylös

kattoon, alas lattiaan, sivuille seiniin, eteen (etuseinään) ja taakse (takaseinään). Alttariti-

lan rajat määrittyvät rakennuksen arkkitehtuurin kautta alas ja ylös sekä mahdollisesti

sivuille ja/tai taakse. Jos alttaritila sijoittuu kirkkosalin keskelle, sitä rajaavat vain lattia ja

katto. Alttaritilalla on ”riippuvuussuhde” kirkkosaliin ja sitä ympäröiviin tiloihin. Kirkko-

salin lisäksi alttaritilaa voi määrittää kirkon lähiympäristö, jos alttaritilasta avautuu ikku-

nanäkymä metsään tai pihalle.85

84 Sirén 1948, 28.
85 Ks. Ching 1996, 180.
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2.2. Tutkimusaineisto

Tämän tutkimuksen haasteita ovat tutkimusaineiston rajaus ja tutkimusmateriaalin kerää-

minen kirkkokohtaisesti. Tutkimuksessa tarkastellaan luterilaisten kirkkojen alttaritiloja,

mutta ensin joudutaan pohtimaan, mitkä kirkot rajataan tutkimukseen kuuluvaksi ja ky-

symään, mikä rakennus on kirkko. Asiaa tiedusteltiin kirkkohallitukselta. Kävi ilmi, ettei

Suomen evankelis-luterilaisista kirkoista ole yksiselitteistä määritelmää. Jukka-Pekka

Airas totesi saman ongelman olemassaolon vuonna 1992 väitöskirjassaan Uuden kirkko-

arkkitehtuurin ongelmat. Kirkko-nimitys on riippuvainen opista ja kirkkolain tavoitteista.

Airaksen mukaan kirkko-nimitys on myös arkkitehtonisesti epäselvä. Tämä ilmenee viral-

listen piirustusten erilaisina hyväksymisprosesseina,86 ja piirustukset etenevät hyväksy-

misprosessissa useilla eri nimillä. Sama rakennus on voinut esiintyä aluksi nimikkeellä

työkeskus, seurakuntatalo tai -keskus ja myöhemmin nimellä kirkko.87

     Kirkkohallitus vetoaa kirkko-nimityksessä piirustusten hyväksymiskäytäntöön. Nuo-

rempien kirkkojen hyväksymisprosessissa kirkkohallitus vahvistaa asian. Vanhemmat

kirkot on alistettu valtionneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi, tai opetusministeriö

on vahvistanut kirkon.88 Jokaisesta kirkosta olisi erikseen selvitettävä, mikä rakennus on

vahvistettu kirkoksi. Tämä edellyttäisi taustatutkimusta ja hyväksymisprosessin selvittä-

mistä jokaisesta kirkosta erikseen kirkkohallituksen arkiston diaari- ja pöytäkirjoista. Täl-

laista taustatyötä ei ole tähän mennessä tehty. Kirkkolain mukaan kirkko erotetaan raken-

nuskäsitteenä muista seurakunnan rakennuksista. Sen mukaan päätös kirkon rakentami-

sesta syntyy vain vuoden 1993 kirkkolain luvun 14 1§ osoittaman järjestyksen mukaan. 89

     Kirkkolain pykälä merkitsee käytännössä sitä, että rakennus on kirkkohallituksen vah-

vistama. Kirkkohallituksen mukaan pelkkä kirkko-nimitys ei tee rakennuksesta kirkkoa.

Perusteeksi ei myöskään riitä, että rakennus on vihitty kirkoksi, koska kirkkolain mukaan

rakennus on täytynyt ensin vahvistaa kirkoksi. Kirkko-nimityksen ongelmallisuus on

noussut esille esimerkiksi, kun museovirasto on pyytänyt suojelupäätöstä kirkko-

nimisestä rakennuksesta. Kirkkohallituksen selvitettyä asiaa onkin käynyt ilmi, ettei suo-

jeltavaksi pyydettyä rakennusta ole vahvistettu kirkoksi. Kirkkohallituksessa ollaan vasta

86 Airas 1992, 29–31.
87 KKHA Dk 1960–1999.
88 KL 1869 292§; KL 1964 338§; KL 1993 14 luku 1§.
89 KL 1993 14 luku 1§.
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laatimassa listaa rakennuksista, jotka on vahvistettu Suomen evankelis-luterilaisiksi kir-

koiksi.90

     Kirkkorakennuksen määrittäminen perustuu tulkintaan ja kirkkorakennukselle annet-

tuihin kriteereihin. Kirkkorakennusta voidaan lähestyä arkkitehtuurin kontekstissa konk-

reettisena rakennuksena siihen kuuluvine ominaisuuksineen. Arkkitehtuurin kannalta eri

kirkollisissa rakennuksissa voi esiintyä keskenään samanlaisia ominaisuuksia kuin kirk-

korakennuksessa. Rakennuksia yhdistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi julkisivuun kiin-

nitetty risti-tunnus tai sisätilassa alttari.91 Kirkko-nimityksen taustalla vaikuttavat myös

arvot ja niiden viitekehys. Konkreettisia rakennuksia arvotetaan tai tulkitaan arvojen hei-

jastumina ja heijastajina. Kun kirkkorakennusta tarkastellaan valitusta näkökulmasta,

määrittää valittu näkökulma tarkastelukriteerejä. Esimerkiksi näkökulma voi olla hallin-

nollinen, lainsäädännöllinen, liturginen, arkkitehtoninen, toiminnallinen, kokemuksellinen

tai taloudellinen. Liturginen lähestymistapa tarkastelee kirkkorakennusta jumalanpalve-

luksen liturgian kontekstista, kun taas lainsäädännöllinen näkökulma kiinnittää huomiota

lain ja pykälien toteutumiseen.

     Näkökulmat ja arvot vaikuttavat siihen, miten kirkkorakennusta tulkitaan ja mitä mer-

kityksiä sille annetaan. Eri näkökulmat vastaavat eri tavoin kysymyksiin, mikä on kirkko

tai mitä rakennusta nimitetään kirkoksi. Tätä ongelmakenttää kuvataan kaaviolla 4. Kaa-

vion keskellä olevaa kirkko-ympyrää leikkaavat katkoviivalla ympäröidyt nimikkeet: seu-

rakuntakeskus, työkeskus ja kappeli. Ne kuvaavat rakennuksia, joista joissain näkökul-

missa myös käytetään nimitystä kirkko. Kirkko-ympyrään suuntaavat viivat kuvaavat eri

näkökulmia arvojen kontekstissa.

90 SDA, Kirkkohallituksen arkistonhoitaja Leena-Maria Siivosen haastattelu 29 ja 30.8.2007. Ks. KL 1993
14 luku. Kirkkolain kommentaarissa (1994) 1 b. todetaan, että kirkkohallituksen päätöksellä voidaan suojel-
la nuorempiakin rakennuksia kuin ennen 1917 valmistuneita. Kirkkohallituksen on todettava suojelutarpeet
viran puolesta, mutta aloitteen siitä voi tehdä myös tuomiokapituli, seurakunta itse tai museovirasto. 2b.
Kirkkohallituksen on pyydettävä suojeltua rakennusta koskevasta 2 §:n 2 mom:ssa tarkoitetusta kirkkoval-
tuuston päätöksestä museoviraston lausunto. 2c. Jos kirkkohallitus päätöksessään puoltaa valtuuston pää-
töksessä esitettyä toimenpidettä, se lähettää asian opetusministeriölle vahvistettavaksi. Laiho & Levón
1969, 58–59. Ks. myös HS 1969 nro 133 Vuosaaren tilapäinen kirkko vihittiin; KK 2003 nro 2 Vuosaaren
vanerikirkon suojelusta kiista.
91 Esim. KJ 1993 luku 2, 9§. Ehtoollisen vietto edellyttää yleensä kirkoksi vihittyä huonetta. Tuomiokapitu-
lien käytännössä tilapäinen lupa edellyttää, että huoneessa on tarkoituksenmukainen alttarirakennelma ja
että huone muuten on tarkoitukseen sopiva. Ks. Lindfors 2001, 25.
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Kaavio 4. Kirkko-termin tulkintaan vaikuttavat näkökulmat.

Tekijä on ollut tietoinen kirkko-nimityksen ongelmallisuudesta kerätessään tutkimusai-

neistoa. Tämän vuoksi tutkimusta varten on käyty läpi kirkkohallituksen arkiston manu-

aaliset diaarikirjat 1960-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen.92 Tutkimusaineisto on

koottu diaarikirjoista sähköiseksi tiedostoksi.93 Diaarikirjoista poimittiin rakennukset,

jotka esiintyivät merkinnöillä kirkko, seurakuntatalo, kappeli, työkeskus, seurakuntakoti,

seurakuntakeskus tai monitoimikeskus. Kerätyn aineiston tuloksena saatiin lähes 500

kohdetta. Kohdeaineiston suuren määrän vuoksi jouduttiin aineiston rajauksessa käyttä-

mään lisäkriteerejä. Tutkimuskohteille lisättiin seuraavat kriteerit: 1. Rakennus esiintyy

kirkkohallituksen diaarissa nimellä kirkko, mikä kertoo, että suunnittelun kohteena on

kirkko. 2. Rakennus on valmistunut vuosien 196294–1999 välisenä aikana, eli kirkon voi-

daan ajallisesti katsoa edustavan modernia arkkitehtuuria. 3. Rakennus on vihitty kirkok-

si, mikä osoittaa, että rakennuksen tehtävänä on toimia kirkkona.95 Tutkimuksen aineiston

rajauksen eteneminen ilmenee liitteestä 1, jossa on luetteloitu kirkkohallituksen diaarista

nimikkeet kirkko, työkeskus, kappeli, seurakuntakeskus ja monitoimitalo. Liitteestä on

jätetty pois seurakuntakodit ja -talot.96 Tämän rajauksen tuloksena saatiin 65 kirkkoa,

92 KKHA Dk 1960–1999. Vanhimmat diaarikirjat ovat käsinkirjoitettuja ja osin vaikealukuisia.
93 SDA, KKH Dk sähköinen tiedosto.
94 Vatikaanin toinen konsiili alkoi vuonna 1962.
95 Kirkoksi vihityssä rakennuksessa voidaan toimittaa evankelis-luterilaisen kirkon sakramentteja eli viettää
ehtoollista ja kastaa.
96 KKHA Dk 1960–1999. Liitteessä 1. tähtimerkinnällä (*) osoitetaan tutkimusaineistoon lisätyt kirkot.
Liitteestä 2. ilmenevät kirkkojen suunnittelijat ja liitteestä 3. kirkkojen alttaritilojen kaavapiirrokset.
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jotka on luetteloitu hiippakunnittain. Kirkot on ryhmitelty kirjoittamisajankohdan hiippa-

kuntajaon mukaisesti:

Espoon hiippakunta
Keravan kirkko 1963, Tapiolan kirkko 1965, Järvenpään kirkko 1968, Karjalohjan uusi

kirkko 1977, Leppävaaran kirkko 1978, Espoonlahden kirkko 1980 ja Olarin pääkirkko

1981 sekä Kauniaisten kirkko 1983.

Helsinki hiippakunta
Korson kirkko 1962, Hakavuoren kirkko 1963, Munkkivuoren kirkko 1963, Kannelmäen

kirkko 1968, Kaivokselan kirkko 196997, Taivallahden eli Temppeliaukion kirkko 1969,

Roihuvuoren kirkko 1970, Oulunkylän kirkko 1972, Hakunilan kirkko 1976, Pihlajamäen

kirkko 1976, Maunulan kirkko 1980, Malmin kirkko 1981, Myyrmäen kirkko 1984, Matte-

uksen kirkko 1985, Kontulan eli Mikaelinkirkko ja Rekolan kirkko 1988, Hämeenkylän

kirkko ja Myllypuron kirkko 1992.

Kuopio hiippakunta
Suomussalmen Ruhtinansalmen kirkko 1968, Kuopion Alavan kirkko 1969, Kangaslam-

men kirkko 1973, Virtasalmen kirkko 1978, Lieksan kirkko 1982, Kuopion Kallaveden eli

Jynkän kirkko 1983, Kaavin kirkko 1983, Juankosken uusi kirkko1990 ja Kuopion Männis-

tön eli Pyhän Johanneksen kirkko 1992.

Lapua hiippakunta
Vaasan Huutoniemen kirkko 1964, Äänekosken kirkko 1973 ja Hietaman kirkko 1997.

Mikkeli hiippakunta
Lappeenrannan Lauritsalan kirkko 1969, Kouvolan keskuskirkko 1978, Rantasalmen kirk-

ko 1989 ja Lappeenrannan Sammonlahden kirkko 1992.

Oulu hiippakunta
Sallan Hautajärven kirkko 1963, Kolarin pääkirkko 1965, Ivalon kirkko 1966, Kokkolan

Ykspihlajan kirkko 1968, Hailuodon kirkko 1972, Oulun Pyhän Tuomaan kirkko 1975, Py-

häjoen kirkko 1977, Haapaveden kirkko 1984 ja Kempeleen kirkko 1993.

Porvoo hiippakunta
Kaskisten kirkko 1965 ja Siipyyn kirkko 1972.

Tampere hiippakunta
Lahden Joutjärven kirkko 1962, Tampereen Kalevan kirkko 1966, Tampereen Pispalan eli

Harjun kirkko 1971, Lahden Salpausselän kirkko ja Tampereen Härmälän kirkko 1972,

Lahden Ristinkirkko 1978 ja Pirkkalan kirkko 1994.

Turku hiippakunta
Loimaan kaupunkikirkko ja Porin Teljän pääkirkko 1973, Turun Henrikin kirkko 1980 ja

Harjavallan kirkko 1984.

97 Kaivokselan kirkko tuhoutui kokonaan tuhopoltossa 15. lokakuuta vuonna 2006. Ks. HS 2007 nro 25
Nuori mies kertoi sytyttäneensä kirkkopalot harhojen vallassa.
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Tutkimus perustuu alttaritiloista tehtyihin havaintoihin ja koottuun aineistoon. Tutkimuk-

sen lähdeaineistona ovat tekijän ottamat valokuvat kirkkojen alttaritiloista ja kirjoitetut

muistiinpanot.98 Lähdeaineistoa tukevat seurakunnan kirkkoherran, papin tai vahtimesta-

rin kirjeet, sähköpostikirjeet ja haastattelut. Kirjeitä ja haastatteluja on käytetty alttaritilo-

jen muutosten analyysissa selittävinä ja tarkentavina lausuntoina. Tutkimuksen lisäaineis-

tona ovat kirkkosaleista julkaistut kuvat, postikortit, kirkkoesitteet, Kotimaa- ja Arkkiteh-

ti-lehden artikkelit sekä aihetta käsittelevä kirjallisuus. Arkkitehtipiirustuksia käytetään

tutkimuksen apuna vain tarvittaessa, koska kirkon pää- tai rakennuspiirustuksissa esite-

tään vain kiinteät sisutuselementit ja kalusteet. Arkkitehtipiirustuksista eivät ilmene altta-

ritilan irtokalusteet tai muu esineistö. Alttaritilaan on voitu jälkeenpäin lisätä kalusteita tai

muuttaa olemassa olevia kalusteita, mikä ei myöskään ilmene piirustuksista.

2.3. Tutkimusmenetelmät

Alttaritila-aineisto on kerätty eri puolille Suomea suuntautuneilla tutkimusmatkoilla, joita

tehtiin pääosin kesän 2003 aikana. Enemmistö tutkimusmatkoista oli päivän kestäviä ja

suuntautui Helsingin, Espoon ja Vantaan kirkkoihin. Sen sijaan pisimmät ja myös työ-

läimmät tutkimusmatkat olivat kahdeksan ja kymmenen päivän pituisia. Niistä ensimmäi-

nen99 suuntautui Kuopion seudulle ja Itä-Suomeen, toinen100 tutkimusmatka jatkui Keski-

Suomen kautta Lappiin ja sieltä länsirannikkoa myötäillen Varsinais-Suomeen. Yhden

päivän aikana käytiin kaksi, parhaimmillaan kolme kirkko-kohdetta. Näiden lisäksi tehtiin

päivän kestäviä matkoja Helsingistä Kouvolaan ja Karjalohjalle sekä Turusta Tampereelle

ja Pirkkalaan, Loimaalle, Harjavaltaan ja Poriin. Vantaan Myyrmäen ja Järvenpään kirk-

koihin tehtiin tutkimusmatkat syksyllä 2007.

     Kirkkokohtainen materiaalikeruu alkoi sisätilan tarkastelulla. Istuuduin kirkkosalin

penkkiin ja piirsin alttaritilan luonnoksen. Piirtäessäni tutkimuskohdetta kiinnitin huomio-

ta alttaritilan arkkitehtonisiin ominaisuuksiin, kalustekokonaisuuteen ja havainnoin ele-

menttien välisiä relaatioita. Luonnostelun jälkeen tarkastelin lähemmin alttaritilaa ja laa-

din käsivaraisen pohjapiirroksen alttarialueesta ja sen kalusteista ja esineistä.101 Jos urut

98 Tutkimusaineisto on kerätty Järvenpään kirkon ja Myyrmäen kirkon osalta 2007. SDA, kuva-arkisto.
99 Helsinki-Hirvensalmi-Virtasalmi-Rantasalmi-Kangaslampi-Kuopio-Kaavi-Juankoski-Lieksa-
Lappeenranta-Helsinki.
100 Helsinki-Äänekoski-Hietama-Suomussalmi-Salla-Ivalo-Kolari-Oulu-Hailuoto-Kempele-Pyhäjoki-
Haapavesi-Kokkola-Vaasa-Kaskinen-Siipyy-Turku-Helsinki.
101 Käsivaraisista kaavapiirroksista laadittiin tietokoneen piirustusohjelmalla alttaritilojen kaavapiirrokset.
Ne esitetään liitteessä 3.
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sijaitsivat lähellä alttaritilaa, merkitsin myös niiden sijainnin piirrokseen. Ryhdyin valo-

kuvaamaan kirkko- ja alttaritilaa, alttaritilan kalusteita ja esineitä vasta piirroksen jälkeen.

Otin sisätilasta lähikuvia, joista käy ilmi alttaritilan arkkitehtoniset ominaisuudet ja luon-

ne, alttaritilan sijoittuminen kirkkosalissa, kalusteet ja detaljit. Kuvasin myös rakenteita ja

kalusteita havainnollistaakseni käytettyjä materiaaleja, valaisimia ja alttaritilan esineistöä,

muun muassa taidetta.

     Sisätilan valokuvauksen jälkeen kirjoitin muistiinpanoja kirkkotilan tunnelmasta, altta-

ritilan arkkitehtonisesta luonteesta ja ominaisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitin alttari-

tilan kalusteiden ominaisuuksiin, käytettyihin materiaaleihin ja muotoon sekä siihen,

ovatko kalusteet kiinteitä vai siirrettäviä. Tässä yhteydessä tein huomioita kalusteiden

yhtenäisyydestä ja eroavaisuuksista. Kalusteiden yhtenäisyydessä esiintyvät poikkeamat

herättivät epäilyn alttaritilaan lisätyistä kalusteista – muutoksista. Kirjasin muistiinpanoi-

hin myös huomioni taiteesta, sen laadusta, liturgisista esineistä ja alttaritilaan sijoitetuista

lasten piirustuksista tai räsymatoista. Viimeisenä kirkkokohtaisessa aineiston keruussa

kuvasin kirkon ulkoa päin. Yleensä kuvasin kirkon pääsisäänkäynnin julkisuvun. Kuva-

materiaalia kerääntyi 65 kirkosta 2658 kpl.

     Alttaritilojen analyysit perustuvat pääosin kirkkotutkimusmatkoilta otettuihin valoku-

viin, tehtyihin muistiinpanoihin ja kaavapiirroksiin. Tutkimuksen aineistomateriaali on

runsas. Tarkasteltavia alttaritiloja on 65. Jokaisen kirkon alttaritilassa on useita tutkimuk-

sessa tarkasteltavia yksityiskohtia. Kirkkokohtaisessa analyysissa käydään läpi koko ku-

va-aineisto tarkasteltavana olevan yksityiskohdan perusteella. Kuvista tarkastellaan altta-

ritilan yksittäistä kohtaa, kalustetta, sen ominaisuutta tai sijaintia. Käytännössä tämä tar-

koittaa 65 alttaritilan valokuva-aineiston läpikäymistä kymmeniä kertoja, koska useiden

yksityiskohtien samanaikainen tarkastelu on käytännössä vaikeaa.

     Tutkimuksessa tarkastellaan alttaritilan arkkitehtonisia ja kalusteiden yksittäisiä omi-

naisuuksia ja sijaintia valokuvien ja muistiinpanojen pohjalta. Aineistosta tutkitaan kirk-

kosalin mallia, kirkkosalin muunneltavuutta, lattiakorotuksia, alttaritilan rajausta korotuk-

sella, sisäkaton muotoa, alttaritilan aukotuksia ja valaistusta. Alttaritilan kalusteista tutki-

taan alttarin, kastemaljan, saarnatuolin ja lukupulpetin sijaintia sekä alttarin ja alttarikai-

teen muotoa. Lisäksi tarkastellaan urkujen sijaintia, taidetta alttaritilassa, musiikki-

instrumenttien, muiden kalusteiden ja lattialle asetettujen esineiden sijaintia alttaritilassa

tai sen läheisyydessä. Alttaritilojen taulukoinnissa kootaan arkkitehtuurin ja kalusteiden
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ominaisuudet ja sijainti alttaritiloista kirkkokohtaisesti.102 Lopuksi kootaan alttaritilojen

kirkkokohtaisten analyysien tulokset inventoivasti taulukoihin tarkastellun kohteen omi-

naisuuden ja sijainnin mukaan. Inventoivat taulukot on esitetty kirkkojen valmistumis-

vuosikymmenien mukaan ja ne ovat mukana tämän tutkimuksen luvussa 3.103

     Alttaritilojen ominaisuuksia, muotoa ja sijaintia inventoivista taulukoista siirrytään

alttaritilojen analyysiin. Alttaritilojen analyysi on kolmiosainen sisältäen tilallisen, kalus-

tuksellisen ja ajallisen tarkastelun. Kolmiportainen analyysi antaa vastauksen siihen, min-

kälaisia Suomen evankelis-luterilaiset alttaritilat ovat. Kaikissa osissa otetaan huomioon

alttaritilan arkkitehtoninen ja liturginen näkökulma, vaikka joissakin analyyseissa toinen

näkökulma saattaakin korostua enemmän. Alttaritilan tilallisessa analyysissa tarkastellaan

kohdetta lattiatason korotusten mukaan. Analyysin tarkasteluperustetta perustellaan sillä,

että lattia on tilan havainnoinnissa primaarinen suhteessa kattoon ja seiniin. Alttaritilat

jaetaan korotuksella rajattuihin, osittaisella korotuksella rajattuihin ja korottamattomiin

tiloihin. Sen vuoksi, että analyysissa korottamattomille alttaritiloille ei pystytä osoitta-

maan rajoja lattian korotuksen perusteella, rajautuvat nämä alttaritilat arkkitehtonisesti

seinien ja/tai katon mukaan. Lattiatasossa korottamattomien alttaritilojen määrittäjinä

toimivat alttaritilan kalusteet.

     Alttaritilojen kalustuksellisessa analyysissa käytetään Francis D.K. Chingin organisaa-

tiomalleja. Hän nimeää viisi organisaatiomallia: keskitetty, lineaarinen, radiaali, rykelmä

ja ruudukko.104 Näitä malleja sovelletaan alttaritilan kalustejärjestyksen analyysissa. Alt-

taritilojen kalustejärjestys ei kuitenkaan muodostu täysin esitettyjen mallien mukaisesti, ja

sen vuoksi edellä mainittuihin malleihin on lisätty kolmiojärjestys. Tätä perustellaan sillä,

että alttaritila pohjautuu usein alttarin, saarnatuolin ja kastemaljan muodostamaan kolmi-

oon. Lisäksi keskitetyn mallin yhteydessä käytetään termiä alttarikeskeinen. Nimenannol-

la viitataan keskitetyn organisaatiomallin muotoutumiseen alttarin ympärille. Alttaritilo-

jen kalustejärjestykset jakautuvat tässä tutkimuksessa keskitettyyn, lineaariseen, kolmi-

oon, rykelmään, rasteriin ja radiaaliin luokkaan. Alttaritilat taulukoidaan kaavapiirrosten

avulla kirkkokohtaisesti edellä mainittuihin luokkiin. Kalustejärjestyksen primaarisena

kalusteena toimii alttari, johon kaikki muut kalusteet suhteutetaan. Useimmissa alttariti-

102 Kirkkokohtaisia taulukoita ei ole esitetty tässä tutkimuksessa, koska ne ovat koottua tutkimusaineistoa,
jota voin käyttää vielä myöhemmin uusissa tutkimuksissa.
103 Kirkkokohtaisesti tarkasteltuja kohteita olivat kirkkotilan jäsennys, alttaritilan korotukset, alttaritilan ja
alttarin korotusten luonne, sisäkaton suhde alttaritilaan, alttaritilan aukotukset ja valaistus, alttarin muoto ja
sijainti, alttarikaiteen muoto, saarnatuolin, lukupulpetin, kastemaljan ja urkujen sijainti. Tutkimuksessa
tarkasteltiin myös taiteen sijaintia alttaritiloissa ja taideteostyyppejä.
104 Ching 1996, 189.
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loissa (hierarkkisesti) toisena ja kolmantena kalusteena ovat saarnatuoli ja kastemalja.

Neljäntenä kalusteena on lukupulpetti, koska se edustaa tässä tutkimuksessa luterilaisen

alttaritilan viimeaikaisinta kehitystä ja liturgisen uudistuksen vaikutusta. Urut eivät lu-

keudu alttaritilan kalusteisiin, mutta ne on otettu huomioon, jos ne sijoittuvat alttaritilaan

tai sen läheisyyteen. Tämä johtuu siitä, että urut vaikuttavat suurehkon kokonsa puolesta

alttaritilan järjestykseen. Analyysin tulokset on esitetty luokittain luvussa 4.

Ajallisessa analyysissa tutkitaan alttaritilan muutoksia tavan ja laadun mukaan. Muu-

toksia tarkastellaan muistiinpanoihin merkittyjen alttaritilahuomioiden perusteella. Kalus-

temuutoksia havainnoidaan kirkkokohtaisesti vertailemalla alttaritilojen valokuvia van-

hempiin kirkkokuviin, joita on esitetty kirkosta esimerkiksi Arkkitehti-lehdessä tai kirjal-

lisuudessa. Epäselvissä tapauksissa alttaritilan muutoksia tiedusteltiin seurakunnan työn-

tekijältä tai kirkkoherralta.

     Alttaritilojen muutosten tapa perustuu alttaritilan korotuksiin105, kalusteisiin106 ja ka-

lustemuutoksiin. Näiden pohjalta alttaritilat jaetaan vakiintuneisiin, tiivistyviin ja laajene-

viin sekä kaksisuuntaisiin tiloihin. Analyysissa tehdyn jaottelun avulla voidaan todeta,

mitkä alttaritilat ovat muuttuneet ja millä tavoin. Jaottelun mukaan vain vakiintuneet alt-

taritilat ovat pysyneet kalustejärjestyksessään muuttumattomina. Sen sijaan tiivistyvissä

alttaritiloissa on lisättyjä kalusteita ja lattialle sijoitettuja esineitä. Samoin laajenevissa

alttaritiloissa kalusteita on sijoitettu alttaritilan etuosaan ja tilaa on kasvatettu kirkkosaliin

päin. Kaksisuuntaisissa tiloissa alttaritiloihin on lisätty kalusteita ja esineitä lattialle sekä

alttaritilaan että sen edustalle.

     Alttaritilojen muutosten laajuutta tarkastelevassa analyysissa selvitetään muutosten

määrää. Tämän jälkeen voidaan todeta, onko jokin alttaritila käynyt läpi niin suuren muu-

toksen, että kyseessä olisi uusi alttaritila. Alttaritilat jaetaan analyysissa luokkiin ei muu-

tosta, pieni, kohtalainen ja huomattava muutos sekä uusi alttaritila. Alttaritilan muutoksis-

sa on otettu huomioon alttaritilan suuruus tai pienuus suhteessa muutokseen. Suuri alttari-

tila kestää niin ikään enemmän muutoksia kuin pieni. Samoin alun perin vähäeleisessä

alttaritilassa tehdyt dekoratiiviset muutokset saattavat vaikuttaa alttaritilan kokonaisuu-

teen huomattavasti enemmän kuin kalusteiden tai esineiden fyysinen koko.

     Tutkimuksen selvitettyä minkälaisia alttaritilat ovat, siirrytään tarkastelemaan alttariti-

laa jumalanpalveluksen kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan jumalanpalveluksen

105 Alttaritilat jaettiin korotusten perusteella luokkiin korotettu, osittain korotettu ja korottamaton alttaritila.
106 Alttaritilat jaettiin kalustuksellisessa analyysissa luokkiin keskitetty, lineaarinen, kolmio, rykelmä, raste-
ri ja radiaali.
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toimijoiden tehtäviä alttaritilassa ja otetaan huomioon jumalanpalveluksen johdanto, sa-

na-, ehtoollis- ja päätösosa. Näiden perusteella tarkastellaan, mitä kalusteita käytetään

jumalanpalveluksen eri osissa ja selvitetään kalusteiden toiminnallista merkitystä juma-

lanpalveluksessa kaavapiirrosten ja kaavioiden avulla. Kaaviossa esitetään jokainen mes-

sun kohta kalusteen ja toimijan mukaan sekä annetut vaihtoehdot. Tiedot kalusteista, toi-

mijoista ja messun osasta perustuvat Jumalanpalveluksen oppaaseen 2000.107 Jumalan-

palveluksen oppaan pohjalta laaditaan messun osaa, kalustetta ja toimijaa ilmaiseva mes-

sun kaavio ja kokoava messun kulkukaavio. Messun kulkukaavio osoittaa alttaritilan ka-

lusteiden käyttötarkoituksen ja -asteen sekä sitä käyttävän toimijan messussa. Tämän jäl-

keen tarkastellaan, miten messun eri toimijat käyttävät alttaritilaa. Toimijoiden tilallisten

alueiden tarkastelulla selvitetään, onko alttaritilassa havaittavissa hierarkkisia alueita ja

miten ne sijoittuvat alttaritilan kalusteisiin nähden.

     Alttaritilatutkimuksessa otetaan huomioon myös arvojen konteksti, koska arvot vaikut-

tavat alttaritilan tulkintaan. Alttaritiloja tarkastellaan arvojen kontekstissa useasta näkö-

kulmista. Tutkimuksessa käytetyt näkökulmat ovat teologinen, esteettinen, toiminnalli-

nen, yhteisöllinen ja kirkkolainsäädännöllinen. Nämä ovat osittain samoja, joita esitettiin

aiemmin kirkko-nimityksen problematiikkaa esittävässä kaaviossa. Arvojen ottaminen

huomioon voi avata uusia näkökulmia alttaritilojen tulkintaan ja selittää niissä tehtyjä

muutoksia.

     Tutkimuksessa vastataan lopuksi tutkimuskysymyksen toiseen osaan, mikä on Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon alttaritilojen suhde liturgiseen uudistukseen ja sen aiheutta-

miin muutoksiin. Alttaritilojen muutoksia verrataan liturgisen uudistuksen suuntaviivoi-

hin, jotka esiteltiin luvussa 1.2. Tutkimuksen lopuksi verrataan ja esitetään johtopäätöksiä

liturgisen uudistuksen vaikutuksista alttaritilojen muutoksiin sekä pohditaan niiden välisiä

yhteneväisyyksiä ja eroja arkkitehtonisesti ja liturgisesti. Teorian ja käytännön välistä

suhdetta tarkastellaan konkreettisten esimerkkien avulla. Tutkimuksen viimeisessä luvus-

sa esitetään myös tästä tutkimuksesta esiinnousseita uusia tutkimuskysymyksiä. Kaavios-

sa 5 esitetään tutkimuksen rakenne ja eteneminen.

107 Jumalanpalveluksen opas 2000.
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Kaavio 5. Tutkimuksen rakenne.
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3. Alttaritilojen kokoava inventointi

3.1. Alttaritila kirkkotilassa

Tilajäsennys

Alttaritilan todettiin aiemmin kuuluvan osaksi kirkkotilaa. Kirkkotilalla voidaan viitata

kirkkorakennukseen tai kirkon interiööriin, kirkkosaliin. Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan

kirkkotilalla samaa kuin kirkkosali. Aiemmissa tutkimuksissa kirkkosalin malleja on tar-

kasteltu formaalisesti. Kirkkoja on jaettu pohjapiirrosten perusteella luokkiin suorakaide,

ympyrä, soikio, kolmio, risti tai neliö.108 Myös tämän tutkimuksen kirkkotilat voitaisiin

taulukoida samalla periaatteella. Sen mukaan Temppeliaukion kirkko edustaa pohjakaa-

valtaan pyöreää tai soikeaa muotoa ja Kannelmäen kirkko neliötä. Kirkkosalien jako for-

maalisesti ei välttämättä kuitenkaan osoita sisätilan jäsennystä. Tätä asiaa selvitetään tar-

kemmin edellä mainituista kirkoista.

     Temppeliaukion kirkon kirkkosali on pohjamuodoltaan pyöreähkö kallioon louhittu

tila, jota kattaa laaja kupolikatto. Kirkko voitaisiin luokitella arkkitehtonisten ominai-

suuksien perusteella keskeistilaksi. Tarkasteltaessa Temppeliaukion kirkkotilan kalustei-

den sijoittumista havaitaan, ettei kirkon tilajäsennys perustukaan keskeistilaan. Temppeli-

aukion kirkkotilan jäsennys on toteutettu samalla tavoin kuin pitkäkirkossa.  Alttari sijait-

see keskikäytävän päässä. Tähän seikkaan puuttui myös ruotsinkielisen seurakunnan

kirkkoherra Sigtrygg Serenius kirkon valmistuttua 1960-luvun lopulla. Hän kritisoi

Temppeliaukion kirkkoa todeten sen olevan ”keskiaikaista viiniä atomiajan leilissä”. Se-

renius arvosteli erityisesti alttarin ja seurakunnan välisen matkan pituutta. Hän saattoi

viitata kommentillaan siihen mahdollisuuteen, että alttari olisi sijoitettu keskemmälle

kirkkosalia.109

108 Sirén 1959; Suhonen 1987,16. Sirén viittasi artikkelissaan vuonna 1711 ilmestyneeseen Leonard Sturmin
teokseen Arkkitehtoninen mietintö protestanttisten pienten kirkkojen muodosta ja sisustuksesta. Hän nimeää
teoksen pohjalta kirkkomalleiksi pitkä-, poikki-, kulma- ja ristikirkon, T-muotoisen kirkon ja sentraalikir-
kon. Hän lisää tähän vielä kolmion muotoisen kirkon.
109 HELSSYA KHK kkovalt. 1961 12.4. § 1, HELSSYA KHK 1971/III 15.4. § 12 asia 2 liite B, Temppeliau-
kion kirkon rakennustoimituskunnan toimintakertomus, alttaritilan muutokset koskivat vain alttarikaiteen
pidennystä. HELSSYA KTL 1968/II 18.4. nro 6 liite. Ks. IS 1968 nro 84 Kirkkoarkkitehtuurimme keskiai-
kaista viiniä atomiajan leilissä. Serenius kuului luterilaisen kirkon liturgista uudistusta vaalineeseen ja
Helsingissä toimineeseen ruotsinkieliseen pappisryhmään.
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Asemapiirros 1. Temppeliaukion kirkko, Helsinki 1969. Julkaisusta Jetsonen 2003, 85.
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Asemapiirros 2. Kannelmäen kirkko, Helsinki 1968. ARK 1969 nro 2, 39.

Toisena esimerkkinä mainittu Kannelmäen kirkko on pohjakaavaltaan neliö, jonka jokai-

nen sivu on 30 metriä pitkä. Katon korkein kohta sijaitsee kirkkotilan keskiössä. Katto

laskeutuu korkeimmalta kohdalta alaspäin muodostaen telttamaisen suojan kirkkotilan

ylle. Katon korkeimpaan kohtaan muodostuu ristikuvio toistensa yli leikkautuvista ikku-

noista. Kirkko voitaisiin luokitella keskeistilaksi, sillä kirkkosalin pohja ja katto ovat kes-

keisratkaisua korostavia, mutta alttari on kirkkosalin edessä. Koska alttaritila sijaitsee

keskikäytävän päässä, kirkkotila noudattaa pitkäkirkon jäsennystä.110

110 Haapio & Luostarinen (toim.) 1980, 50. Pohjamuodoltaan neliömäisen kirkon kattorakenne kohoaa
kulmapilarien varassa hyperbolisena paraboloidipintana. Katon muoto antaa rakennukselle keskeisesti ko-
rostetun luonteen ja sisätilaan voimakkaan nousun vaikutelman.
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Keskeisjäsennystä voidaan toteuttaa joko (kirkko)tilan arkkitehtonisilla keinoilla, kuten

katon ja kirkkotilan pohjan muodolla, tai sisätilan kalustejärjestyksellä. Sisustusarkkiteh-

tuurin näkökulmasta katsottuna kirkkosalin formaalinen tarkastelu ei kuitenkaan osoita,

mikä on kirkon sisätilan jäsennys. Sen vuoksi luovutaan formaalisesta luokittelusta. For-

maalisen tarkastelun sijaan otetaan huomioon alttarin sijainti, kirkkotilan jäsennys ja ka-

lustejärjestys. Näiden seikkojen perusteella kirkot jaetaan tilajäsennyksen mukaan pit-

kään, keskitettyyn ja leveään. Seuraavaksi selvitetään lyhyesti, mitä näillä jäsennyksillä

tarkoitetaan.

     Pitkässä eli aksiaalisessa tilajäsennyksessä alttari sijoitetaan käytävän päähän, usein

korotetulle alueelle. Seurakunnan penkit sijoittuvat keskikäytävän molemmin puolin.

Käytävältä avautuu perspektiivinäkymä alttaritilaan ja katse ohjautuu kohti alttaria. Aksi-

aalinen jäsennys korostaa tilallisesti alttarin liturgista merkitystä. Pitkänomainen tila on

edullinen musiikin akustiikalle ja tila sopii myös kulkueiden järjestämiseen. Aksiaalisen

tilajäsennyksen ominaisuuksien kääntöpuolina ovat huono puheen kuuluvuus, jälkikaiunta

ja heikko näkyvyys. Liturgisen uudistuksen näkökulmasta katsottuna heikkoutena voi-

daan pitää myös seurakuntalaisten ja alttarin välistä etäisyyttä.

     Keskeistilan111 jäsennys perustuu tilan keskelle sijoitetun elementin ympärille. Kirkko-

tilan keskeiselementtinä toimii alttari. Keskeistilaa pidetään vuorovaikutusta ja yhteisölli-

syyttä edistävänä, koska seurakuntalaisten istuimet voidaan asettaa säteittäin alttarin ym-

pärille. Keskeistila sopii parhaiten pienelle yleisölle. Tilan etuna on alttarin ja seurakun-

nan istuinten välinen lyhyt etäisyys. Tämän vuoksi keskeistilassa on hyvä näkö- ja kuulo-

yhteys. Keskeisalttari saattaa olla ongelmallinen, jos liturgi sijoittuu selin osaan seurakun-

talaisia. Jäsennys voidaan kokea myös yksityisyyttä rajoittavana, koska seurakuntalaiset

istuvat kirkkotilassa kasvotusten. Tässä tutkimuksessa keskeistiloiksi tulkitaan vain ne

kirkkotilat, joiden jäsennys perustuu keskeisalttariin.

     Leveä tilajäsennys on syntynyt modernin kirkkoarkkitehtuurin myötä. Kirkkotila vai-

kuttaa siltä kuin pitkäkirkko olisi käännetty yhdeksänkymmentä astetta sivulle. Tilan le-

veimmät sivut sijaitsevat kirkkosaliin nähden poikittain ja alttari on kirkkosalin leveällä

etusivulla. Leveän kirkkotilan ansiosta näköyhteys alttarille on pitkänomaiseen

111 Keskeistila voi olla muodoltaan esimerkiksi nelikulmio, ympyrä, soikio, monikulmio tai tasavartinen
risti.



50

Kuva 4. Kalevan kirkon aksiaalinen jäsennys. SD.
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Kuva 5. Sammonlahden kirkon keskeistilan jäsennys. SD.

Kuva 6. Myyrmäen kirkon leveä tilajäsennys. SD.



kirkkotilaan verrattuna keskimääräistä parempi. Alttarin etäisyys seurakunnasta on lyhyt,

mutta leveä salin muoto ei kuitenkaan tee tilasta automaattisesti lyhyttä. Leveää kirkkoti-

laa on voitu käyttää myös suuressa ja tilavassa kirkossa suurelle seurakunnalle. Leveä

tilajäsennys ja lyhyt etäisyys alttarille esiintyvät kuitenkin usein samassa kirkkotilassa ja

limittyvät tilallisina ominaisuuksina toisiinsa.

Taulukko 1. Kirkkosalin jäsennys.

kirkon valmistumisvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

pitkä 13 15 10 1 39
keskeisjäsennys - - - 1 1
leveä 7 5 7 6 25
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukko 1 on laadittu kirkon sisätilan jäsennyksen mukaan. Taulukosta ilmenee keskeis-

tilan harvinaisuus. Keskeisjäsennys esiintyy vain vuonna 1992 valmistuneessa Sammon-

lahden kirkossa, jossa alttari sijaitsee konkreettisesti kirkkotilan keskellä.112 Tutkimusai-

neistossa pitkä kirkkotilan jäsennys osoittautui käytetyimmäksi, vaikka sen rinnalle nousi

1980 lähtien erityisesti leveä kirkkotila. Siitä tuli myös käytetyin kirkkotilan malli 1990-

luvulla, aiemmin suosiossa olleen pitkän kirkkotilan sijaan.  Tämän tutkimuksen ensim-

mäinen leveä kirkkotila toteutettiin Keravan kirkossa vuonna 1963. Selkein esimerkki

leveästä mallista on kuitenkin vuonna 1984 valmistuneen Myyrmäen kirkon kirkkotila.

Alttaritilan arkkitehtoniset ominaisuudet

Seuraavaksi tarkastellaan alttaritilan arkkitehtonisia ominaisuuksia, kuten sisäkaton muo-

toa, aukotuksia ja valaistusta. Arkkitehtoniset ominaisuudet taulukoidaan jokaisesta altta-

ritilasta kootusti. Ensin tarkastellaan kirkkotilan lattiatason muutoksia, koska lattian to-

dettiin olevan tilahavainnon kannalta keskeisin luvussa 1.3.

Lattian korotus

Lattiatason korotukset ja madallukset ilmentävät perustason muutosta ja jäsentävät kirk-

kotilaa arkkitehtonisesti. Perustason muutoksella voidaan korostaa ja erottaa tilan merki-

tyksellisin alue. Merkityksellisen alueen korostus toteutetaan madalluksella harvoissa

112 Sammonlahden kirkko 1992, 43–51.
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kirkkotiloissa. Tutkimuksen kirkoista alttaritila asettui ympäröivää tilaa matalammalle

vain Lauritsalan kirkossa (kuva 7). Lauritsalan kirkossa seurakunnan istuimet sijoittuvat

porrasaskelmiin antiikin teatterin tapaan. Portaat laskeutuvat kirkkosalin takaosasta altta-

ritilaan muodostaen yhteisöllisyyttä korostavan kirkkotilan. Alaspäin laskeutuvat portaat

luovat kirkkoon jopa luolamaisen vaikutelman, jota myös kirkon hämyisä valaistus tukee.

Kirkkotilan arkkitehtonisen perusjäsennyksen vuoksi alttarille on hyvä näkyvyys kirkko-

salin takimmaisistakin penkeistä. Tilan heikkoutena on alaspäin viettävä porrastus, mikä

haittaa musiikin akustiikkaa ja saattaa kirkkotilan jäsennyksenä johtaa ahtaaseen alttariti-

laan.

Kuva 7. Lauritsalan kirkkotila, Lappeenranta. SD.

Kaaviossa 6 esitetään alttaritilan korotukset. Kaaviossa korotus käsittää alttaritilan tai

alttaritilan ja alttarin korotuksen. Kaaviossa korotukset on esitetty alttaritilassa yhden,

kahden ja kolmen porrasaskelman korotuksina, mutta alttaritilassa voi olla myös tätä use-

ampia portaita. Sen sijaan alttaritilan ja alttarin korotuksissa on esitetty alttarin korotus

vain yhdellä ja kahdella askelmalla.
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Kaavio 6. Alttaritilan ja alttarin korotukset.

  a. Alttaritila on korotettu               b. Alttaritila on korotettu                     c. Alttaritila on korotettu
  kolmella askelmalla ja alttari                kahdella askelmalla ja alttari               yhdellä askelmalla ja
  kahdella askelmalla.                                kahdella askelmalla.                          alttari kahdella

                       askelmalla.

  d. Alttaritila on korotettu               e. Alttaritila on korotettu                     f. Alttaritila ja alttari on
  kolmella askelmalla ja alttari                  kahdella askelmalla ja alttari               korotettu yhdellä
  yhdellä askelmalla.               yhdellä askelmalla.                        askelmalla.

  g. Alttaritila on korotettu kolmella         h. Alttaritila on korotettu                     i. Alttaritila on korotettu
  askelmalla.               kahdella askelmalla                        yhdellä askelmalla.

  j. Alttari on korotettu kahdella               k. Alttari on korotettu yhdellä             l. Alttaria ei ole korotettu.
  askelmalla.                   askelmalla.
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Kirkkojen alttaritilan korotukset olivat yleisiä. Alttaritila toteutettiin korottamattomana

vain 12 kirkossa. Lattiatason vaihteluja ilmeni 53 alttaritilassa kolmella eri tavalla. Koro-

tukset saattoivat käsittää koko alttaritilan tai alttaritilan ja alttarin korotuksen.  Muutamis-

sa kirkoissa alttaritilan korotus ilmeni vain alttarin osalta. Sen sijaan alttaritilan ja alttarin

korotukset oli toteutettu neljässä kirkossa. Tämä tutkimuksen mukaan ensimmäinen, vain

alttaria koskeva korotus toteutettiin 1960-luvun lopulla valmistuneeseen Alavan kirk-

koon. Alttarin korotusta käytettiin 1980-luvulla seitsemässä kirkossa ja 1990-luvulla kah-

dessa kirkossa. Alttaritilan korotukset esitetään taulukoissa 2a ja 2b.

Taulukko 2a. Lattiatason muutokset suhteessa alttaritilaan.

kirkon
valmistumisvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

korotettu 17 15 15 5 52
korottamaton 2 5 2 3 12
madallettu 1 - - - 1
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukko 2b. Alttaritilojen korotusten luonne.

kirkon
valmistumisvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttaritilan ja alttarin korotus 3 - - 1 4
alttaritilan korotus 11 15 8 2 36
vain alttarin korotus 3 - 7 2 12
ei korotusta 3 5 2 3 13
yhteensä 20 20 17 8 65

Katon muoto

Tutkittavissa kirkoissa ilmeni useita alakaton muotoja. Alakaton muodoissa otettiin huo-

mioon katon korkeuden muutokset, korotukset ja madallukset suhteessa alttariin.113 Ala-

katot on taulukoitu luokkiin alttarilla korotettu, alttarille laskeva, alttarille nouseva ja ku-

poli. Staattista, muuttumatonta muotoa edustivat tässä tutkimuksessa harja- ja tasakatto,

vasemmalle ja oikealle puolelle korotettu sekä molemmilta sivuilta korotettu alakatto.

Muuttumattomuus perustuu siihen, etteivät alakaton muodot ilmennä muutosta suhteessa

alttariin. Taulukossa 3 on otettu huomioon alttaritilan kannalta merkittävin alakaton omi-

113 Vrt. Airas 1992, 89. Airas luokittelee kattojen muodot kirkkojen päävolyymin mukaan viiteen luokkaan:
1. suorakaiteisiin, lähinnä satulakattoisiin, 2. pulpettikattoratkaisuun perustuviin viistokattoisiin ratkaisui-
hin, 3. suorakaiteisiin tasakattoihin, 4. suorakaiteista poikkeaviin geometrisiin perusmuotoihin ja vapaa-
muotoisuuteen pohjautuviin ratkaisuihin ja 5. poikkeaviin kirkkoratkaisuihin.
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naisuus. Kirkkotilan alakatolla saattoi olla samanaikaisesti useita ominaisuuksia, kuten

alttarille päin viistottu ja aaltoileva muoto. Esimerkkitapauksessa katon kallistus alttariin

päin tulkittiin katon aaltoilevaa muotoa merkittävämmäksi, koska kallistus korostaa altta-

ria. Katon aaltoilevaa tai poimutettua muotoa toteutettiin kirkkotilassa akustisista syistä.

     Taulukon 3 mukaan tutkimuksen kirkoissa tasakatto oli yleisin. Sitä käytettiin joka

kolmannessa kirkossa. Tasakatto on jo aiemmin todettu erääksi modernistiselle arkkiteh-

tuurillekin ominaiseksi piirteeksi. Alttaria kohti laskevaa alakattoa käytettiin 7 kirkossa ja

nousevaa alakaton muotoa esiintyi 8 kirkossa. Käytetyin alttaria korostava alakaton muo-

to oli alttarin yläpuolella korotettu katto (16 kpl). Alttaritilaa korostivat myös alttaria koh-

ti laskeva ja nouseva alakatto sekä kupolikatto, jonka korkein kohta sijaitsi alttarin ylä-

puolella. Alttari sijaitsi vain yhdessä kirkossa kupolin korkeimman kohdan alapuolella. Se

mukaan laskettuna alttarin sijaintia alakatolla korostavia kirkkoja oli 32.

Taulukko 3. Alttaritilan katto suhteessa kirkkotilaan.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

harjakatto 2 3 1 1 7
tasakatto 6 8 4 2 20
vasemmalle korotettu 1 1 - - 2
oikealle korotettu - - - - -
molemmilta sivuilta
korotettu

2 - - - 2

alttarilla korotettu 3 1 9 3 16
alttarille laskeva 2 1 3 1 7
alttarille nouseva 2 6 - - 8
kupoli 2 - - 1 3
yhteensä 20 20 17 8 65

Kupolikatossa ilmeni tulkinnanvaraisuutta. Kupolikatto on Temppeliaukion, Lieksan,

Myllypuron ja Sammonlahden kirkoissa sekä Kannelmäen kirkossa telttamaisena. Kupo-

likatto voisi viitata keskeiskirkon malliin, kuten taulukossa 1 havaittiin, mutta keskeistila-

jäsennys esiintyi vain yhdessä kirkossa. Kirkoissa kupolikatto oli edustettuna kolmella eri

tavalla. Kupolin korkein kohta sijaitsi joko alttarin yläpuolella, alttaria korostavasti tai

alttaritila sijoittui kupolikaton madaltuvaan osaan, kirkkotilan sivulle tai kupolikatto yh-

distettiin toiseen katon muotoon.
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Kuva 8. Lieksan kirkkotila ja kupolikatto. SD.
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Temppeliaukion ja Kannelmäen kirkoissa kupolin korkein kohta sijoittuu kirkkotilan kes-

kelle, mutta alttaritila sijaitsee kirkkotilan sivussa. Tämän vuoksi Temppeliaukion ja

Kannelmäen kirkkojen kupolikatot eivät osoita muutosta tai korostusta suhteessa altta-

riin.114 Lieksan (kuva 8) ja Myllypuron kirkoissa kupoli sijoittuu myös kirkkotilan keskel-

le, mutta se ei ulotu alttaritilaan, vaan alttaritilan alakatto poikkeaa muusta kirkkotilasta.

Lieksan ja Myllypuron kirkoissa alttaritilan katto on tasainen. Sen mukaan Lieksan ja

Myllypuron kirkoissa katon muoto muuttuu suhteessa alttaritilaan ja katot luokitellaan

taulukossa 3 kohtaan alttarille laskeva. Kupolikatto edustaa tässä tutkimuksessa traditio-

naalista kirkkoarkkitehtuuria kuten myös seitsemässä kirkossa esiintyvä harjakatto. Kirk-

kotiloissa esiintyi alttaria korostavia alakattoja enemmän kuin tasakattoja. Taulukon 3

kattotyyppien jaottelu staattisuuden ja korotusten mukaan osoitti alakattojen olevan mel-

ko tasapuolisesti edustettuina. Katon muodolla staattisuutta115 ilmennettiin 33 kirkossa ja

muutosta alttariin nähden 32 kirkossa.

Luonnonvalo ja keinovalo

Alttaritilan aukotukset

Alttaritilan aukotukset vaikuttavat tilan sulkeutuneisuuteen ja avonaisuuteen, mutta myös

tunnelmaan. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vain alttaritilan aukotuksia. Alttaritilassa

otettiin huomioon tilan ulottuvuudet oikealle ja vasemmalle sivulle, taakse ja ylös kat-

toon. Aukotusten taulukoinnissa ilmeni tulkinnanvaraisuutta muun muassa aukotuksen

koossa ja sijainnissa sekä aukotuksen ja tarkasteltavan seinäpinnan suhteessa. Pieni auko-

tus voi harkittuna yksityiskohtana olla tilassa merkityksellisempi kuin suuri ikkuna. Esi-

merkiksi Vaasan Huutoniemen kirkkosali on melko hämärä tila, johon luonnonvalo kii-

lautuu vähäisenä, mutta dramaattisena alttarille säästä, vuorokauden ja vuodenajasta riip-

puen. Luonnonvalo lankeaa kirkkosaliin alttarin vasemman sivuseinän ikkunasta ja valai-

see alttarin viistosti. Ikkuna on niin korkealla, ettei siitä näy kirkkoa ympäröivää maise-

maa, vaan kappale taivasta. Alttariseinässä sijaitsee pieni, kapea ja suorakulmainen ikku-

na. Ikkunalla ei ole valollista merkitystä, mutta harkittuna yksityiskohtana se toimii kont-

rastina muutoin raskaalle ja karulle betoniharkkoseinälle.

114 Kupolikatto madaltuu kirkkosalin seiniä kohden. Kupolikaton madallus on staattista, eikä se ei korosta
alttarin sijaintia.
115 Staattista alakaton muotoa edustavat harjakatto (7), tasakatto (20), vasemmalle korotettu (2), oikealle
korotettu (-), molemmilta sivuilta korotettu katto (2) ja 2 kupolikattoa (Kannelmäen ja Temppeliaukion
kirkot).
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Piirros 6. Huutoniemen kirkon alttaritila. SD.
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Taulukko 4a. Alttaritilan aukotukset.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttariseinä 1 3 2 - 6
alttariseinä ja oikea seinä - - 1 - 1
alttariseinä ja vasen seinä - 1 - - 1
alttariseinä ja molemmat
seinät

2 4 2 1 9

alttariseinä ja katto 2 - 1 1 4
alttariseinä, oikea seinä ja
katto

- - - 1 1

alttariseinä, katto ja vasen
seinä

- 2 1 1 4

alttariseinä, katto ja
molemmat sivuseinät

- - - 3 3

katto 5 1 - - 6
katto ja oikea seinä 1 - - - 1
katto ja vasen seinä - 1 1 - 2
katto ja molemmat seinät - - 1 - 1
oikea seinä 3 2 3 - 8
vasen seinä 2 3 1 1 7
molemmat seinät 4 3 4 - 11
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukosta 4a ilmenee, millä tavoin aukotukset oli toteutettu alttaritiloissa. Aukotuksia

saattoi olla myös muualla kirkkosalissa, mutta niitä ei otettu huomioon taulukoinnissa.

Kuitenkin takaseinän aukotus voi vaikuttaa myös alttaritilaan, sen valaistukseen ja tun-

nelmaan.116 Tämän vuoksi aukotukset ovat erityisen kontekstisidonnaisia suhteessaan

tarkasteltavaan tilaan.117 Alttaritilojen kaikki aukotukset esitetään taulukossa 4a.

     Taulukon 4a mukaan alttaritilassa käytetään useimmin yhtä aukotusta (28 kpl), joka

sijaitsee alttaritilan oikeassa tai vasemmassa seinässä. Sivuseinän aukotusta käytettiin 15

alttaritilassa. Sivuseinän aukotuksella alttarille lankeaa valoa, josta ei muodostu häikäise-

vää vastavaloa.  Jos alttaritilassa oli aukotettu useampia sivuja, yleisimmin alttaritiloissa

aukotettiin molemmat sivuseinät tai molemmat sivuseinät ja alttariseinä. Alttaritiloissa

saatettiin aukottaa myös katto, mutta sitä käytettiin harvemmin kuin sivu- tai alttariseinän

aukotuksia. Katon aukotuksesta alttaritilaan lankeaa valoa rajoitetusti, mutta valaistus voi

olla dramaattista. Tapiolan kirkossa alttaritilan katossa on alttarin yläpuolella aukotus,

116 Esimerkkinä voidaan mainita Tapiolan kirkon takaseinän aukotus.
117 Luonnonvalo pääsee edukseen pohjois-eteläsuuntaisesti rakennetussa kirkkotilassa. Tämän suunnan
ansiosta luonnonvalo voidaan ohjata alttari- ja kirkkotilaan ympäri vuoden kello 10–15 välisenä aikana.
Luonnonvalon ohjaus on sidoksissa myös kirkkotilan aukotuksiin.
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josta siivilöityy valoa alttarille. Vastaavaa katon aukotusta on käytetty myös kirkon kas-

tesyvennyksessä. Tutkimuksessa ilmeni, että yksittäisesti kattoa aukotetaan harvoin. Sen

sijaan useammin katon lisäksi aukotetaan alttariseinä, oikea tai vasen seinä. Taulukosta

4b ilmenee lähemmin seinien ja katon aukotusten määrä.

Taulukko 4b. Alttaritilan aukotusten määrä seinissä ja katossa.

kirkon valmistumisvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttariseinä 6 10 8 7 31
oikea seinä 11 10 11 5 37
vasen seinä 8 14 10 6 38
katto 6 3 4 6 19

Alttaritilassa aukotettiin oikea tai vasen seinä lähes yhtä usein. Aukotus oli toteutettu use-

ammassa kuin joka toisessa alttaritilassa. Alttariseinää aukotettiin vähemmän, mikä saat-

toi johtua edellä mainitusta vastavalosta. Alttariseinän vastavalon haittoihin vaikutti myös

alttariseinän aukotusten määrä ja suuruus. Suuria koko alttariseinän kokoisia aukotuksia

oli suhteellisen vähän, sillä niitä esiintyi vain neljässä kirkossa. Nämä kirkot sijaitsivat

rauhallisella alueella puiston tai hautausmaan läheisyydessä, mihin avautui näkymä altta-

riseinän ikkunasta. Melko suuria alttariseinän aukotuksia toteutettiin seitsemässä kirkos-

sa.118 Huomionarvoista oli, että suuren ja melko suuren alttariseinän ikkunan eteen oli

sijoitettu taidetta. Mahdollisesti taiteen avulla pyrittiin poistamaan vastavalon häikäisyä

kirkkosaliin. Vastavalosta ei aiheudu häikäisyä, jos alttariseinässä aukotukset sijaitsevat

lähellä katonrajaa, kuten Lahden Salpausselän ja Kouvolan kirkoissa.

    Aukotuksilla vaikutetaan myös siihen, millä tavoin luonnonvalo valaisee tilaa. Luon-

nonvalo varioi tilan tunnelmaa toisella tavoin kuin keinovalo. Aukotuksilla voidaan ko-

rostaa tilan arkkitehtonisia painotuksia ja ohjata kirkossakävijän katsetta valoa kohti (ku-

vat 9 ja 10). Alttariseinän aukotuksella ohjataan katsetta alttarille ja ikkunasta avautuvaan

näkymään.119 Valo on myös se materiaali, jolla pystytään herättämään kirkkosali eloon.

Tähän vaikuttaa valon laatu ja määrä, joka vaihtelee vuodenajan ja vuorokauden mukaan.

118 Suuret ikkuna-aukotukset ovat Kaavin, Harjavallan, Pyhäjoen, Hailuodon ja Hietaman kirkoissa. Melko
suuria alttariseinän aukotuksia on Kalevan, Kannelmäen, Roihuvuoren, Siipyyn, Äänekosken, Lieksan ja
Juankosken kirkoissa.
119 Ks. luvusta 1.3. Rakennetun tilan tutkiminen.
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Kuva 9. Myyrmäen kirkon alttaritilan katto-aukotuksia. SD.

Kuva 10. Myyrmäen kirkon versus populum -alttari. SD.
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Toisaalta tutkittavista kirkoista ja niiden alttaritiloista ilmeni tutkimusaikavälillä tapahtu-

neita (kesäajan)120 muutoksia, joilla oli vaikutuksia myös luonnonvaloon kirkkotilassa.

Ennen kesäajan käyttöönottoa suunniteltuihin alttaritiloihin auringonvalo ei välttämättä

lankeakaan enää samalla tavoin kuin arkkitehti oli sen suunnitelmissaan laskenut.

Keinovalo

Tilan luonteeseen vaikutetaan myös keinovalolla. Valaistus on riippuvainen valaistusta-

vasta ja keinovalon luonteesta. Valon lämpötila vaikuttaa muun muassa valon ”väriin”,

tunnelmaan ja viihtyvyyteen.121 Valaistusta tarkasteltiin tässä kuitenkin vain valaisin-

tyyppien mukaan. Kirkkotilan keinovalaistuksessa käytettiin useita erilaisia valaisintyyp-

pejä, jotka eivät välttämättä tulleet esiin alttaritilojen valaistuksen tarkastelussa. Kirkoissa

käytettiin kattoon upotettuja valaisimia, loisteputkia, kattoon tai seinään kiinnitettyjä

kohde- ja riippuvalaisimia, seinä- ja jalkavalaisimia sekä kynttiläkruunuja. Käytetyt va-

laisintyypit ilmenevät taulukoista 5a ja 5b. Taulukossa 5a on luokiteltu kirkkojen keino-

valaisintyypit alttaritilassa.

Taulukko 5a. Alttaritilan keinovalaistus.

kirkon valmistumisvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

upotetut valaisimet 6 3 4 1 14
loisteputket 3 - - - 3
seinävalaisimet - - - - -
kohdevalaisimet 14 18 9 6 47
riippuvalaisimet 1 2 4 1 8
jalkavalaisimet - - - - -
kynttiläkruunu - 1 - - 1

Useimmissa alttaritiloissa keinovalaistus toteutettiin kohdevalaisimilla. Valo suunnataan

kohdevalaisimilla haluttuun kohteeseen, alueeseen tai kalusteeseen. Valaistus on dramaat-

tisempi kuin tasaisessa yleisvalossa. Alttaritiloissa yleisvalaistuksena käytettiin kattoon

upotettuja valaisimia tai riippuvalaisimia sekä loisteputkia. Loisteputkia käytettiin vain

muutamissa tämän tutkimuksen vanhimmissa kirkoissa. Pyhäjoen kirkon alttaritila oli

ainoa, johon on sijoitettu kynttiläkruunu. Kynttiläkruunulla on painoarvoa enemmän ko-

risteellisena muistoesineenä tai tunnelman luojana kuin varsinaisena valonlähteenä.

120 Tarkoitetaan valoisan vuodenajan kelloaikaa, joka Suomessa on tunnin normaalista edellä.
121 Valon lämpötilaa ilmoitetaan kansainvälisessä SI-järjestelmässä kelvineillä. Sen lyhenne on K.
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Taulukko 5b. Kirkkotilan keinovalaistus.

kirkon valmistumisvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

upotetut valaisimet 5 8 3 1 17
loisteputket 3 - - - 3
seinävalaisimet 2 1 2 2 7
kohdevalaisimet 14 11 6 2 23
riippuvalaisimet 2 5 9 3 19
jalkavalaisimet 1 - 1 2 4
kynttiläkruunu - 1 - - 1

Taulukosta 5b ilmenee kirkkotiloissa käytetyt valaisintyypit. Myös kirkkotiloissa kohde-

valaisimet olivat käytetyin valaisintyyppi. Niiden yleisyyttä voidaan osittain selittää va-

laisimen muunneltavuudella, sillä valaisimella voidaan tarvittaessa muuntaa valon suun-

taa ja valaistavaa kohdetta.122 Kirkkotilan valaisintyyppien tarkastelu kuitenkin osoitti,

että kirkkotiloissa suositaan yleisvaloa. Se käy ilmi upotettujen ja riippuvalaisimien sekä

jalkavalaisimien ja loisteputkien käytössä. Loisteputket toimivat parhaiten suurten tilojen

valaistuksessa, mutta saattavat vaikuttaa helposti kalseilta ja laitosmaisilta. Yleisvalona

loisteputkivalaistusta ei käytetty enää 1970-luvun jälkeen rakennetuissa tiloissa. Upotetut

valaisimet yleistyivät kirkkosalissa 1970-luvulla ja niiden hyödyntäminen kirkon yleisva-

laistuksena johti poikkeaviinkin ratkaisuihin. Loimaan kirkossa upotetuilla valaisimilla

voidaan valaista keinotekoinen Otavan tähtikuvio.123

     Alttaritiloissa käytettiin myös erilaista valaistusta kuin kirkkosalissa. Valaistustavan

tai valaisimen ominaisuuden muutoksella osoitettiin alttaritilan erityisyyttä. Esimerkiksi

Matteuksen kirkossa Helsingissä sekä kirkkotilassa että alttaritilassa käytetään riippuva-

laisimia. Alttaritilan riippuvalaisimet ovat väriltään valkoisia, kun taas muualla kirkkosa-

lissa valaisimet ovat mustia.124

122 Ks. Stenros & Aura 1984, 69. Ruotsalaisarkkitehti Arne Branzell tutki kokeiden avulla keinovalon suh-
detta tilan tunnelmaan ja tilakokemukseen Sigtunan puukirkossa. Hän testasi kolmea erilaista valaistusta.
Ensimmäisessä testiosassa kirkko pimennettiin ja kirkon katosta kohdistettiin voimakas, rajattu ylävalo
tiililattiaan. Valaistus kiinnitti katsojien huomion lampun ja lattian väliseen tilaan. Korkea ylävalo synnytti
vaikutelman korkeasta ja kapeasta kirkkotilasta. Toisessa kokeessa kirkkosalin kohdevalaisimet laskettiin
lähemmäs lattiaa, noin kahden ja puolen metrin etäisyydelle, jolloin katsojien huomio kiinnittyi ensisijaises-
ti lattiaan. Koehenkilöt kokivat tilan syntyvän valokeilan valaisemalle alueelle ja olevansa valosta muodos-
tuneen tilan ulkopuolella. Kolmannessa valaistuskokeessa kirkkosali valaistiin tasaisesti tiheään asetetuilla
hehkulampuilla. Tämä koe osoitti, ettei yhtenäinen valaistus korostanut kirkkosalissa muuta kuin kirk-
kosalia rajaavia puisia seinäpintoja. Branzellin tekemät kokeet osoittavat, miten keinovalaistuksella voidaan
vaikuttaa tilaan ja sen vaikutelmaan. Kokeen mukaan keinovalolla voidaan muuttaa, korostaa tai häivyttää
tilan ominaisuuksia.
123 Kotimaa 1973 nro 87 Loimaan uusi kirkko.
124 SDA, muistiinpanot; SDA, kuva-arkisto.
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Kirkkotiloissa riippuvalaisimet olivat toiseksi käytetyin valaisintyyppi. Riippuvalaisimien

suosio ohitti 1980-luvulla kohdevalaisimien käytön kirkkotilassa. Riippuvalaisimet ryt-

mittävät tilaa ”tasaisena valomattona”, kun valaisimet levittäytyvät koko kirkkotilan le-

veydeltä ja pituudelta. Riippuvalaisimet rytmittävät kirkkotilaa Juha Leiviskän suunnitte-

lemissa Myyrmäen kirkossa Vantaalla, Pyhän Tuomaan kirkossa Oulussa ja Pyhän Jo-

hanneksen kirkossa Kuopiossa.125 Riippuvalaisimilla voitiin luoda kevyt välitaso korke-

aan tilaan ja ikään kuin jakaa korkea kirkkotila kahteen osaan. Valaisimien avulla luotiin

”inhimillisyyttä” korkeaan kirkkosaliin, jolloin tilan korkeuden hahmotus helpottuu. Esi-

merkiksi Roihuvuoren kirkon sisätila on kuusikulmainen ja tasakattoinen tila, jonka kat-

tokorkeus nousee 22 metriin (kuva 12). Kirkkosalin katossa näkyy valetun betonin kol-

miorakenne, mutta tilan korkeuden vuoksi katon profilointi ei muuta tilallista vaikutel-

maa. Kirkkotilasta puuttuu katon korkeusvaihtelut, minkä vuoksi tilasta syntyy tynnyri-

mäinen vaikutelma. Myöskään kattoon kiinnitetyt kohdevalaisimet eivät pysty muutta-

maan tilavaikutelmaa. Korkeassa tilassa kohdevalaisimien käyttö on turhaa, koska valosta

muodostuu vain tasaista ylävaloa. Tila saisi inhimillisemmän tunnun, jos kirkkosalin va-

laistus olisi toteutettu riippuvalaisimin. Tämä kuului myös alun perin kirkon arkkitehdin

Lauri Silvennoisen suunnitelmaan, mutta riippuvalaisimia ei toteutettu kustannussyistä

(kuva 11).126

125 Valaisimet kuuluivat osaksi kirkon kokonaissuunnitelmaa, sillä valaisimet ovat kirkon arkkitehdin Juha
Leiviskän suunnittelemat. Myös Alvar Aalto käytti suunnittelemiaan valaisimia Lahden Ristinkirkossa.
126 SDA, Roihuvuoren kirkon vahtimestarin Pekka Keräsen haastattelu 27.6.2003; Roihuvuoren kirkon
suunnittelukilpailu 1963; Roihuvuoren kirkko -esite 1999.
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Kuva 11. Roihuvuoren kirkkosalin katto. SD.

Kuva 12. Roihuvuoren kirkkotila. SD.
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3.2. Alttaritilan liturgiset kalusteet

Tilan luonteeseen vaikuttaneiden arkkitehtonisten ominaisuuksien tarkastelusta siirrytään

käsittelemään lähemmin alttaritilan kalustusta. Tutkimuksessa tarkastellaan alttaritilan

liturgista kalustusta. Siihen lukeutuvat alttari, alttarikaide, saarnatuoli, kastemalja ja luku-

pulpetti. Alttaritilaan sijoitettujen kalusteiden ominaisuuksia ja liturgista merkitystä selvi-

tetään, jotta voidaan ymmärtää kunkin kalusteen asema alttaritilan kokonaisuudessa. Li-

säksi tarkastellaan urkuja ja esitetään lyhyesti alttaritilassa olevat muut kalusteet, soitti-

met ja lattialle sijoitetut esineet. Tarkastelun kohteeksi otetaan myös alttaritilojen taide.

Näitä tarkastellaan sen vuoksi, että kaikki alttaritilaan sijoitetut kalusteet ja esineet vaikut-

tavat alttaritilaan.127

Liturgiset kalusteet

Alttari

Piirros 7. Alttarin mallit ovat arkku, arkkumainen pöytä, pöytämäinen arkku ja pöytä. SD.

Alttarilla on keskeinen asema kirkkotilassa. Jumalanpalveluksen oppaassa todetaan, että

alttari on kirkkotilan sydän. Alttarin liturginen tehtävä määrittyy ehtoollisen sakramentis-

ta käsin. Oppaan mukaan alttarin muodon tulee olla sopusoinnussa sen liturgisen tehtävän

kanssa.128 Alttarin mallina pöytä tai arkku on vakiintunut käytännössä. Tämä näkyi myös

tutkimuksen alttaritiloissa.129 Alttarimallien erot määriteltiin alttarianalyysia varten. Mal-

lien määrittely edellytti pohdintaa siitä, mikä seikka tekee alttarista malliltaan pöydän tai

127 Tutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti lisättyihin kalusteisiin ja esineisiin. Osa alttaritilan esineistöstä ja
kalustuksesta on seurausta jumalanpalveluksen uudistuksen muutoksista. Niitä ei ole pystytty ottamaan
huomioon kaikkien kirkkojen suunnitteluvaiheessa, koska muutos on tapahtunut kirkon valmistumisen
jälkeen. Osa kalusteista on yrityksiä ratkaista käytännön ongelmia, mutta tilallisten ongelmien ratkaisutapo-
ja on kuitenkin useita.
128 Jumalanpalveluksen opas 2000, 56.
129 Varhaisimmat kristilliset alttarit olivat puupöytiä tai kivisiä arkkuja. Kivialttareiden yleistymiseen vai-
kutti pyhimyskultti ja siihen liittyvä tapa. Pyhimysten maalliset jäännökset tai ruumiin osia sijoitettiin altta-
rin sisälle. Reformaatio hylkäsi pyhimysten palvonnan, minkä vuoksi pyhäinjäännösten säilyttäminen altta-
rissa muuttui merkityksettömäksi. Reformaation myötä kirkkotilaa muutettiin katolisesta luterilaiseksi pois-
tamalla kirkon sivualttarit ja kirkkoon jätettiin vain entinen pääalttari. Ks. Heng 1987, 134; Knuutila 1991,
62; Ringbom & von Bonsdorff 1998, 85; Hiekkanen 2003, 87–89, 175–176.
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arkun.130 Jaottelun perusteeksi ei riittänyt yksistään alttarin koko tai muoto. Kalusteen

materiaali ja osien mittasuhteet vaikuttivat myös siihen, mihin ryhmään kukin alttari si-

joittui.

     Suorakaiteenmuotoinen alttari, jonka kaikki sivut olivat umpinaisia tai peitettyjä, on

luokiteltu kohtaan arkku. Arkku voi olla koteloitu puulaatikko tai solidi betoni- tai kivi-

paasi. Arkkumallinen pöytä muodostui kahdesta ”laatikosta”. Alempi laatikko, joka oli

yleensä ylempää pienempi, toimi alttarin jalkana. Pienemmän päälle asetettu matalampi

levy toimii pöydän kantena. Pöytämäiseksi arkuksi määriteltiin muodoltaan laatikkomai-

nen ja paksuhko kansi, joka oli asetettu kahdelle tai neljälle jalalle. Pöydäksi luokiteltiin

kaluste, joka koostui ohuesta pöytälevystä tai kannesta ja sitä kannattelevista kahdesta tai

neljästä jalasta. Pöytäalttari rajasi alapuolelleen tyhjää tilaa. Piirroksessa 7 alttarit on esi-

tetty suorakaiteen muotoisina, mutta alttarin muoto voi olla myös esimerkiksi pyöreä,

puolipyöreä, soikio, neliö tai monikulmio. Nämä olivat kuitenkin harvinaisempia.

Taulukko 6a. Alttarin malli.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

pöytä 10 7 7 3 27
pöytämäinen arkku 1 1 1 2 5
arkkumainen pöytä 6 6 5 2 19
arkku 3 6 4 1 14
yhteensä 20 20 17 8 65

Tutkittavissa kirkoissa on vain muutama soikea ja puolipyöreä alttari. Sammonlahden

kirkossa on muodoltaan lähes soikea alttari, joka luokiteltiin taulukoinnissa kohtaan pöy-

tä. Puolipyöreät ja etuosastaan umpinaiset alttarit luokiteltiin kohtaan arkkumaiset pöydät.

Puolipyöreä ja edestä umpinainen alttari on muun muassa Hakunilan kirkossa. Lisäksi

muutamissa kirkoissa alttaripöytä on peitetty kokonaan liinalla. Liinalla peitetty pöytä

lähenee vaikutelmaltaan arkkumaista pöytää tai arkkua. Alttari, jota peitti antependium

yhdeltä tai useammalta sivulta, taulukoitiin kalusteen luonteen eikä tekstiilien luoman

vaikutelman mukaan.131

130 Alttarin malleja on tyypitelty aiemmin. Ks. Schädel &, Schilling & Weyres 1959a, 411–412; Schädel &
Schilling & Weyres 1959b, 429.
131 Ks. Heng 1987, 135. Kirkkotekstiilit vaikuttavat alttarin välittämään viestiin. Jos alttaria halutaan koros-
taa nimenomaan pöytänä, sitä ei tulisi kätkeä alttarivaatteella kokonaan. Hengin mukaan antependium riip-
puu tällöin alttarin edessä yhdellä sivulla tai se jakautuu kolmeksi tai neljäksi osaksi, jos alttari on kirkon
keskellä.
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Taulukosta 6a ilmenee, että pöytäalttarit olivat käytetyimpiä. 1970-luvulla arkkualttarit ja

arkkumaiset pöydät olivat mallina lähes yhtä käytettyjä kuin pöydät. Arkkumaisia pöytiä

oli tutkimuksen alttareista vajaa kolmannes. Määrällisesti tutkimuksessa oli runsaimmin

käytetty pöytiä ja arkkumaisia pöytiä. Arkkumallia esiintyy keskimäärin joka viidennessä

kirkossa. Taulukon 6a mukaan pöytäalttarit olivat suurin luokka 1960-luvulla. Tästä tau-

lukosta ei vielä kuitenkaan ilmene, kuinka montaa alttaria oli muutettu. Suurimmassa

osassa alttareista materiaaleina käytettiin puuta yhdistettynä metalliin tai kiveen. Alttarei-

ta valmistettiin myös useista eri puulajeista. Muun muassa Keravan kirkon alttarissa on

käytetty puulajina pihlajaa ja Myllypuron kirkon alttari on valmistettu oliivipuusta.132

Kaavio 7. Alttarin sijainti.

a. Alttari on kiinni takaseinässä.            b. Alttari on irti takaseinästä                c. Versus populum  -alttari.
               esteettisistä tai muista syistä.

Alttarin mallien lisäksi tutkittiin alttarin sijoitusta kirkkotilassa. Sijoitustavat ilmenevät

kaaviosta 7. Alttari sijoitettiin kirkkotilan takaseinään kiinni tai siitä irralliseksi. Alttarin

ja alttarin takaisen seinän välinen etäisyys vaihteli kirkkokohtaisesti. Välimatkan pituus

saattoi määräytyä tilallisista, esteettisistä tai toiminnallisista syistä. Tilallisilla ja esteetti-

sillä syillä tarkoitetaan lähinnä arkkitehtuurin ilmaisua. Toiminnallisella syyllä tarkoite-

taan kirkon liturgiasta nousevaa tapaa sijoittaa alttari irti seinästä, mikä toteuttaa versus

populum -ajatusta. Muutamissa kirkoissa alttarin ja seinän välistä matkaa määrittivät pi-

kemminkin tilalliset ja esteettiset perusteet kuin liturginen toiminta. Alttari sijaitsee jon-

kin verran irti seinästä esimerkiksi Temppeliaukion kirkossa, mutta alttaria ei ole kuiten-

kaan sijoitettu vapaasti liturgisista syistä. Alttarin takana on rosoinen kiviseinä ja alttarin

taakse lattialle on sijoitettu kohdevalaisin, joka valaisee epäsuoraa valoa kallioseinämään.

132 SDA, muistiinpanot; KK 1992 nro 34 Myllypuro saa sunnuntaina uuden, valoisan kirkon.
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Tämä ei kuitenkaan estänyt kirkon ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherraa toimittamas-

ta messua alttarin takaa versus populum -periaatteella.133

     Alttarin sijoittaminen irti seinästä ei ollut uusi käytäntö modernistisissa kirkoissa. Alt-

tarin sijoituksessa oli tehty vastaavia toteutuksia jo funktionalismia edustavissa Ilmari

Sutisen Käpylän (1925) ja Erkki Huttusen Nakkilan kirkoissa (1937). Myös Alvar Aallon

suunnittelemassa Vuoksenniskan kirkossa alttari sijaitsee irti seinästä.

Taulukko 6b. Alttarin sijainti.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

kiinni seinässä 5 3 1 1 10
irti seinästä esteettisesti 1 3 1 - 6
versus populum 14 14 15 7 50
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukosta 6b ilmenee alttarin sijainti edellä esiteltyjen tapojen mukaan. Huomattava

enemmistö alttareista sijaitsi siten, että liturgi voi toimittaa messun alttarin takaa. Taulu-

kossa 6c esitetään alttari pysyvyyden ja siirrettävyyden mukaan. Taulukko 6c osoittaa

pääosan alttareista olevan edelleen kiinteitä kalusteita, vaikka siirrettäviä alttareita on

useammassa kuin joka kolmannessa kirkossa. Siirrettävät alttarit yleistyivät erityisesti

1990-luvulla.

Taulukko 6c. Kiinteät ja siirrettävät alttarit.

kirkon valmistusvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

kiinteä alttari 15 12 12 2 41
siirrettävä alttari 5 8 5 6 24
yhteensä 20 20 17 8 65

Alttarikaide

Alttarikaidetta käsitellään liturgisena kalusteena luterilaisen tradition vuoksi. Kaiteen

käyttö on seurausta luterilaisen kirkon ehtoollisviettotavasta, jossa ehtoollinen on perin-

133 SDA, dosentti Jyrki Knuutilan haastattelu 24.1.2005. Knuutilan kertoman mukaan Serenius toimitti ju-
malanpalveluksen alttarin takaa Temppeliaukion kirkossa jo vuonna 1969 kirkon valmistuttua. Alttari toteu-
tettiin arkkitehdin suunnitelmien mukaisesti irti seinästä. Alttaria ei ollut suunniteltu käytettäväksi versus
populum -alttarina. Alttarin takana lattialla on kohdevalaisin, joka valaisee kallioseinää. Se luo alttarille
epäsuoran valon.
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teisesti vastaanotettu polvillaan.134 Alttarikaiteella ei kuitenkaan ole kalusteena itsenäistä

liturgista merkitystä eikä opillista perustetta.135 Alttarikaide on ehtoolliselle polvistuvan

seurakuntalaisen apuväline, jolla on monta tehtävää. Kaluste koostuu polvistumispallista,

kaiteesta ja mahdollisesti laskutasosta ja hyllyistä ehtoollispikareille.136 Ehtoollispikari-

hylly, joka on piilotettu kaiteen taakse, on saattanut lisätä kaiteen massiivisuutta. Massii-

visuuden tai aitamaisuuden vuoksi alttarikaide on tulkittu niin ikään kuoriaidan jäänteeksi

tai sen muunnokseksi, joka suojelee alttarin ”pyhyyttä”. Näin ymmärrettynä alttarikaide

toimii kirkkotilaa jakavana elementtinä ja aiheuttaa ristiriitaa yhteisöllisyyttä korostavan

tulkinnan kanssa.

     Jumalanpalveluksen oppaan mukaan seurakuntalainen voi vastaanottaa ehtoollisen

polvistuen tai seisten riippuen siitä, mistä ehtoollinen jaetaan. Luterilaisessa kirkossa eh-

toollista voidaan jakaa alttarilta tai vaihtoehtoisesti muualta alttari- tai kirkkotilasta.

Muut ehtoollisjakopaikat toimivat alttarin sivupisteinä.137 Uudempi ehtoollisviettotapa

poikkeaa aiemmasta ja osoittaa, ettei alttarikaide ole ehtoollisen vietossa välttämätön.

     Tutkimuksen alttaritiloissa oli edelleen alttarikaide, lukuun ottamatta Ivalon ja Hieta-

man kirkkoja. Hietaman kirkon (1997) alttarin edessä on morsiusparin kaiteellinen vihki-

palli, joka muistuttaa alttarikaidetta. Kalusteina alttarikaiteella tai vihkiparin polvistumis-

nojalla ei kuitenkaan ole suunnittelullista eroa, kysymys on enemmänkin kaiteen käyttö-

tarkoituksesta ja koosta. Alttarikaiteen muotoa varioitiin sulkeutuneista malleista avonai-

sempiin. Useimmissa alttaritiloissa käytettiin suoraa tai U-mallista alttarikaidetta. Suora

alttarikaide muodostaa yhtenäisen rajan alttarin eteen, kun taas U-muotoinen alttarikaide

rajaa alttaria kolmelta suunnalta, edestä ja sivuilta.

     Tutkimusaineistossa poikkeuksellisena esiintyi avoin alttarikaide, jota toteutettiin

muun muassa 1960-luvulla Tapiolan ja Alavan kirkoissa.138 Avoimen alttarikaiteen mallit

g, h, ja i esitetään kaaviossa 8. Avoin kaide sallii muun muassa hautaansiunaustilaisuu-

134 Heng 1987, 135; Martling 1993, 62–64; Lempiäinen 2002, 69–70. Keskiajalla ehtoollisvieraat nauttivat
ehtoollisensa kuoriaitauksen sivualttarilta, jonka vuoksi alttarikaidetta on pidetty myös eräänlaisena keski-
aikaisen kuoriaidan jäänteenä. Lempiäinen arvelee alttarikaiteen käyttöön vaikuttaneen myös halun suojella
alttarin pyhyyttä. Varhaisin tunnettu maininta alttarikaiteesta on vuodelta 1576. Luterilaisen kirkon alttari-
kaiteen käyttöön on saattanut vaikuttaa myös käytäntö, mikä ilmenee vanhan kirkkokäsikirjan kuvituksesta
(vuodelta 1614). Kirjan puupiirros esittää papin eteen polvistunutta ja ehtoollista nauttivaa maallikkoa.
Ehtoollistaan nauttivan maallikon molemmin puolin seisoivat kangasliinaa kannattelevat miehet. Mahdolli-
sesti miehet kannattelevat liinaa estääkseen pyhitetyn ehtoollisleivän muruja putoamasta lattialle. Tämän
mukaan luterilainen alttarikaide on mahdollisesti rakennettu korvaamaan liinankannattelijat ja toimimaan
alustana alttarikaideliinalle. Ks. Knuutila 1991, 53 kuva 7c, 61–62.
135 HELSSYA YKN ptk 1979/III nro 20 17.5. 3§ liite asiaan nro 1. Ks. myös Viljanen 1981, 18–19.
136 Jumalanpalveluksen opas 2000, 57.
137 Jumalanpalveluksen opas 2000, 69.
138 Avointa alttarikaidetta on käytetty aiemmin muun muassa Kulosaaren kirkon alttaritilassa jo vuonna
1928.
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dessa arkulle tilaa lähempänä alttaria, kun arkku voidaan sijoittaa alttarikaiteiden väliin.

Samasta syystä myös useissa kirkoissa alttarikaiteen keskiosa on poistettavissa, vaikka

kaide olisi muutoin toteutettu yhtenäisenä.139

Kaavio 8. Alttarikaiteen muodot.

a. Puolipyöreä alttarikaide.              b. U-mallinen alttarikaide.                    c. Eräs muunnos u-
mallisesta kaiteesta.

d. Ulospäin taitettu kaide.                e. L-mallinen alttarikaide. f. Suora kaide.

g. Avoin, sisäänpäin                 h. Avoin alttarikaide. i. Avoin alttarikaide, tai-
tettu kaide. kaiteet sivuilla.

139 Esim. Aalto & Aalto 1979. Lahden Ristin kirkossa alttarikaide on tehty irrotettavaksi. Kaiteen irrottamis-
ta on perusteltu sillä, että alttarin etuosaan saadaan tilaa kuorolle ja orkesterille.
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Taulukko 7. Alttarikaide.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

avoin 3 2 4 3 12
L-malli - 2 3 - 5
puolipyöreä / pyöreä 5 2 2 3 12
suora 5 8 4 1 18
taitettu - 2 - - 2
U-malli 6 4 4 - 14
ei kaidetta 1 - - 1 2
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukossa 7 esitetään alttaritiloissa toteutetut alttarikaiteet. Suora alttarikaiteen malli oli

tutkimuksen kirkoissa käytetyin ja U-malli toiseksi suosituin. Kahdessatoista alttaritilassa

käytettiin puolipyöreää tai avointa alttarikaidetta. Näistä malleista puolipyöreä ja pyöreä

malli olivat traditionaalisimpia, kun taas suora ja avoin malli edusti modernia linjaa.

Avoimen mallin modernistisuus sopi myös liturgisessa uudistuksessa esitettyihin yhtei-

söllisyyttä ajaviin pyrkimyksiin, koska alttarin edustaa ei rajata eikä alttaria eristetä seu-

rakuntalaisista. Puolipyöreää tai pyöreää alttarikaiteen mallia käytettiin yhtä usein kuin

avointa alttarikaidetta 1990-luvulla rakennetuissa kirkoissa.

     Alttarikaiteen siirrettävyyttä ei ole taulukoitu, koska sillä ei ole itsenäistä liturgista

asemaa. Alttarikaiteen liturginen tehtävä on sidoksissa alttariin. Alttarikaiteen siirrettä-

vyydellä on merkitystä vasta, jos alttarikin on siirrettävä. Asiaa käsitellään tarkemmin

myöhemmissä luvuissa.

Kuva 13. Kouvolan kirkon alttarikaide pikareineen. SD.
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Saarnatuoli ja lukupulpetti

Saarnatuolin ja lukupulpetin samankaltaisuus selittyy yhteisestä kirkollisesta traditios-

ta.140 Kalusteilla  on  eri  painotukset,  mutta  niiden  tehtävä  on  sama.  Ne  toimivat  lähinnä

puhujan korokkeena ja pulpettina tekstille.141 Varhaisissa kirkoissa lukupulpetteja saattoi

olla yksi tai kaksi, joista vain pohjoisen puoleinen oli tarkoitettu evankeliumitekstille.

Sanan ja saarnan asema korostuivat erityisesti luterilaisessa reformaatiossa. Näistä perin-

teistä johtui myös se, että useissa kirkoissa on sekä saarnatuoli että lukupulpetti tai kaksi

lukupulpettia. Jumalanpalveluksessa saarnatuoli määrittyy evankeliumitekstin ja saarnan

paikaksi ja lukupulpetti Vanhan ja Uuden Testamentin lukukappaleiden paikaksi.142

     Saarnatuolin ja lukupulpetin erot ilmenivät kalusteiden koossa ja siirrettävyydessä.

Lukupulpetit olivat keskimäärin saarnatuolia pienempiä, rakenteeltaan kevyempiä ja siir-

rettäviä. Luterilaisen kirkon saarnatuolit ovat olleet usein massiivisia ja tilan arkkitehtuu-

riin integroituja. Tästä huolimatta sekä saarnatuoleja että lukupulpetteja toteutettiin kiin-

teinä ja siirrettävinä kalusteina. 1960-luvulla rakennetuissa kirkoissa oli betonisia ja tilaan

integroituja saarnatuoleja muun muassa Temppeliaukion ja Kalevan kirkoissa (kuva 14).

     Tutkittavien alttaritilojen saarnatuolit ja lukupulpetit vaihtelivat malliltaan ja sijainnil-

taan. Muutamista kirkoista oli vaikea määrittää, kummasta kalusteesta oli kyse. Saarna-

tuolit sijaitsevat lähes poikkeuksetta kirkkosalin ja alttaritilan rajalla, alttaritilaan johta-

vissa portaissa. Kirkoissa, joissa oli sekä saarnatuoli että lukupulpetti, kalusteet sijoitettiin

eri puolille alttaritilaa tai kirkkosalia. Tämä johtui aiemmin esitetystä kirkkotilan jaosta

Uuden ja Vanhan Testamentin puoliin. Esimerkkinä tällaisesta käytännöstä on Oulun Py-

140 Saarnatuoli kehittyi alttarin takaisesta piispanistuimesta ja kuorin pohjoisen puoleisesta ambosta. Var-
haisimmat saarnatuolit olivat yksinkertaisia pulpetteja, jotka sijaitsivat muutaman askeleen kirkkosalin
lattiaa korkeammalla. Saarnatuoli viittaa varhaisimmissa kirkoissa alttaripöydän takana sijaitsevaan tuoliin,
joista katedraaleissa käytettiin nimitystä cathédra. Saarnatuoli kuului katolisen ajan kirkkosaliin. Saarna-
tuolin kehitystä edisti kerjäläismunkkien saarnauudistus 1200-luvulla. Saarnauudistuksen myötä muun
muassa 1400-luvulla Ruotsi-Suomen kirkoissa kansankielinen saarna yleistyi. 1500-luvun alkuun mennessä
kirkossa oli tapana saarnata jo joka sunnuntai. Saarnatuolin muoto, massiivisuus ja korkeus on tulkittu hei-
jastavan saarnan asemaa. Saarnatuolin korotuksen syynä on ollut myös näkyvyyden ja kuuluvuuden paran-
taminen. Eräällä tavalla saarnatuolin aseman merkityksestä jumalanpalveluksessa viestii saarnatuolin muo-
toutuminen osaksi kiinteää sisustusta. Saksassa esiintyi 1800-luvulla myös alttarin yläpuolelle sijoitettuja
saarnatuoleja. Suomessa niitä on kuitenkin toteutettu vähän. Arkkitehti Lars Sonck suunnitteli alttari-
saarnatuolin yhdistelmän Helsingin Kallion ja Maarianhaminan kirkkoihin 1900-luvun alussa. Saarnatuolit
muutettiin myöhemmin. Saarnatuolin ja alttarin yhdistelmä on edelleen Helsingissä Suomen lähetyskirkos-
sa. Saarnatuoli-alttarin eli Kanzel-alttarin toteutusten vähäisyyteen on saattanut vaikuttaa Magdeburgissa
pidetty kirkkorakentamisen kongressi 1928. Ks. Stauffer 1994b, 168; Lempiäinen 2002, 72–76.
141 Esim. latinankielinen ambo-sana merkitsee korotettua paikkaa ja kreikankielinen anabainein on nousta
ylös. Englanninkielen pulpit viittaa selkeämmin lukupulpetti-sanaan kuin ruotsinkielinen sana predikstol,
joka viittaa saarnatuoliin. Saksan Kanzel on lähtöisin latinan sanasta cancelli, joka on merkinnyt opettajan
tuolia.
142 Käsikirjakomitean välimietintö 1992; Jumalanpalveluksen opas 2000, 137, 159; Knuutila 1991, 62;
Sariola 1992, 325; Martling 1993, 77; Ringbom & von Bonsdorff 1998, 86; Lempiäinen 2002, 74–76; Hiek-
kanen 2003, 111.
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hän Tuomaan kirkon lukupulpetit, jotka sijoittuivat kirkkosalin eteen vasemmalle ja oike-

alle puolelle. Lukupulpetteja on kaksi, vaikka kirkon alttaritilan oikealla puolella on kiin-

teänä kalusteena saarnatuoli.

Kaavio 9. Saarnatuolin tai lukupulpetin sijainti.

a. Kaluste on vasemmalla,               b. Kaluste oikealla,                        c. Kaluste alttaritilan
kirkkosalin rajalla.                  kirkkosalin rajalla. rajalla vasemmalla.

d. Kaluste alttaritilan rajalla                    e. Kaluste vasemmalla puolella             f. Kaluste oikealla
 oikealla.                  alttaritilassa. puolella alttaritilassa.

Taulukossa 8a ilmenee saarnatuolin sijainti ja taulukossa 8b saarnatuolien ominaisuus

siirrettävyyden mukaan. Taulukossa 9a esitetään lukupulpettien sijainti ja taulukossa 9b

kiinteät ja siirrettävät lukupulpetit.

Taulukko 8a. Saarnatuolin sijainti.

kirkon valmistusvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

oikealla sivulla 5 2 5 - 12
vasemmalla sivulla 15 16 12 7 50
ei saarnatuolia - 2 - 1 3
yhteensä 20 20 17 8 65
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Taulukko 8b. Kiinteät ja siirrettävät saarnatuolit.

kirkon valmistusvuosi-
kymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

kiinteä saarnatuoli 17 16 10 4 47
siirrettävä saarnatuoli 3 4 7 3 16
ei saarnatuolia - - - 1 1
yhteensä 20 20 17 8 65

Taulukko 9a. Lukupulpetin sijainti.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

oikealla sivulla 13 12 9 6 40
vasemmalla sivulla 2 1 2 1 6
keskellä - 1 1 - 2
yhteensä 15 14 12 7 48
ei lukupulpettia 5 6 5 1 17

Taulukko 9b. Kiinteät ja siirrettävät lukupulpetit.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

kiinteä lukupulpetti 2 - 2 1 5
siirrettävä lukupulpetti 12 14 10 6 42
kiinteä ja siirrettävä
lukupulpetti

1 - - - 1

yhteensä 15 14 12 7 48
ei lukupulpettia 5 6 5 1 17

Tutkimusaineistossa saarnatuolit sijaitsivat useimmin alttarin vasemmalla sivulla ja luku-

pulpetit oikealla. Tämän tutkimuksen mukaan saarnatuolit olivat useimmin kiinteitä ka-

lusteita ja lukupulpetit siirrettäviä. Saarnatuoli sijaitsi lähes kaikissa tutkituissa kirkoissa,

lukuun ottamatta kolmea kirkkoa. Lukupulpetti sijaitsi 48 kirkossa. Toisaalta tämä tutki-

mus osoittaa, että saarnatuolin asema heikkeni 1960-luvulta vuosituhannen vaihteeseen,

kun taas lukupulpetin asema vahvistui.



77

Kuva 14. Kalevan kirkon kiinteä betonisaarnatuoli. SD.

Kuva 15. Tapiolan kirkon kiinteä lukupulpetti. SD.

Kuva 16. Espoonlahden siirrettävä lukupulpetti. SD.
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Kastemalja

Tutkimuksen alttaritiloissa kastemaljojen välillä esiintyi eroja. Kastemaljan materiaaleina

käytettiin kiveä, puuta, lasia tai metallia, muun muassa terästä ja hopeaa. Kastemaljojen

koko ja muoto vaihtelivat sekä se, käytettiinkö jalallista tai jalatonta maljaa. Pienet maljat

säilytettiin useimmiten sakaristossa, jonka vuoksi kasteen paikkaa kirkkotilassa osoitti

vain kastemaljan jalusta. Kastemaljat olivat moderneissa kirkoissa yleensä pieniä, mikä

selittyy Suomen luterilaisen kirkon valelukastekäytännöllä.143 Valelukaste ei ole ainoa

käytetty kastamisen tapa luterilaisissa kirkoissa, sillä Amerikan luterilaisessa kirkossa

käytetään yleisimmin upotuskastetta. Tämä on otettu huomioon myös Amerikan luterilai-

sen kirkon jumalanpalvelusoppaassa, jossa nimenomaan kehotettiin tekemään kastemal-

joista tarpeeksi suuria. Saman oppaan mukaan kastepaikalla pitäisi olla pysyvä, tarkoin

harkittu sijainti.144 Suomen luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen oppaassa kastemaljaa

tai kastepaikan sijaintia ei mainita, vaikka aihetta sivutaankin jumalanpalvelusjärjestyk-

sen johdanto-osassa.145 Kaaviossa 10 esitetään kastepaikan sijainnit tutkittavien kirkkoti-

lojen mukaan.

Kuva 17. Ivalon kirkon kastemalja. SD.

143 1500-luvun jälkipuolelle asti luterilaisissa kirkoissa käytettiin upotuskastetta. Sen vuoksi käytettiin myös
nykyistä kookkaampia kastealtaita. Valelukasteen yleistyessä 1600-luvun aikana kastemaljat korvasivat
suurikokoiset kastealtaat. Vrt. Stauffer 1994a, 9–11. Stauffer mainitsee neljä kastamisen tapaa: kokovarta-
lon upottaminen (submersion), pään upottaminen (immersion), vedellä valelu (affusion) ja pirskottaminen
(aspersion/sprinkling).
144 Lutheran Book of Worship 1978, 149–150.
145 Jumalanpalveluksen opas 2000, 8.
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Kaavio 10. Kastemaljan sijainti.

 a. Kastemalja on kirkkotilan              b. Kirkkotilassa on kastepaikka.           c. Kastemalja on alttari-
takana.                         tilan rajalla oikealla.

d. Kastemalja on alttaritilan               e. Kastemalja on alttarin f. Kastemalja on
rajalla vasemmalla.                                  lähellä seinustalla. alttarin takana.

g. Kastemalja on alttarin               h. Kastemalja on alttarin
   oikealla puolella.                vasemmalla puolella.
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Taulukko 10a. Kastepaikan sijainti.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttarin oikealla sivulla 7 7 3 1 18
alttarin vasemmalla sivulla 5 4 2 - 11
alttarin takana - 1 - 1 2
alttarin lähellä seinustalla 1 2 - - 3
alttaritilan rajalla oikealla
sivulla

2 3 4 1 10

alttaritilan rajalla vasem-
malla sivulla

- 1 4 2 7

oma kastepaikka /syvennys
kirkkotilassa

2 - 2 1 5

kirkkosalin takana tai muu-
alla kirkkosalissa

- 1 1 1 3

yhteensä 17 19 16 7 59
ei kastemaljaa 3 1 1 1 6

Kastemaljan sijainnille on esitetty useita perusteluja historiallisesta traditiosta käsin.146

Perustelut puolsivat kastemaljan paikan sijaintia muun muassa kirkon oven tai alttarin

läheisyydessä tai kirkkosalin etuosassa keskikäytävän päässä. Kastemaljan sijaintia pää-

oven läheisyydessä perusteltiin kasteen initiaatiomerkityksellä. Kasteessa lapsi tai aikui-

nen liitetään seurakunnan ja kirkon jäseneksi.147 Kasteen paikkaa alttarin läheisyydessä

perusteltiin luterilaisen kirkon kasteen sakramentilla. Kasteen sakramentaalisuus peruste-

lee kastemaljan paikkaa alttarin lähellä. Lisäksi kastemaljan sijaintia alttarin läheisyydes-

sä ja kirkkosalin etuosassa on perusteltu kasteen opetuksellisella luonteella. Näkemys

nostettiin esille myös uudistetussa jumalanpalveluskäytännössä. Kastetoimitus voidaan

järjestää uuden käytännön mukaan jumalanpalveluksen osana, jolloin kirkkoon kokoon-

tuneet seurakuntalaiset osallistuvat kastejuhlaan. Näin kastetoimituksella muistutetaan

kasteen merkityksestä koko seurakunnalle.148 Taulukossa 10a on otettu huomioon kaste-

maljan sijainti kirkkosaleissa.

146 Kilström 1989, 66–67; Knuutila 1991, 59; Martling 1993, 72–73, 76; Pirinen 1996, 91–92; Lempiäinen
2002, 78; Hiekkanen 2003, 115–121. Keskiaikaisissa ruotsin- ja suomenkielisten käsikirjojen kuvituksissa
kastemaljan paikka kuvattiin kirkon ovensuulle. Myös Turun piispan Rothoviuksen hiippakuntasäännössä
kastemaljan paikaksi suositeltiin kuoriaidan ovenpieltä, jotta kirkkosaliin kokoontunut seurakunta näkisi
kastetoimituksen. Kotikasteet yleistyivät 1800-luvun lopulla ja kirkkojen kastemaljat jäivät lähes käyttämät-
tömiksi.
147 Martin 1983, 104.
148 Lempiäinen 1987, 246. Vrt. Heng 1987, 135.
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Tutkimuksen mukaan kastemaljalle ei muodostunut pysyvää paikkaa kirkkosalissa kuten

muille liturgisille kalusteille, vaikka kaste on toinen luterilaisen kirkon sakramenteista.

Kastepaikka sijoitettiin joka toisessa kirkossa alttaritilaan ja 17 kirkossa alttaritilan rajal-

le. Kastemaljat sijaitsivat yleisimmin alttarin oikealla puolella. Tähän vaikutti saarna-

tuolin sijainti alttarin vasemmalla puolella. Toisaalta kastemalja saattoi olla kirkoissa

myös alttaritilan reunalla tai keskikäytävän päässä alttaritilan etuosassa. Kastemaljalla oli

5 kirkossa oma syvennys tai muu paikka kirkkosalissa. Malmin ja Kempeleen kirkoissa

kastepaikka sijaitsee alttariseinän syvennyksessä ja Matteuksen kirkossa kastepaikka on

kirkkosalin oven vieressä. Siipyyn ja Sammonlahden kirkoissa kastemalja on sijoitettu

alttarin taakse.

Taulukko 10b. Kiinteät ja siirrettävät kastemaljat.

kirkon
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

kiinteä kastemalja 8 5 8 4 25
siirrettävä kastemalja 9 14 8 3 34
yhteensä 17 19 16 7 59
ei kastemaljaa kirkkoti-
lassa

3 1 1 1 6

Kastemalja oli useissa kirkoissa toteutettu siirrettävänä kalusteena, mikä ilmenee taulu-

kosta 10b. Useissa kirkoissa kastemalja tuotiin kirkkosaliin vain kastetoimituksen ajaksi.

Kastemaljojen sijaintiin kirkkotiloissa on vaikuttanut myös kotikasteiden suosio. Kaste-

malja on vain muutamissa kirkoissa integroitu alttaritilaan. Esimerkiksi Kauniaisten kir-

kossa kastemalja on toteutettu kiinteänä ja massiivisena kalusteena alttarin oikealle puo-

lelle (kuva 18). Kastemaljan vesi valuu alttariseinää pitkin kastemaljaan ja pulppuaa kas-

temaljan yli hiljaisena virtana. Symbolisesti kastemaljan vesi jatkaa kulkuaan kirkkosalin

alapuoliseen kolumbaarioon, jossa vesi kulkee lattian halki kourua pitkin. Virtaavalla

edellä on viitattu Jordanin virtaan ja alkuseurakunnan kasteeseen.149 Virtaavaa tai pulp-

puavaa vesiteemaa kastemaljassa käytetään myös Tapiolan kirkossa.

149 Heng 1987, 135. Myös ruotsalaisarkkitehti Sigurd Lewerentz on suunnitellut vettä pulppuavan kastemal-
jan S. Petri kirkkoon Klippaniin Ruotsiin.
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Kuva 18. Kauniaisten  kirkon kastepaikka alttaritilassa. SD.
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3.3. Alttaritilan muut elementit

Urut

Urut ovat jumalanpalveluksen pääasiallinen soitin, mutta muitakin soittimia voidaan käyt-

tää.150 Urut sijaitsivat vanhoissa kirkoissa urkuparvella tai kirkkotilan takaosassa. Urut

sijoitettiin parvelle sen vuoksi, etteivät vanhoihin kirkkoihin hankitut uudet ja kook-

kaammat urut mahtuneet kirkon kuoriin.151 Tämän tutkimuksen mukaan urut sijaitsivat

useimmiten alttaritilan sivustalla ja harvoin kirkkotilan takana. Urut sijoittuivat parvelle

yhdessätoista kirkossa, jotka oli rakennettu 1960 ja 1970-luvuilla. Kaikissa tämän tutki-

muksen kirkoissa oli vain yhdet urut, jonka vuoksi urkujen siirtäminen pois parvelta lä-

hemmäs alttaria teki urkuparvet tarpeettomiksi. Myöskään KJM ei tukenut parvien raken-

tamista, saati urkujen sijoittamista parvelle,152 eikä urkuparvia ei enää rakennettu 1980-

luvulla.153

Kuva 19. Tapiolan kirkon urut. SD.

150 Jumalanpalveluksen opas 2000, 174.
151 Hiekkanen 2003, 181. Vanhimman tavan mukaan urut sijoitettiin urkuparvelle, kirkkosalin takaosaan tai
sivulle. Vanhoissa kirkoissa saattoi olla kahdet urut, joista pienemmät sijaitsivat lähempänä alttaria ja suu-
remmat sijaitsivat urkuparvella esimerkiksi Kallion kirkossa Helsingissä.
152 Kotimaa 1972 nro 15 Keski-Lahden kirkkosuunnitelman perustana vanhentuneet käsitykset. KJM:n ar-
vosteli Keski-Lahden piirustuksissa muun muassa lehterin tilansuunnittelua, kuoron ja urkujen sijoitusta.
153 Urkuparvia ei enää rakennettu, mutta Pyhän Johanneksen kirkkoon Kuopioon on rakennettu kirkkosalin
takaosaan parvi. Kirkko on valmistunut 1992.
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Kaavio 11. Urkujen sijainti kirkkotilassa.

  a. Urut sijaitsevat parvella. b. Urut sijaitsevat kirkkotilan              c. Urut sijaitsevat
takaosassa.                        kirkkotilassa vasemmalla.

 d. Urut sijaitsevat kirkkotilassa               e. Urut sijaitsevat alttaritilan               f. Urut sijaitsevat
 oikealla.               rajalla.                       alttaritilan vasemmalla

                                                puolella.

 g. Urut ovat alttaritilassa              e. Urut ovat alttariseinällä                    f. Urut ovat alttariseinällä
 oikealla.              vasemmalla puolella.                        oikealla puolella.

Uudistuksessa korostettiin, että urkujen pitäisi sijaita kirkkotilassa näkyvällä paikalla.

Liturginen uudistus suosi näköyhteyttä kanttorin ja papin välillä, minkä vuoksi urut halut-

tiin siirtää lähemmäs kirkkosalin keskusta, alttaria. Urut sijoitettiin kuitenkin harvoin alt-

tariseinälle. Tämä johtuu siitä, että urut ovat kokonsa puolesta suurempia kuin alttari tai

muut liturgiset kalusteet. Niissä kirkoissa, joissa urut sijoitettiin alttaritilaan tai sen rajalle,

ne sijaitsevat useimmin oikealla tai vasemmalla sivuseinällä.
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Taulukko 11. Urkujen sijainti.

kirkkojen
valmistusvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttaritilan oikea sivu 2 3 3 1 9
alttaritilan vasen sivu 3 6 4 1 14
kirkkotilan oikea sivu 3 4 5 4 16
kirkkotilan vasen sivu 4 4 4 1 13
takana - - 1 1 2
parvella 8 3 - - 11
yhteensä 20 20 17 8 65

Urkujen sijainti kirkkosalissa ilmenee taulukosta 11. Taulukosta käy ilmi, että urut sijoi-

tettiin alttaritilaan joka neljännessä kirkossa. Urut sijoitettiin alttarin läheisyyteen joka

neljännessä 1970-luvulla rakennetussa kirkossa. Urkuja ei sijoitettu alttarin läheisyyteen

enää yhtä usein 1980-luvulla ja vielä harvemmin 1990-luvulla. Urut sijaitsivat silloin vain

joka viidennessä alttaritilassa ja ne sijoitettiin useimmin alttarin vasemmalle kuin oikealle

sivulle.

     Urkujen visuaalinen ilme vaihteli suuresti. Useimmat urut toteuttivat fasadissa moder-

niin arkkitehtuuriin sopivaa ulkomuotoa. Keravan kirkkoon oli kuitenkin sijoitettu 1990-

luvulla romanttista tyyliä edustavat uudet urut (kuva 20).154 Keravan kirkon urut toistavat

keskitettyä symmetriaa urkupillien rytmityksellä. Modernissa kirkkotilassa symmetriset

urut vaikuttavat yleensä oudoilta ja kankeilta. Urkupillien rytmiä vaihtelemalla voidaan

vaikuttaa urkujen visuaaliseen ilmeeseen. Esimerkkinä erilaisista urkupillien korkeuksista

ja rytmityksistä ovat Tapiolan kirkon urut (kuva 19) ja Myyrmäen kirkon urut (kuva 21).

     Tutkimuksen kirkoissa urkujen läheisyyteen sijoitettiin usein myös kuoro. Urkujen

sijainti määritteli kuoron paikkaa. Vanhemmissa kirkoissa, joissa urut sijaitsivat parvella,

myös kuoron paikka sijoittui parvelle. Kuoron paikka oli harvoin alttaritilassa. Vain

Sammonlahden keskeiskirkossa kuoro sijoittuu poikkeuksellisesti alttarin taakse. Kuoron

sijoittaminen alttarin välittömään läheisyyteen on ongelmallista, koska kuoro vaatii paljon

tilaa. Tämä puolestaan veisi huomiota pois alttarilta, kuten aiemmin todettiin.

154 Keravan kirkko -esite 1999.



86

Kuva 20. Keravan kirkon urkupillit. SD.

Kuva 21. Myyrmäen kirkon alttaritila, urut ja kuoron paikka. SD.
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Muu kalustus, soittimet ja esineistö alttaritilassa

Alttaritiloissa tai alttaritilan läheisyydessä oli liturgisten kalusteiden lisäksi joukko muita

kalusteita, kuten tuoleja ja pöytiä. Liturgisia esineitä olivat muun muassa kolehtiteline,

kulkueristi, kulkuekynttilät ja kastekynttilä. Niiden lisäksi alttaritilaan tai sen rajalle oli

muutamissa kirkossa sijoitettu lähetyskynttelikkö ja ruukkukukkia. Tutkimuksessa käsi-

tellään näitä kalusteita ja lattialle sijoitettuja esineitä sen vuoksi, että myös niiden sijoitus

vaikuttaa alttaritilaan, sen käyttöön ja kokonaisvaikutelmaan. Edellä mainittujen kalustei-

den ja esineiden esiintyvyys alttaritiloissa vaihteli kirkkokohtaisesti.

Kuva 22. Huutoniemen kirkon alttaritilassa Ilmari Tapiovaaran Kiki-tuolit. SD.

Muutamissa alttaritiloissa oli irtotuoleja, joiden määrä ja sijainti vaihtelivat. Esimerkiksi

Huutoniemen kirkon alttaritilassa oli viisi tuolia ja ne oli sijoitettu alttarin taakse seinän

viereen (kuva 22). Olarin kirkon alttaritilassa tuoleja oli seitsemän ja ne sijaitsivat alttari-

tilan vasemmalla sivulla. Salpausselän kirkossa tuoleja oli neljä ja sijoittuivat korotetun

alttaritilan ulkopuolelle, oikealle sivulle. Alttaritilaan sijoitetut tuolit toimivat liturgin ja

jumalanpalveluksen avustajien istuinpaikkoina. Jumalanpalvelusoppaan piirrosesimer-

keissä avustajien tuolit sijaitsivat alttaritilan oikealla sivulla.155 Jumalanpalveluksen litur-

gille ja avustajille voitiin varata myös kirkkotilan ensimmäinen penkkirivi. Tuolien kuva-

ukset kuitenkin osoittavat, että tutkimuksessa ei ilmennyt papin ja avustajien paikoille

vakiintunutta tapaa, vaan ne määräytyivät kirkkokohtaisesti. Myös luterilaisen kirkon

jumalanpalvelusoppaassa kehotetaan sijoittamaan liturgin ja avustajien istuinpaikat altta-

ritilan kokonaisuuteen tasapainoisesti.156

155 Ks. Jumalanpalveluksen opas 2000, 105.
156 Jumalanpalveluksen opas 2000, 104.
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Alttaritiloissa esiintyi lisäksi pöytiä, joiden sijainti ja käyttötarkoitus vaihtelivat. Kaikissa

kirkoissa pöytien sijainnin perusteella ei voitu päätellä, mihin tarkoitukseen pöytää käy-

tettiin. Se olisi edellyttänyt jumalanpalveluskäytännön havainnointia. Tutkimuksen kir-

koissa esiintyneet pöydät voivat olla käyttötarkoitukseltaan erilaisia. Kredenssipöytä, joka

mainitaan myös jumalanpalveluksen oppaassa, on ehtoollisvälineitä ja -aineita varten.

Ehtoollisaineet pidetään kredenssipöydällä siihen asti, kunnes ne nostetaan alttarille pyhi-

tettäviksi. Kredenssipöytänä voi toimia myös alttarin läheisyydessä oleva hylly tai muu

taso. Kredenssipöydän lisäksi alttaritiloissa tai sen edustalla esiintyi ehtoollispikareille

tarkoitettuja pöytiä. Pöytiä esiintyi myös pareittain ja ne sijaitsivat alttaritilan rajalla tai

alttaritilassa. Ehtoolliselle saapuvat seurakuntalaiset ottavat pöydältä pikarin ja tuovat sen

mukanaan ehtoolliselle. Nautittuaan ehtoollisen ehtoollisvieras palauttaa käytetyn pikarin

sille osoitettuun paikkaan pikaripöytään, esimerkiksi tarjottimelle. Ehtoollispikareille

tarkoitettuja pöytiä käytettiin muun muassa Järvenpään kirkossa (kuva 23).157

Kuva 23. Järvenpään kirkon alttaritila messun jälkeen. SD.

157 SDA, muistiinpanot. Ks. Stauffer 2000, 62.
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Ehtoollisessa käytettävien pöytien ohella muutamissa alttaritiloissa sijaitsi saarnatuolin

edustalla pöytä, jota käytetään niin ikään muistokynttilöille. Kynttilä sytytetään vainajal-

le, kun hänen nimensä mainitaan jumalanpalveluksessa kirkollisten kuulutusten yhteydes-

sä. Kynttiläpöytä on käytössä esimerkiksi Lauritsalan kirkossa ja sellainen oli myös Kai-

vokselan kirkossa. Kynttiläpöydän käyttö ei ole kuitenkaan välttämätöntä, sillä kynttilät

voitaisiin sijoittaa myös saarnatuolin reunustalle tai kynttelikköön. Muutamien kirkkojen

alttaritiloissa oli myös hiekka-astia ja katafalkki. Ne eivät olleet yleensä alttaritilassa esil-

lä muutoin kuin hautaan siunaamisen yhteydessä. Kuvausajankohtana katafalkki oli esillä

vain Hailuodon kirkossa, koska kirkossa oli juuri päättynyt siunaustilaisuus. Hiekka-astia

oli esillä myös Hietaman kirkon alttaritilassa.158

     Tutkimuksen kirkoissa urkujen lähelle oli sijoitettu myös muita soittimia kuten piano,

flyygeli, cembalo tai urkuharmoni. Soittimia oli sijoitettu yhteensä 35 kirkkotilaan. Ylei-

simmin kirkkotilassa oli piano tai flyygeli, eräissä kirkoissa soittimia saattoi olla useita.

Soittimien ensisijainen käyttötarkoitus on jumalanpalvelus, mutta niitä käytetään lisäksi

konserttiesityksissä. Jumalanpalvelusuudistus mahdollisti soitinmusiikin käytön urkumu-

siikin ja virsien rinnalla.159 Soittimet olivat melko yleisiä alttaritiloissa. Ne muuttivat

myös alttaritilojen jäsennystä ja vaativat tilaa. Soittimia siirrettiin harvoin sivulle tai pois-

tettiin alttaritilasta.  Ehkä sen vuoksi, että soitinta on suuren koon ja painon vuoksi vaike-

aa siirtää tai siirto on virityksen kannalta haitallinen. Esimerkiksi Tapiolan kirkossa altta-

rin edessä sijaitsi cembalo kuvauksen aikana (kuva 43).

     Alttaritilojen muita liturgisia esineitä olivat kolehtihaaviteline, kolehtihaavit, kul-

kueristi ja -kynttilät sekä pääsiäiskynttilä. Kolehtitelineet ja kolehdit asettuivat useissa

kirkoissa alttaritilan sivuille, alttarin oikealle tai vasemmalle puolelle. Myös jalallinen

kulkueristi ja -kynttilät sijaitsivat usein alttarin läheisyydessä. Ne olivat alttarin vieressä

tai seinustalla muun muassa Kannelmäen ja Järvenpään kirkoissa. Pääsiäiskynttilä sijoit-

tui alttaritiloissa useimmiten kastemaljan viereen. Lähetyskyntteliköt sijaitsivat alttaritilan

rajalla, saarnatuolin edustalla Temppeliaukion, Härmälän ja Äänekosken kirkoissa. Altta-

riseinässä tai alttarin sivuseinillä oli lisäksi Raamatun kirjateline muiden muassa Keravan

ja Helsingin Oulunkylän kirkoissa. Monessa alttaritilassa oli myös lattialle sijoitettuja

suurehkoja viherkasveja.

158 Kirkko sijaitsee hautausmaan vieressä. Kirkossa voidaan toimittaa hautaan siunaaminen.
159 Jumalanpalveluksen opas 2000, 5, 9, 22–23, 31, 46, 50, 160–161.
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Taide alttaritilassa

Modernia kirkkoarkkitehtuuria on usein moitittu siitä, että se vierastaa kuvataidetta. Tämä

näkemys perustuu lähinnä Alvar Aallon kirkkojen interiööriin tulkintaan.160 Aalto suosi

suunnittelemissaan kirkoissa alttarin takana yhtä tai useampaa ristiä. Tästä on saattanut

muodostua yleinen käsitys, että modernit kirkot suosivat alttarilla mieluummin yksinker-

taista ristiä kuin kuvataidetta.

     Tämän tutkimuksen mukaan useiden kirkkojen alttaritiloissa oli kuvataidetta. Alttari-

taiteen asemaan oli kiinnitetty erityistä huomiota moderneissa kirkoissa. Kuvataiteella on

merkittävä asema esimerkiksi arkkitehtien Käpy ja Simo Paavilaisen suunnittelemissa

Espoon Olarin, Helsingin Mikaelin ja Pirkkalan kirkoissa.161 Taidetta oli esillä myös Juha

Leiviskän suunnittelemissa Myyrmäen, Oulun Pyhän Tuomaan ja Kuopion Pyhän Johan-

neksen kirkoissa.162 Pyhän Johanneksen kirkon alttariseinällä on Markku Pääkkösen teos

Valo, armo, lohdutus (kuva 25). Teos sopii kirkkotilan arkkitehtuuriin, koska valolla on

keskeinen merkitys sekä kirkkotilan arkkitehtuurissa että taideteoksessa. Taiteilija on

käyttänyt teoksessaan hyväksi kirkkotilaan ohjattua luonnonvaloa ja sen heijastuksia.

Kirkon alttariseinän maalaus ja arkkitehtuuri muodostavat rakenteellisen ja esteettisen

kokonaisuuden, jossa valo on kuin värähtelevä verho tai valohuntu. Teos koostuu alttari-

seinään maalatuista vaaleista spektreistä. Taideteoksen värit vaihtelevat luonnonvalon

mukaan kuin prisman läpi heijastetussa valossa.163

160 Esim. Kotimaa 1976 nro 21 Taiteellisuus vaatii asiantuntijaa. Taiteilija Mauri Favén kritisoi Alvar Aal-
toa Helsingin seurakuntien kuvataidepäivillä siitä, ettei hän pitkän uransa aikana antanut mahdollisuuksia
suomalaisille kuvataiteilijoille. Ks. myös Schildt 1997, 37–38.
161 SDA, kuva-arkisto; Heikkilä & Pöykkö 2004, 241; Olarin ristintie 2001. Olarin kirkossa on kymmenen
Jukka Mäkelän maalausta, joista yksi sijoittuu alttariseinälle. Teos on nimeltään Pääsiäisyön hymni. Myös
Helsingin Mikaelinkirkossa on Hannu Väisäsen alttariteos Fragmentteja uskosta ja Pirkkalan kirkossa graa-
fiikko Tuula Lehtisen taideteokset, joiden aiheena on Jeesuksen seitsemän sanaa ristillä. Teokset sijaitsevat
kirkkosalin takaosassa olevilla sivualttareilla.
162 SDA, kuva-arkisto; Pääkkönen 1993; Myyrmäen kirkko -esite 1995; Myyrmäen kirkko -esite 2006; Py-
hän Tuomaan kirkko -esite 2001. Myyrmäen kirkossa on tekstiilitaiteilija Kristiina Nyrhisen teokset. Pyhän
Tuomaan kirkossa on Hannu Väisäsen maalaus Elämän seppele, johon kuuluu alttaritaulun lisäksi yhdeksän
muuta teosta.
163 Valon instrumentit 1981; Pääkkönen 1993; Männistön Pyhän Johanneksen kirkko -esite 2001. Leiviskän
näkemyksen mukaan arkkitehtuuri ja kuvataide puhuvat kumpikin omaa kieltään, mutta ne voivat samalla
tukea ja vahvistaa toinen toisiaan. Hänen mukaansa onnistuneesta taiteen ja arkkitehtuurin yhteistyöstä
seuraa parhaimmillaan lopputuloksena synkroniaa. Katsoja ei voi tarkalleen erottaa missä arkkitehtuuri
loppuu ja kuvataide alkaa. Ks. myös Sarantola 1981; Sarantola 1985.
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Kuva 24. Mikaelinkirkon Hannu Väisäsen alttariteos Fragmentteja uskosta, 1988. SD.

                                Kuva 25. Pyhän Johanneksen kirkon alttariseinä. SD.
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Kuva 26. Hämeenkylän kirkon alttariseinä on osa kirkon kuvaohjelmaa. SD.

Tutkimuksen alttaritiloissa esiintyi myös kuvataidepainotteisia kirkkoja, joissa oli kiinni-

tetty suurta huomiota alttaritilan taiteeseen. Kuvataideohjelmaksi nimettyjen hankkeiden

avulla kasvatettiin taiteen määrää kirkkotiloissa. Taide pyrittiin ottamaan huomioon jo

kirkon suunnittelun alkuvaiheessa. Näin oli toimittu esimerkiksi aiemmin mainitussa Mi-

kaelinkirkossa (kuva 24) Helsingissä sekä Hämeenkylän kirkossa Vantaalla. Hämeenky-

län kirkon alttaritilaan on sijoitettu Martti Aihan ja Silja Rantasen taideteoksia.164 Alttari-

seinän syvennyksissä on neljä Martti Aihan veistosta. Koko kirkkotilassa veistoksia on

yhteensä seitsemän. Silja Rantasen maalaukset kiertävät alttariseinän katonrajassa kirkko-

salin leveydeltä. Alttariseinän modernit taideteokset muodostavat taidekokonaisuuden

pääsiäisen tapahtumista. Aihan ja Rantasen teokset Kristuksen kärsimystien 14 pysähdys-

paikkaa (kuva 26) viittaavat keskiaikaiseen kirkkotaideperinteeseen.

     Taiteen sijoittuminen kirkkojen alttaritiloissa ilmenee taulukosta 12a. Alttarilla taiteen

luontevimpana paikkana pidettiin alttariseinää, mutta taidetta sijoitettiin myös muualle

alttaritilaan, esimerkiksi lattialle. Lattialle sijoitetut taideteokset olivat suurehkoja veis-

toksia, joista esimerkkinä voidaan mainita Turun Henrikin kirkon alttaritilassa oleva Eero

Hiirosen veistos Nouseva. Vantaan Korson kirkon alttaritilassa taidetta on sijoitettu altta-

rin viereen jalalliseen telineeseen. Korson alttariteos vaihtuu kirkkovuoden mukaan, jon-

164 Aiha 1993, 52–53; Jokela 1993, 48–51; Rantanen 1993, 54–55; Heikkilä & Pöykkö 1994, 240–246;
Hämeenkylän kuvakirkko -esite 1999. Martti Aihan teokset ovat Tuomio, Kompastuminen, Riisuminen,
Lohdutus, Kuolema, Hauta ja Ylösnousemus. Silja Rantasen teokset ovat Tuomio, Veronikan hikiliina, Fla-
gellaatio, Kristusta pilkataan, Ristiinnaulitseminen, Ristiltä otto ja Come piu belli li sapranno fare. Alttari-
seinän pienempiin syvennyksiin on lisäksi sijoitettu keraamiset enkelit ja alttarilla ja saarnatuolissa on Katri
Haahden suunnittelemat paramentit.
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ka vuoksi alttariteoksella voidaan nähdä yhtymäkohtia keskiaikaiseen alttarikaappiperin-

teeseen.

Taulukko 12a. Taide alttaritilassa.

kirkon
valmistumisvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

alttariseinällä 11 9 9 7 36
oikealla sivulla 1 - - - 1
vasemmalla sivulla - - - - -
sivuilla - - - - -
lattialta 1 2 2 - 5
katosta 1 1 2 - 5
yhteensä 14 12 13 7 46
alttaritilat 20 20 17 8 65

Siipyyn ja Lappeenrannan Lauritsalan kirkoissa alttaritaide on ripustettu alttaritilan katos-

ta. Taide sijoittuu alttariseinän ikkunan eteen. Siipyyn alttaritilan teos on purjetta muistut-

tava puinen veistos, jonka keskiosaan piirtyy ristinmuotoinen lovi. Lauritsalan kirkossa

alttarin yläpuolella riippuu vuonna 1995 kirkkoon lahjoitettu taiteilija Radoslaw Grytan

pelkistetty metalliristi (kuva 7). Kattoripustusta on käytetty myös tekstiilikuvakudoksille

muun muassa Myyrmäen ja Kaavin kirkossa. Molemmissa kirkoissa tekstiilit sijoittuvat

alttarin molemmin puolin ja lomittuivat toistensa päälle. Valo siivilöityy kauniisti kuva-

kudosten läpi.

     Taulukossa 12b ilmenee, minkälaista taidetta alttaritilaan oli sijoitettu. Taideteosten

määrä poikkeaa taulukosta 12a sen vuoksi, että huomioon on otettu kaikki tilaan sijoitetut

teokset. Eräissä alttaritiloissa saattoi olla useita taideteoksia niin kuin aiemmin mainitussa

Hämeenkylän kirkossa. Toisaalta taiteen taulukoinnissa ongelmalliseksi osoittautui ristien

luokitteluperiaate. Ristit voivat olla taiteilijan, arkkitehdin tai muotoilijan suunnittelemia.

Taulukoinnissa taiteilijoiden suunnittelemia ristejä ei otettu huomioon erikseen, ellei ky-

seessä ollut krusifiksi. Krusifiksit luokiteltiin omaan kategoriaansa veistoksellisen omi-

naisuutensa vuoksi. Veistoksellisuus liittää krusifiksit lähemmäs kuvanveistoa kuin muo-

toilua. Ristit lähenevät puolestaan enemmän muotoilua, koska ne ovat välineellistä taidet-

ta, eivätkä edusta vapaata taidetta samalla tavoin kuin kuvataide. Ristien ja krusifiksien

välillä ei tarvitsisi tehdä luokittelullista eroa, jos niitä tarkasteltaisiin vain liturgisina sym-

boleina.
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Taulukko 12b. Taideteokset alttaritilassa

kirkon
valmistumisvuosikymmen

1960 1970 1980 1990 yhteensä

maalaus 3 2 4 1 10
lasimaalaus 1 1 - 3 5
veistos 3 4 1 - 8
reliefi - 1 2 - 3
krusifiksi 5 3 1 - 9
kuvakudos 2 - 3 1 6
mosaiikki 1 - - - 1
muu alttariteos - 1 1 1 3
veistokset ja maalaukset - - - 1 1
yhteensä 14 12 13 7 46
risti 5 8 4 1 17

Taulukko 12b osoittaa, että tutkimusaineistossa suurimman yksittäisen luokan muodosti-

vat ristit. Tämän perusteella voitaisiin päätellä ristien aseman vahvistavan käsitystä, että

moderni kirkkoarkkitehtuuri suosii alttarilla useammin ristiä kuin taidetta. Tällaiseen tut-

kimustulokseen päätyi muun muassa Jouko Martikainen sodan jälkeen vuosina 1945–

1984 rakennetuista Suomen luterilaisista kirkoista. Martikaisen mukaan 170 kirkosta va-

jaassa 40 prosentissa oli alttariseinällä risti, 10 prosentissa krusifiksi, 15 prosentissa veis-

tos tai reliefi. Sen sijaan maalauksia oli vain neljänneksessä kirkoista. Martikaisen tutki-

muksessa vähemmistöä edustivat lasimaalaukset, freskot, kuvakudokset ja mosaiikit.165

Martikainen ei ollut ottanut tutkimuksessaan huomioon taideteosten yhteenlaskettua mää-

rää suhteessa ristien määrään. Kaikkien taideteoksiksi luokiteltujen teosten yhteenlaskettu

määrä osoittaisi, että taidetta oli sijoitettu kirkkoon useammin kuin ristejä. Myös tämän

tutkimuksen mukaan ristit olivat suurin yksittäinen luokka, mutta niiden kokonaismäärä

ei ylittänyt taideteoksien kokonaismäärää.

     Tutkimuksen suurimmat yksittäiset taiteen luokat olivat maalaukset, veistokset ja la-

simaalaukset. Taulukossa reliefit ja veistokset tulkittiin omissa luokissaan, mutta jos ne

yhdistetään, osoittautuvat ne suosituimmaksi kuvataiteen muodoksi. Tämä tulos ei tutki-

muksen valossa poikkea sinänsä aiemmasta. Kaikilla näillä kuvataiteen muodoilla on tra-

ditionaaliset juuret kirkkotaiteen historiassa. Sen sijaan on mielenkiintoista todeta taiteen

tällä tavoin ilmaisevan kirkollista traditiota myös moderneissa kirkoissa. Varsinaista van-

haa taidetta oli modernien kirkkojen alttaritiloissa vähän ja vain niissä kirkoissa, jotka oli

rakennettu palaneen kirkon tilalle.

165 Martikainen 1987, 23.
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Tämän tutkimuksen mukaan alttaritiloihin sijoitetun taiteen määrä kasvoi 1960-luvulta

kohti 2000-lukua. Osa taiteesta oli hankittu kirkkoon kuvataidekilpailun tuloksena ja

osassa kirkoista kuvataide oli otettu huomioon jo kirkon suunnitteluvaiheessa.166 Tämän

tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että taiteella on huomattava paikka myös moder-

neissa kirkoissa ja niiden alttaritiloissa. Taide on vakiinnuttanut asemansa erityisesti

1990-luvulla rakennetuissa kirkoissa.

Yhteenveto

Alttaritilojen kokoavassa inventoinnissa tarkasteltiin aluksi kirkkotilojen jäsennystä, ark-

kitehtonisia ominaisuuksia ja alttaritilan kalustusta. Alttaritilan liturgista kalustusta tutkit-

tiin alttarin, alttarikaiteen, saarnatuolin, kastemaljan ja lukupulpetin lähemmässä tarkaste-

lussa sekä selvitettiin kalusteiden ominaisuuksia ja liturgista merkitystä. Lisäksi tarkastel-

tiin urkuja, muita kalusteita, soittimia ja lattialle sijoitettuja esineitä sekä taidetta, koska

ne vaikuttavat alttaritilaan.

     Kirkkotiloissa aksiaalinen jäsennys osoittautui edelleen käytetyimmäksi, vaikka leveä

jäsennys oli noussut aksiaalisen rinnalle 1980-luvulta lähtien. Keskeisjäsennys oli harvi-

naisin, sillä sitä käytettiin vain yhdessä kirkossa. Alttaritilan arkkitehtonisten ominaisuuk-

sien tarkastelu osoitti kirkkotiloissa korostettavan alttarin erityisyyttä useilla eri tavoilla.

Alttaritilaa korostettiin lattian ja alakaton korkeuden vaihteluilla, seinien ja katon auko-

tuksilla sekä luonnonvalolla että keinovalaistuksella. Alttaritilan korotuksia käytettiin 52

kirkkotilassa, mutta korotusten määrä ja tapa vaihtelivat. Alakaton vaihtelut eivät olleet

yhtä yleisiä kuin lattiakorotukset, mutta joka toisessa kirkkotilassa alttarin sijaintia koros-

tettiin alakaton korkeuden vaihtelulla.  Yleisin tapa oli alttarin oikean tai vasemman sivu-

seinän aukotus tai molempien sivuseinien ja alttariseinän aukotus. Sivun aukotuksella

kirkkosaliin saatiin alttarille lankeavaa sivuvaloa. Alttarin erityisyyttä korostettiin erilai-

silla valaisintyypeillä kirkko- ja alttaritilan välillä. Kirkkosalissa käytettiin alttaritilaa

enemmän riippuvalaisimia tai muuta yleisvalaistusta.

     Alttarit olivat useimmin pöytiä ja arkkualttareita. Arkkualttareita käytettiin vain joka

viidennessä kirkossa. Pöytäalttarien suosiosta huolimatta alttarit toteutettiin useammin

kiinteinä kalusteina kuin siirrettävinä. Huomionarvoista oli myös se, että 50 kirkossa oli

versus populum -alttari. Alttarin edessä käytettiin useimmin suoraa alttarikaidetta. Altta-

rikaide puuttui vain kahdesta kirkosta. Suora ja avoin alttarikaiteen malli edusti tässä tar-

166 SDA, kirje- ja haastatteluaineisto.
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kastelussa modernia linjaa. Avoin alttarikaiteen malli sopii myös liturgisen uudistuksen

yhteisöllisyyttä ajaviin pyrkimyksiin, koska alttarin edustaa ei ollut rajattu eikä alttaria

ollut eristetty seurakunnasta. Avointa alttarikaidetta käytettiin kahdessatoista kirkossa,

kuten myös traditionaaliseksi luokiteltua puolipyöreää tai pyöreää kaidetta. Luterilaisen

kirkon ehtoolliskäytäntö ei kuitenkaan enää edellyttänyt välttämättä kaidetta.

     Saarnatuoli oli lähes kaikissa kirkkotiloissa. Saarnatuolit toteutettiin useimmin kiintei-

nä kalusteina ja ne sijaitsivat alttarin vasemmalla sivulla. Lukupulpetteja esiintyi 48 kir-

kossa. Ne sijaitsivat yleensä alttaritilan oikealla puolella enemmistöltään siirrettävinä.

Myös kastemalja toteutettiin tavallisimmin siirrettävänä ja sijoitettiin kirkkotilan oikealle

puolelle. Kastemalja esiintyi vain joka toisen kirkon alttaritilassa. Kastemalja saattoi si-

joittua kirkkotilassa myös alttariseinän syvennykseen, oven viereen tai alttarin taakse.

Variaatiot sijainnissa osoittivat, ettei kastemaljalle muodostunut yhtä selkeästi määriteltyä

paikkaa kirkkosalissa, vaikka kaste on toinen luterilaisen kirkon sakramenteista. Sen si-

jaintia ei myöskään ollut otettu huomioon jumalanpalveluksen oppaassa.

     Urut sijoitettiin joka neljännessä kirkossa alttaritilaan, yleisimmin 1970-luvulla raken-

nettuun kirkkoon. Sen sijaan urkuja ei sijoitettu alttarin läheisyyteen enää yhtä usein

1980-luvun jälkeen, 1990-luvulla useimmin kirkkotilan sivulle. Kuoron paikka sijoittuu

urkujen viereen vasemmalle tai oikealle puolelle, mutta harvoin alttaritilaan. Vain yhdes-

sä kirkossa kuoro sijoittuu poikkeuksellisesti alttarin taakse.

     Alttaritiloissa esiintyi lisäksi muita kalusteita. Alttaritiloissa olivat avustajien istuimet,

kredenssipöytä sekä pöydät ehtoollispikareille ja vainajien muistokynttilöille. Alttaritilo-

jen lattialle oli sijoitettu muutamissa kirkoissa hiekka-astia ja katafalkki. Urkujen ohella

35 kirkkotilassa oli muita soittimia, kuten piano, flyygeli, cembalo tai urkuharmoni. Alt-

taritilan lattialle tai sen seinille oli sijoitettu lisäksi kolehtihaaviteline, kolehtihaavit, kirja-

teline, lattialle kulkueristi ja -kynttilät ja pääsiäiskynttilä, jalustallisia kynttelikköjä kuten

lähetyskyntteliköt sekä viherkasveja.

     Taideteoksista alttaritiloissa käytettiin useimmin veistoksia ja reliefejä, maalauksia tai

lasimaalauksia. Kuvataidetta käytettiin useammin alttaritiloissa kuin ristiä. Taiteella on

huomattava paikka modernien kirkkojen alttaritiloissa ja se on vakiinnuttanut asemansa

1990-luvun kirkoissa.
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4. Arkkitehtonis-liturginen alttaritila-analyysi

4.1. Tilallinen tarkastelu

Tähän mennessä on tarkasteltu alttaritilojen arkkitehtonisia ominaisuuksia sekä kalusteita

ja esineitä, koska ne vaikuttavat tilan jäsentymiseen ja hierarkiaan. Hierarkia ilmenee

alttaritilassa arkkitehtonisten elementtien ja ominaisuuksien välisissä suhteissa. Alttariti-

lan hierarkia määrittyy myös kirkon liturgiasta käsin. Tämän vuoksi alttaritilojen analyysi

sisältää sekä arkkitehtonisen että liturgisen näkökulman.

     Aiemmin todettiin alttaritilan arkkitehtonis-tilallisen rajautumisen poikkeavan kirk-

kosalista. Alttaritilan rajat voivat määrittyä rakennuksen lattian, katon ja seinien perus-

teella. Samalla todettiin lattian primaarisuus tilahavainnossa; tilahavaintoa ei synny ilman

perustasoa. Lattian merkityksen voisi tulkita jopa korostuvan alttaritilassa, koska alttariti-

lassa ei ole tilaa rajaavia seiniä kuten kirkkosalissa. Tätä tukee myös alttaritilojen arkki-

tehtonisten ominaisuuksien kokoava inventointi, mikä osoitti lattiakorotukset yleisim-

mäksi käytetyksi alttarin sijainnin korostustavaksi. Lattiakorotuksia käytettiin 52 alttariti-

lassa 65 kirkosta. Tämän perusteella alttaritilojen arkkitehtonista tilallisuutta analysoitiin

lattiakorotusten mukaan.

Korotuksella rajattu alttaritila

Korotuksella rajattua alttaritilaa käytettiin 40 kirkossa. Eniten alttaritilan korotuksia toteu-

tettiin 1970-luvulla rakennetuissa kirkoissa, minkä jälkeen laajoja korotuksia tehtiin altta-

ritiloissa vähemmän. Korotukset saattoivat käsittää alttaritilan tai alttaritilan ja alttarin

korotuksen. Korotusten luonne ilmenee taulukossa 2b (sivu 55). Alttaritilaa korotettiin

yhdellä tai useammalla askeleella muusta kirkkotilasta ja alttaria yhdellä tai kahdella as-

kelmalla. Alttaritilan ja alttarin korotukset on toteutettu Joutjärven, Hautajärven ja Kera-

van ja Kempeleen kirkoissa. Näiden kirkkojen alttaritilan kaksinainen korotus ei kuiten-
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kaan poikkea tilallisesti korotetun alttaritilan määrittelystä. Sen vuoksi kaksinaisen koro-

tuksen alttaritilat liitetään samaan kategoriaan kuin korotetut alttaritilat.

     Alttaritilojen korotusten määrä vaihteli. Vanhimmissa kirkoissa korotusten määrä oli

suurin. Esimerkiksi Kalevan kirkossa167 alttaritilaa on korotettu neljällä askeleella ja Jout-

järven kirkon alttaritila kolmella askelmalla ja alttarin osalta kahdella. Keskimäärin altta-

ritilaa korotettiin kahdella askeleella.

Osittaisella korotuksella rajattu alttaritila

Osittainen alttaritilan korotus, millä tarkoitetaan vain alttarin korotusta, oli 12 kirkossa.

Alttarin korotusta käytettiin lähes yhtä paljon kuin alttaritilan korotuksia. Alttarin koro-

tusten määrä kuitenkin vaihteli. Osittaisella korotuksella rajattu alttaritila korostaa alttarin

sijaintia, ja useimmin se toteutettiin yhden tai kahden askelman korotuksella. Luvussa

3.1. todettiin Alavan kirkossa toteutuneen tämän tutkimuksen ensimmäinen vain alttaria

koskeva korotus. Alttarin korotusta käytettiin 1980-luvulla rakennetuissa kirkoissa, esi-

merkiksi Helsingin Malmin ja Mikaelinkirkossa sekä Haapaveden kirkossa. Alttari on

korotettu 1990-luvulla rakennetuissa Juankosken ja Pirkkalan kirkkojen alttaritiloissa.

Korottamaton alttaritila

Alttaritilat olivat korottamattomia 13 kirkossa. Tämän vuoksi alttaritilojen analyysissa

niitä ei pystytä tarkastelemaan korotusten perusteella. Näiden alttaritilojen luonnetta tar-

kastellaan tilan arkkitehtonisten elementtien, kuten seinien tai katon mukaan. Alttaritilan

167 Kuva 4 sivulla 50.
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lattiatasossa tilan määrittäjäksi muodostuvat liturgiset kalusteet. Alttarin sijainti määrittää

(alttari)tilaa merkityksellisimpänä kalusteena, mutta myös muilla liturgisten kalusteiden

sijainnilla on merkitystä. Ne määrittävät sijainnillaan alttaritilan rajoja. Tämän vuoksi

alttaritila-analyysissa tarkastellaan alttaritilan kalusteiden järjestystä ja tilan sisäistä hie-

rarkiaa.

Kalusteiden hierarkia

Alttaritilan kalusteet muodostavat visuaalisen kokonaisuuden eli kaluston. Sen yhtenäi-

syyteen vaikuttavat kunkin kalusteen koko, muoto, materiaali, väri ja valaistus. Mitä

enemmän kalusteilla on samankaltaisuuksia keskenään, sitä selkeämmin yksittäiset kalus-

teet hahmottuvat samaan kokonaisuuteen kuuluviksi. Tämä koskee myös kalusteiden si-

joitusta. Toisiaan lähelle asetettujen kalusteiden välille muodostuu jännite, joka sitoo ne

visuaalisesti yhteenkuuluviksi. Hajallaan tai toisistaan kauas sijoitettujen kalusteiden vä-

lille ei muodostu jännitettä. Jos visuaalinen tai tilallinen jännite puuttuu, kalusteet eivät

myöskään muodostu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Alttaritilan kalustekokonaisuuteen

vaikuttaa lisäksi kalusteiden määrä. Mitä enemmän alttaritilassa on kalusteita ja esineitä,

sitä merkityksellisemmäksi muodostuu kalusteiden ja esineiden keskinäisen hierarkian

osoittaminen.

Piirros 8. Kaluste luo tilaa ympärilleen. SD.

Tilassa hierarkiaa ilmentävät kalusteen poikkeuksellinen koko, muoto, materiaali, väri tai

sijainti.168 Kalusteiden väliseen hierarkiaan vaikuttaa lisäksi se, onko kaluste kiinteä vai

siirrettävä. Kiinteät kalusteet ovat alttaritilassa useimmiten siirrettäviä kalusteita hallitse-

vampia, varsinkin, jos ne integroituvat osaksi tilan arkkitehtuuria. Siirrettävät kalusteet

ovat arkkitehtonisesta tilasta irrallisia ja alttiita muutoksille. Niiden sijaintia voidaan

muuttaa tai ne voidaan poistaa ja korvata uusilla.

168 Ching 1996, 338–339, 350–351.
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Kiinteiden kalusteiden primaarisuus ilmenee myös arkkitehtipiirustuksista, sillä pohja- ja

leikkauspiirustuksissa esitetään vain kiinteät kalusteet.169 Tilaan integroidut kalusteet

muodostavat alttaritilan primaarijärjestyksen, mikä määrittää tilassa kulkemista ja siirret-

tävien irtokalusteiden sijoitusta. Kiinteät kalusteet asettuvat hierarkkiseen suhteeseen siir-

rettäviin kalusteisiin ja esineisiin nähden. Kalusteiden keskinäinen hierarkia muodostuu

kunkin kalusteen pysyvä-siirrettävä-ominaisuutensa ja kokonsa mukaan jos tilassa on

sekä siirrettäviä että kiinteitä kalusteita. Sen sijaan primaarijärjestyksen määrittäjä muut-

tuu, kun tilassa käytetään vain irtokalusteita. Siirrettävien kalusteiden välille ei muodostu

hierarkkista järjestelmää pysyvyys-siirrettävyys-ominaisuuden perusteella. Sen vuoksi

alttaritilan primaarijärjestystä määrittää siirrettävien kalusteiden muotoon liittyvät omi-

naisuudet tai strateginen sijainti tilassa. Siirrettävät kalusteet luovat hierarkkisen suhteen

myös esineisiin kokonsa puolesta. Alttaritiloissa kalusteiden väliseen hierarkiaan vaikut-

taa lisäksi kalusteen liturginen tehtävä ja sen merkityksellisyys.

4.2. Kalustuksellinen tarkastelu

Keskitetty kalustejärjestys

Keskitetty kalustejärjestys perustuu yhden elementin hallitsevaan ominaisuuteen tai stra-

tegiseen sijaintiin. Muut kalusteet järjestyvät tilaa hallitsevan elementin ympärille. Tilassa

strateginen sijainti merkitsee usein samaa kuin hallitsevan elementin sijoittuminen tilan

keskelle. Se voi olla arkkitehtoninen elementti tai kaluste.

     Alttarikeskeisiä alttaritiloja esiintyi kirkoissa, joissa alttari sijoittui kirkkotilan keskelle

tai alttaria oli korotettu ympäröivästä tilasta. Esimerkkinä korotetusta alttarista on jo ai-

emmin usein esille tullut Alavan kirkko (kaavapiirros 1). Alavan kirkossa alttari sijoittuu

kirkkosalin etuosaan korotetulle alueelle. Alttarikorotusta kehystävät oikealle ja vasem-

malle puolelle sijoittuvat alttarikaiteet sekä etuosassa oleva morsiuskaide. Alttarin korotus

169 Siirrettävät kalusteet esitetään arkkitehtipiirustuksissa vain, kun kyseessä on kalustesuunnitelma.
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on toteutettu yhdellä askelmalla ja korotus sijoittuu väljästi kirkkosalin etuosaan. Koro-

tuksen takaosassa on runsaasti tilaa, samoin kuin on alttarin edessä ja sivuilla. Alttariko-

rotuksen ulkopuolelle sijoittuvat lukupulpetti, kastemalja ja saarnatuoli.

Kaavapiirros 1. Alavan kirkko alttaritila. SD.

Alavan kirkon alttaritilassa korotus rajaa vain alttaria. Alttaritila voidaan tulkita tämän

vuoksi alttariin perustuvaksi tai liturgisten kalusteiden rajaamaksi tilaksi.170 Alttarin koro-

tus alttaritilassa korostaa alttarin asemaa suhteessa muihin liturgisiin kalusteisiin. Liturgi-

sissa kalusteissa alttari, saarnatuoli ja kastemalja muodostivat visuaalisen kokonaisuuden

materiaalien ja muotokielen perusteella. Sen sijaan lukupulpetti jäi tästä kokonaisuudesta

irralliseksi ja poikkeavaksi materiaalin, värityksen, mittasuhteiden ja muotoilun vuoksi.

Lukupulpetti muodostaa ominaisuuksiensa vuoksi heikon sidoksen muihin liturgisiin ka-

lusteisiin. Lukupulpetista ei myöskään muodostu tilassa hallitsevaa elementtiä, koska

alttari on korotettu ja sillä on kirkkotilan etuosassa keskeinen sijainti.

Kaavapiirros 2. Sammonlahden kirkon alttaritila. SD.

Sammonlahden kirkko on toinen esimerkki alttarikeskeisestä kirkkotilasta. Alttari sijait-

see kirkkotilan keskellä korottamattomalla alueella (kaavapiirros 2). Alttarin taakse koro-

tetulle alueelle sijoittuvat kastemalja ja kuoro. Lukupulpetti sijoittuu alttarin oikealle si-

vulle ja saarnatuoli alttarin taakse, vasemmalle sivulle. Seurakunnan istuimet rajaavat

alttaritilan etuosaa kolmelta sivulta ja alttaria rajaa pyöreä alttarikaide. Sammonlahden

kirkkotilan jäsennys vastaa keskeistilajäsennystä sekä arkkitehtuuriltaan että kalustejär-

170 Alavan kirkon alttaritila on kalustuksellisessa analyysissa tulkittu kuuluvaksi luokkaan kolmio.
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jestelyltään. Alttari sijaitsee kirkkotilan keskellä samassa kohdassa kuin katon aukotus ja

kupolin korkein kohta (kuva 5). Alttarilla on kirkkotilassa strateginen sijainti. Tämän

vuoksi Sammonlahden kirkko luokiteltiin keskitettyyn kalusteratkaisuun perustuvaksi.

     Sen sijaan tutkimuksessa ei esiintynyt yhtään urkukeskeistä alttaritilaa.171 Urut sijaitsi-

vat 23 kirkossa alttaritilan oikealla tai vasemmalla sivulla. Urkukeskeistä tilaa käsitellään

kuitenkin sen vuoksi, että alttaritila voi muodostua urkukeskeiseksi niissä kirkoissa, joissa

liturgiset kalusteet ovat siirrettäviä. Mikäli alttarikalusteet poistetaan kirkkotilasta, esi-

merkiksi konsertin vuoksi, jää alttaritilaan vain urut. Urkukeskeinen alttaritila voi muo-

dostua myös urkujen sijainnin ja koon perusteella. Föglön kirkon alttaritilassa toteutettiin

liturgista uudistusta mukaileva alttaritilan uudelleenjäsennys 1968.172 Alttaritilan jäsen-

nyksessä urut sijoittuivat alttarin taakse ja hallitsivat tilaa massiivisuudellaan enemmän

kuin alttaripöytä. Urkujen massiivisuutta voidaan häivyttää visuaalisesti, kun urkufasadi

suunnitellaan kirkkotilaan ja muuhun kalustukseen sopivaksi.173

Lineaarinen kalustejärjestys

Lineaarisessa järjestyksessä kalusteet asettuvat rinnakkaiseen sarjaan tai peräkkäiseen

jonoon. Lineaarinen järjestys muodostuu visuaalisesti toisiaan lähelle asetetuista kalus-

teista. Järjestys voi esiintyä myös tilaa halkovana ja kalusteiden väliin muodostuvana käy-

tävänä. Jos käytävä on riittävän pitkä, katsoja havaitsee sen aksiaalisena tilanmuodostuk-

sena, jota on käsitelty aiemmin luvussa 3.

     Alttaritilat perustuivat lineaariseen kalustejärjestykseen 11 kirkossa, mutta kalusteiden

määrä vaihteli. Lineaarinen järjestys saattoi muodostua kahdesta tai useammasta kalus-

teesta. Kahden kalusteen jäsennys muodostui alttarista ja sen lähelle sijoitetusta toisesta

liturgisesta kalusteesta, kastemaljasta, saarnatuolista tai lukupulpetista. Lineaarisen järjes-

171 Ks. taulukko 11 urkujen sijainti sivulla 85.
172 Ks. kuva 3 sivulla 23.
173 Esimerkiksi Juha Leiviskä on suunnitellut Pyhän Tuomaan, Myyrmäen ja Pyhän Johanneksen kirkkojen
urkufasadit. Urut sijaitsevat lähinnä alttaritilaa Pyhän Tuomaan kirkossa, alttaritilan rajalla vasemmalla
sivulla.
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tyksen muodostukseen vaikuttivat kalusteiden lisäksi alttaritilan ja alttarin korotukset.

Useat alttaritilat olivat tämän vuoksi luokittelussa tulkinnanvaraisia. Kalustejärjestykses-

sään selkeitä olivat Ruhtinansalmen ja Hietaman kirkkojen alttaritilat, joissa on vain kaksi

kalustetta. Ruhtinansalmen alttaritilassa alttarin parina liturgisena kalusteena on saarna-

tuoli. Myös Hietaman kirkossa on alttarin lisäksi lukupulpetti. Käytännössä kyse on sa-

masta kalusteesta. Molemmat kalusteet toimivat puheenpitäjän apukalusteena. Hietaman

kirkon lukupulpetti voitaisiin tulkita myös saarnatuoliksi. Tässä tutkimuksessa kaluste on

kuitenkin tulkittu lukupulpetiksi sen keveyden ja mittasuhteiden vuoksi. Lukupulpetin ja

saarnatuolin tehtäviä käsiteltiin aiemmin luvussa 3.

Kaavapiirros 3. Huutoniemen kirkko 1964. SD.

Lineaarinen alttaritilan järjestys muodostui useissa kirkoissa kolmen liturgisen kalusteen

varaan, jotka ovat alttari, kastemalja ja saarnatuoli. Tämä oli myös alttaritiloissa aiemmin

yleisimmin käytetty liturgisten kalusteiden kokonaisuus. Muutamissa alttaritiloissa saar-

natuolin sijaan käytettiin lukupulpettia.

     Lineaarisissa kalustejärjestyksissä kalusteiden väliset etäisyydet vaihtelevat. Lineaari-

nen järjestys saattoi kulkea alttaritilassa myös diagonaalisesti suunnistautuen enemmän

jommallekummalle sivulle. Esimerkkinä lineaarisesta kalustejärjestyksestä on kaavapiir-

ros 3. Se esittää Huutoniemen kirkon alttaritilaa, joka sijaitsee kirkkotilan etuosassa koro-

tetulla alueella.174 Alttari, kastemalja ja saarnatuoli ovat kiinteitä. Saarnatuoli on betonia,

alttaripöytä ja kastemalja valkoista marmoria. Alttaritilan lineaarista kalustejärjestystä

tukee myös suora, puomimainen alttarikaide sekä alttariseinässä oleva suorakaiteen muo-

toinen ja horisontaalinen ikkuna.

Lineaarisen kalustejärjestyksen muunnokset

Tutkimusaineistoon sisältyi lisäksi alttaritiloja, joiden kalustejärjestys oli toteutettu pää-

osin lineaarisesti. Järjestyksestä poikkesi vain yksi tai kaksi kalustetta. Lineaarisen järjes-

174 Korotus jatkuu kirkkotilan vasemmalle sivulle urkujen ja kuoron istuinpaikoille asti.
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tyksen ja yhden kalusteen yhdistelmä esiintyi esimerkiksi Salpausselän kirkon alttaritilas-

sa. Kauniaisten kirkon alttaritilassa esiintyi hajaantuneen lineaarisen kalustejäsennyksen

toinen muunnos, joissa kaksi kalustetta sijoittui järjestyksen ulkopuolelle. Kauniaisten

kirkon alttaritila primaariset kalusteet ovat lineaarisessa kolmen kalusteen sarjassa. Tähän

kuuluivat alttari, kastemalja ja saarnatuoli. Lineaarisesta järjestyksestä poikkesivat flyy-

geli ja apupöydät, jotka sijoittuivat alttaritilan oikealle puolelle kastemaljan läheisyyteen.

Alttaritilan lineaarinen kalustejärjestys hajaantui flyygelin ja apupöytien vuoksi.

Radiaali kalustejärjestys

Radiaali kalustejärjestys muistuttaa keskitettyä järjestystä, koska myös sen keskiössä on

tilaa hallitseva kaluste. Radiaali järjestys kuitenkin eroaa keskitetystä kalustejärjestykses-

tä muiden kalusteiden sijainnilla. Muut kalusteet asettuvat säteittäisinä sektoreina keskus-

ta hallitsevan kalusteen ympärille. Sektorit voivat muodostua joko kalustejonoista tai ka-

lusteiden väliin muodostuvista käytävistä. Tilassa hallitsevan kalusteen ja muiden kalus-

teiden säteittäisen asettelun vuoksi radiaali kalustejärjestys tulkitaan erääksi keskitetyn ja

lineaarisen kalustejärjestyksen yhdistelmäksi.

    Radiaali alttaritilan kalustejärjestys oli tämän tutkimuksen mukaan viidessä kirkossa.

Se oli toteutettu alkuperäisenä kalustejärjestyksenä vain Siipyyn kirkossa. Muita radiaali-

seen kalustejärjestykseen perustuvia alttaritiloja olivat Munkkivuoren, Keravan, Järven-

pään ja Harjavallan muutetut alttaritilat. Sammonlahden alttaritila voitaisiin tulkita myös

radiaaliksi, koska sen kalusteet järjestyvät säteittäisesti alttarin sivuille ja taakse. Radiaa-

lin kalustejärjestyksen alttaritiloja yhdistää alttarin taakse sijoitettu kaluste, joka on Sii-

pyyn ja Sammonlahden kirkoissa kastemalja, Harjavallan kirkossa alttarin takana ovat

pöytä ja tuoli. Sen sijaan Järvenpään, Keravan ja Munkkivuoren alttaritiloissa alttarin

takaseinässä sijaitsee toinen alttari.175

175 Kahden alttarin alttaritilassa vain toista alttaria käytetään jumalanpalveluksessa.
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Kaavapiirros 4. Siipyyn kirkon alttaritila. SD.

Kaavapiirroksesta 4 ilmenee Siipyyn kirkon alttaritila. Alttaritila sijaitsee kirkkosalin etu-

osassa korotetulla alueella, johon myös siirrettävät massiivipuiset alttarikalusteet sijoittu-

vat. Alttarin takana on suuri ikkuna, jonka edustalla riippuu katosta purjemainen alttari-

veistos. Veistoksen alapuolella ikkunan edessä on kastemalja. Alttarin oikealle puolelle

sijoittuvat lukupulpetti ja urut. Alttaritilaa reunustaa kolmiosainen avoin alttarikaide. Ko-

rotetun alueen ulkopuolelle vasemmalle puolelle oli sijoitettu piano (kuva 29).

Kolmio kalustejärjestys

Alttaritilojen jäsennyksessä kolmioon muodostuvaa kalustejärjestystä käytetään useim-

min. Kolmioon perustuvaa kalustejärjestystä ja sen muunnoksia esiintyi 40 kirkossa.

Kolmion kalustejärjestys rakentui kolmen kalusteen varaan, joiden yhdistelmä koostui

vaihtelevasti alttarin, kastemaljan, saarnatuolin ja lukupulpetin yhdistelmästä. Yleisimmin

kolmion muotoinen kalustejärjestys esiintyi tutkimuksen vanhimmissa 1960- ja 70-

luvuilla rakennetuissa kirkoissa yhdistelmällä alttari, saarnatuoli ja kastemalja. Kastemal-

ja ja saarnatuoli reunustavat alttaria molemmin puolin, ne sijaitsivat yleensä lähempänä

alttaria kuin lukupulpetti.
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Kaavapiirros 5. Haapaveden kirkon alttaritila. SD.

Kolmion muotoista kalustejärjestystä esiintyi aineistossa myös varioituneena, toispuolei-

sesti painottuneena. Toispuoleisessa kolmiossa kalusteet sijoittuivat enemmän jommalle-

kummalle sivulle. Tällaisia tiloja ovat Harjun, Kangaslammen, Teljän ja Haapaveden

kirkkojen alttaritilat. Näistä alttaritiloista Haapaveden kirkko voidaan vaihtoehtoisesti

määrittää korotusten pohjalta myös keskitetyksi, koska kirkkosalin lattiakorotus sijoittuu

etuosaan ja korotuksella sijaitsee vain alttari (kaavapiirros 5). Kolmion kalustejärjestys

muodostui alttarista ja kirkkokohtaisesti vaihdellen lisäksi kastemaljasta, saarnatuolista

tai lukupulpetista. Näistä yksi kaluste sijoittui kolmiomuodostelman ulkopuolelle. Se oli

yleisimmin kastemalja tai lukupulpetti.

Rykelmä kalustejärjestys

Rykelmään perustuva kalustejärjestys sisältää useita elementtejä. Kalusteet eivät muodos-

ta selkeästi tunnistettavaa kalustejärjestystä, koska tilassa on kooltaan, muotoilultaan,

materiaaliltaan tai väritykseltään useita samankaltaisia ja keskenään tasavertaisia kalustei-

ta. Kalusteet on voitu sijoittaa liian lähelle tai kauas toisiaan, jolloin selkeää kalustejärjes-

tystä ei voida havaita. Niistä muodostuu kalusteiden rykelmä. Rykelmään perustuivat

kuuden kirkon alttaritilat, jotka ovat muun muassa Kannelmäen, Oulunkylän ja Hakunilan

kirkoissa.

     Rykelmä kalustejärjestys muodostui alttarin lisäksi tilaan sijoitetuista muista liturgisis-

ta kalusteista ja soittimista. Lisäksi alttaritiloissa oli joukko erilaisia lattialle sijoitettuja

muita kalusteita ja esineitä, joiden vuoksi alttaritiloihin kerääntyi kaluste- ja esineryhmiä.
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Mikäli alttaritilassa ei ollut tarpeeksi tilaa esineille ja kalusteille, ne sijoitettiin alttaritilan

rajalle, lähelle seurakuntalaisten istuimia.

     Rykelmä esiintyi tutkittavissa alttaritiloissa myös viuhkamaisena kalustejärjestyksenä.

Sitä voidaan pitää eräänä kolmion muunnoksena, jonka kertautuma tai moninkertainen

toisinto se on. Muodostelmassa alttaritilan kalusteet ja esineet sijoitettiin alttaritilan rajal-

le rykelmiksi. Samoin kuin edellä todettiin, kalusteet eivät muodostuneet kuitenkaan jär-

jestäytyneesti, vaan ikään kuin sattumanvaraisesti. Esimerkkinä rykelmä muodostelmasta

on Kannelmäen alttaritila. Alttaritilan kalusteina ovat alttari, kastemalja, saarnatuoli ja

kaksi lukupulpettia. Lisäksi alttaritilassa ovat urut, flyygeli, lähetyskyntteliköt alttarikai-

teen molemmilla sivuilla ja apupöydät kastemaljan vieressä. Saarnatuolin takana risti ja

kulkuekynttilät asettuvat alttarin molemmin puolin (kaavapiirros 6). Alttaritilaan lisätyt

liturgiset esineet, kalusteet ja soittimet esitetään kaavapiirroksessa harmaana.

Kaavapiirros 6. Kannelmäen alttaritila. SD.

Rasteri kalustejärjestys

Rasteriin perustuva kalustejärjestys koostuu tasavahvoista elementeistä, jotka on sijoitettu

tasaisen välimatkan päähän toisistaan, ikään kuin kalusteet olisi asetettu ruudukon mukai-

sesti. Ruudukon yksikkönä voi olla kaluste, pylväs, pilari tai jokin muu rakennekonstruk-

tio, jonka jaotukset esiintyvät tilassa säännöllisin välimatkoin suhteessa toisiinsa. Järjes-

tyksenä rasteri rajoittaa kalusteiden vapaata sijoittelua. Tilaa leimaa tasapäistetty järjesty-

neisyys ja harmonia, näkyvä ruudukkomaisuus.
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Ruudukkoon perustuva alttaritilan kalustejärjestys oli harvinainen. Lähinnä rasteriin pe-

rustuvia alttaritiloja olivat Kaskisten ja Hailuodon kirkkojen alttaritilat. Ne voitiin tulkita

aineistossa myös lineaarisen kalustejärjestyksen toisinnoiksi tai kehämuodostelmiksi.

Tässä tutkimuksessa Kaskisten ja Hailuodon kirkkojen alttaritilat on luokiteltu kalustejär-

jestyksen mukaan rasteriksi. Tulkinta kehämäisestä järjestyksestä perustuu muotoon. Ka-

lusteet järjestyivät peräkkäisistä kalustejonoista tai rinnakkaisista kalusteriveistä (kaava-

piirros 7). Alttaritilan lineaarisen järjestyksen muodostavat alttari ja kastemalja. Samaan

linjaan voidaan liittää myös urut ja piano. Alttaritilan toinen lineaarinen kalustejärjestys

muodostuu alttaritilan etuosaan saarnatuolista ja lukupulpetista.

Kaavapiirros 7. Kaskisten kirkon alttaritila. SD.

4.3. Alttaritilojen ajallinen muutos

Muutoksen tapa

Tutkimuksen alttaritiloissa kalustejärjestykset ilmenivät eri tavoin. Kalustetoisinnot ja

sattumanvaraisuudet kalustejärjestyksissä viittaavat alttaritilan muutoksiin. Seuraavaksi

analysoidaan alttaritiloissa tehtyjä muutoksia tilallisuuden ja kalustejärjestyksen mukaan.

Tutkimusaineiston alttaritilat jaetaan analyysissa kategorioihin vakiintuneet, tiivistyneet

ja laajentuneet sekä kaksisuuntaisesti muuttuneet. Kaksisuuntaisissa alttaritiloissa on ta-

pahtunut sekä tiivistynen että laajentuminen.

Vakiintuneet alttaritilat

Vakiintuneisiin alttaritiloihin ei ollut tehty muutoksia kalustejärjestyksissä. Kalusteita ei

ollut siirretty eikä tilaan ollut sijoitettu uusia. Toisin sanoen vakiintunut alttaritila merkit-

see tässä luokittelussa tilan pysyneen alkuperäisen kaltaisena.176

     Tutkimuksessa alttaritilojen toteaminen alkuperäiseksi oli osittain tulkinnanvaraista.

Tulkinnanvaraisuus johtuu siitä, ettei alttaritiloja tai niissä tehtyjä muutoksia ole syste-

maattisesti dokumentoitu seurakunnissa. Tämän vuoksi analyysi perustui kirkoista tehtyi-

176 Tässä on otettu huomioon alttarikalusteiden huolto ja korjaus, esimerkiksi alttarikalusteiden pintakäsitte-
lyn korjaus tai uudelleenverhoilu.
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hin havaintoihin, otettuihin valokuviin sekä vanhempaan kirkkokuvamateriaaliin. Tilaha-

vainnoinnissa epäily mahdollisesta muutoksesta heräsi tutkimuskohteessa tai kuvamateri-

aalien vertailun yhteydessä. Yksittäinen kaluste kiinnitti huomion poikkeavuudellaan ma-

teriaalin, värityksen, muotoilun tai mittasuhteiden vuoksi. Kalusteen ominaisuuksia ver-

tailtiin alttariin tai alttarikaiteen ominaisuuksiin. Kalusteen alkuperää selvitettiin epätaval-

lisuuden perusteella, tiedustellen alttaritilan muutoksista esimerkiksi seurakunnan kirkko-

herralta tai kirkon työntekijältä.

Kaavapiirros 8. Hakavuoren alttaritila. SD.

Kuva 27.  Hakavuoren alttaritilaan on lisätty pöytä. SD.

Aluksi vaikutti siltä, että tutkimuskohteista löytyisi useita vakiintuneita alttaritiloja. Ha-

kavuoren ja Kempeleen kirkkojen alttaritilat luokiteltiin aluksi vakiintuneiksi. Tarkempi

analyysi kuitenkin osoitti, ettei tutkimuksessa ollut yhtäkään vakiintunutta korotuksella
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rajattua alttaritilaa. Hakavuoren kirkko on arkkitehti Eevi Ahon suunnittelema ja se on

valmistunut vuonna 1963. Korotetussa alttaritilassa ovat alttari, saarnatuoli ja kastemalja,

jotka on toteutettu kiinteinä kalusteina. Lisäksi alttaritilassa oli siirrettävä pöytä, joka oli

lisätty alttaritilaan jälkeenpäin (kaavapiirros 8). Hakavuoren alttaritilan pöytä näkyy ku-

vassa 27. Pöydän ja seinälle lisätyn maailman karttaa esittävän lähetyskynttelikön vuoksi

Hakavuoren alttaritila määrittyy korotuksella rajatuksi ja tiivistyneeksi tilaksi.177

     Toinen esimerkki alttaritilojen tulkinnasta koski Kempeleen kirkon alttaritilaa. Se ana-

lysoitiin aluksi vakiintuneeksi ja korotetuksi alttaritilaksi. Kirkko on valmistunut vuonna

1993. Yksistään kirkon ikä viittaisi alttaritilan olevan vakiintunut. Kempeleen kirkon alt-

taritilassa on kuitenkin tehty tulkinnanvaraisia muutoksia. Ne koskevat sekä alttaritilan

korotettua aluetta että kirkkotilan etuosaa. Alttaritilassa alttarin sivuille jää pitkähköt ja

kapeat käytävät, joiden päissä ovat ikkunasyvennykset. Oikean puoleisen syvennyksen

päässä on ulko-ovi. Alttarin vasemman puolen ikkunasyvennyksen eteen on varastoitu

tuoleja, kynttiläjalkoja sekä alttarikaiteen osa. Ikkunasyvennykseen on tehty ylimääräisten

kalusteiden varasto. Varastoitujen kalusteiden sijainnin vuoksi alttaritila luokiteltiin muu-

toskategorioiden luokkaan tihentynyt, korotuksella rajattu alttaritila. Lisäksi alttaritilan

etuosaan oli lisätty lähetyskynttelikkö, joka myös muutti Kempeleen kirkon alttaritilaa.

Varastoitumisen ja lähetyskynttelikön vuoksi Kempeleen kirkon alttaritila luokitellaan

lopulta muutoskategoriaan tiivistyvä ja laajeneva korotuksella rajattu alttaritila. Lisätyt

kalusteet näkyvät kaavapiirroksessa 9 harmaana.

        Kaavapiirros 9. Kempeleen kirkko. SD.

177 SDA, professori Heikki Kotilan haastattelu 4.9.2007.
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Tiivistyvät alttaritilat

Tiivistyviä alttaritiloja esiintyi 22 kirkossa. Näistä suurin ryhmä oli korotuksella rajatut

alttaritilat, joihin lukeutui 15 kirkkoa. Tiivistyviä osittaisella korotuksella rajattuja alttari-

tiloja oli viisi ja tiivistyviä korottamattomia alttaritiloja kaksi. Useimmat tiivistyneet altta-

ritilat sijaitsivat 1960- ja 70-luvuilla rakennetuissa kirkoissa.

     Tiivistyvissä alttaritiloissa kalusteita oli lisätty alttaritilan sisäpuolelle. Yleisin muutos

oli lukupulpetin lisääminen alttaritilaan. Lukupulpetti lisättiin kymmeneen 1960- ja 70-

luvuilla valmistuneeseen kirkon alttaritilaan. Lukupulpetin ohella muita lisättyjä kalustei-

ta olivat tuolit sekä ehtoollisessa käytettävät pöydät. Esimerkiksi Harjavallan kirkon altta-

ritilaan oli lisätty pöytä ja tuoli alttarin taakse. Kirkon alttari ja saarnatuoli sijaitsevat ko-

rotetulla alueella kirkkosalin edustalla ja kiinteä kastemalja sijoittuu korottamattomalle

alueelle. Harjavallan kirkko lukeutui tiivistyneeseen osittaisella korotuksella rajatun altta-

ritilan kategoriaan.

     Tutkimusaineistosta ei alustavassa tarkastelussa löytynyt yhtään tiivistynyttä ja korot-

tamatonta alttaritilaa. Tämän vuoksi pohdittiin, minkälainen tihentynyt ja avoin alttaritila

voisi olla. Avoin alttaritila edellyttäisi korottamatonta alttaria ja tilaa rajaavaa elementtiä.

Tilaa rajaavana elementtinä toimisi esimerkiksi alttarikaide, joka rajaa alttaria edestä tai

sivuilta. Alttaritilaa voisivat rajata sivuilta myös kastemalja ja saarnatuoli. Alttaritilan

tiivistyminen kuitenkin edellyttäisi alttarikaiteen, kastemaljan ja saarnatuolin muodosta-

man alueen sisäpuolelle lisättyjä kalusteita. Kuvitteellisessa kaavapiirroksessa 10 tilaan

on lisätty lukupulpetti.

Kaavapiirros 10.  Kuviteltu korottamaton alttaritila. SD.
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Tutkimusmateriaalin tarkempi analyysi osoitti, että tähän ryhmään lukeutuvat Kangas-

lammen ja Lieksan kirkkojen alttaritilat. Kangaslammen kirkon alttaritilan järjestys näyt-

tääkin lähenevän kuvitteellisen alttaritilan jäsennystä kaavapiirroksen 10 mukaan. Kan-

gaslammen kirkossa urut sijoittuvat alttaritilan oikealle sivulle ja saarnatuoli ja kastemalja

vasemmalle. Ne rajaavat alttaritilaa sivuilta. Alttaritilaan ei ole suunniteltu eikä lisätty

lukupulpettia (kaavapiirros 11), vaan kastemalja.

Kaavapiirros 11. Kangaslammen alttaritila. SD.

Laajenevat alttaritilat

Laajeneviin alttaritiloihin oli sijoitettu usein kalusteita alttaritilan rajalle. Kalusteiden si-

joittuminen kasvatti alttaritilaa kirkkosalia kohden. Laajenevia alttaritiloja oli yhteensä 31

kirkossa. Korotuksella rajattuja alttaritiloja oli 13, osittain korotettujen ja korottamattomia

alttaritiloja oli 9. Kaikissa alttaritiloissa kalusteet sijoittuivat alttaritilan rajalle tai korote-

tun alueen ulkopuolelle. Kaikissa alttaritiloissa korotuksen ulkopuolella olevat kalusteet

eivät kuitenkaan välttämättä osoittaneet muutosta. Esimerkiksi Temppeliaukion kirkon

alttaritilassa korotuksen ulkopuolelle sijoittuu kastemalja. Kastemalja tai lukupulpetti oli

yleisimmin korotuksen ulkopuolelle sijoittuva kaluste.

     Laajeneva alttaritila kasvoi usein kirkkosalia kohti, mutta laajeneminen oli mahdollista

myös sivusuunnassa. Kouvolan kirkon alttaritila sijoittuu avoimeen ja korottamattomaan

kirkkotilaan. Alttaritila on muodostunut kapeahkolle alueelle vasemman sivuseinän edus-

talle. Alttaritilan kalusteina ovat alttari, kastemalja ja saarnatuoli. Kouvolan kirkon alttari-

tila levittäytyy molemmille sivuille saarnatuolin viereen sijoitetun lähetyskynttelikön ja

kastemaljan viereen kiinnitettyjen kolehtihaavitelineiden vuoksi (kaavapiirros 12).
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Kaavapiirros 12. Kouvolan keskuskirkon alttaritila. SD.

Kuva 28. Kouvolan keskuskirkon alttaritila. SD.
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Tiivistyvät ja laajenevat alttaritilat

Tiivistyviä ja laajenevia alttaritiloja oli 12. Kaksisuuntainen muutos tehtiin seitsemässä

korotuksella rajatussa alttaritilassa ja viidessä osittaisella korotuksella rajatussa alttariti-

lassa. Muutosten seurauksena kalusteiden määrä kasvoi sekä alttaritilan sisä- että ulko-

puolelle. Muutokset kasvattivat alttaritilan kalusteiden määrää ja laajensivat alttaritilaa

lähemmäs kirkkosalia. Alttaritilan sisäpuolelle lisättiin useimmiten lukupulpetti, soitin,

tuoli tai pöytä. Lisäksi alttaritilaan sijoitettiin usein myös kolehtihaavit ja kolehtitelineet.

Alttaritilan rajalle lisättiin useimmin kastemalja, piano, flyygeli, urkuharmoni tai lähetys-

kynttelikkö.

     Esimerkkinä tiivistyvästä ja laajenevasta alttaritilasta voidaan mainita Sammonlahden

kirkon alttaritila.178 Sammonlahden kirkon alttaritilassa kalusteet jäsentyivät alttarin si-

vuille ja taakse. Kalusteita ei ollut mahdollista asettaa tilan keskelle alttarin sijainnin

vuoksi. Toisena esimerkkinä kaksisuuntaisesta kehityksestä on Härmälän kirkon alttariti-

la. Alttaritilan muutokset ovat ajan kuluessa lisänneet kalusteiden määrää korotetulla alu-

eella. Alttaritila laajenee kirkkotilan korottamattomalle alueelle alttaritilan rajalle sijoite-

tun lähetyskynttelikön vuoksi (kaavapiirros 13).

Kaavapiirros 13. Härmälän kirkon alttaritila. SD.

178 Ks. kaavapiirros 2 sivulla 101.
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Muutoksen laajuus

Alttaritilojen muutosten laajuutta analysoitiin alttaritilaksi määritetyltä alueelta. Muutok-

sen laajuus -analyysissa muuttumattomat alttaritilat eivät ole verrannollisia aiemmin esi-

tetyn muutoksen tapa -analyysin vakiintuneisiin alttaritiloihin. Muutoksen tapa

-analyysissa ei löytynyt yhtään vakiintunutta eli muuttumatonta alttaritilaa. Sen sijaan

muutoksen laajuus -analyysissa esiintyi alttaritiloja kaikissa luokissa, myös muuttumat-

tomissa. Nämä alttaritilat määrittyivät edellisessä analyysissa laajentuneisiin alttaritiloi-

hin. Esimerkiksi Siipyyn kirkon alttaritila luokiteltiin laajentuneeksi, korotuksella rajatuk-

si alttaritilaksi. Muutoksia ei ollut tehty Siipyyn kirkon korotetussa alttaritilassa. Sen si-

jaan alttaritilan edustan korottamattomalle alueelle oli lisätty piano. Eroavaisuudet ana-

lyysien välillä johtuvat erilaisista painotuksista ja tarkastelutavoista. Muutokset näkyivät

analyysissa vain, jos ne koskevat alttaritilaa. Analyysissa mainitaan myös kirkkotilaa

koskevia muutoksia, mutta ne eivät määritä alttaritilan luokittelua. Muutokset suhteute-

taan alttaritilan ja kirkkotilan kokoon. Kooltaan suuret alttaritilat ”kestävät suhteessa

enemmän muutoksia” kuin pienet alttaritilat. Suuressa alttaritilassa tehdyt muutokset eivät

vaikuta suhteessa tilaan yhtä paljon kuin pienissä alttaritiloissa.

Kuva 29. Siipyyn  kirkon alttaritila. SD.
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Muuttumaton alttaritila

Muuttumattomia alttaritiloja oli kuudessa kirkossa. Näistä mainittiin jo Siipyyn kirkon

alttaritila, joka oli myös tämän tutkimuksen vanhin muuttumattomana säilynyt alttariti-

la.179 Muut muuttumattomat alttaritilat sijaitsivat 1980-luvun lopulla tai 1990-luvulla ra-

kennetuissa kirkoissa.

     Tutkimuksessa ei ollut yhtään 1960-luvulla rakennettua kirkkoa, jonka alttaritila olisi

pysynyt alkuperäisen kaltaisena. Kaikissa alttaritiloissa oli tehty jonkin asteinen muutos.

Osa alttaritiloissa tehdyistä muutoksista oli tilannesidonnaisia, ja tarvittaessa tila voitiin

myös muuttaa takaisin alkuperäistä vastaavaksi, näin esimerkiksi niissä kirkoissa, joissa

muutokset koskevat alttaritilan irtokalusteiden asettelua. Alttaritilan kalustejärjestys oli

pysynyt lähes muuttumattomana 1960-luvulla rakennetussa Temppeliaukion kirkossa.

Alttaritilan kiinteitä kalusteita ei ole muutettu, mutta korotetun alttaritilan vasemmalle

sivulle on sijoitettu irtotuoleja. Tuolit eivät edusta sinänsä alttaritilan pysyvää muutosta,

koska ne voidaan poistaa alttaritilasta. Muuten Temppeliaukion kirkon alttaritilan muutos

on vähäinen. Kirkkoon on kuitenkin yritetty tuoda taidetta, mutta hanke ei toteutunut ark-

kitehtien vastustuksen vuoksi.  Kirkon alttaritila on pysynyt siltä osin alkuperäisen kaltai-

sena (kuva 30).180

Kuva 30. Temppeliaukion kirkon alttaritila. SD.

179 Ks. Siipyyn kirkkokilpailu 1970.
180 HELSSYA KHK 1975 (27.11.) 11§. Kirkkoon ehdotettiin Laila Pullisen pronssiveistosta, mutta hanke ei
toteutunut. Ks. HELSSYA leikekirja 1977. Esim. Krusifiksi vierailulla Temppeliaukion kirkossa, Viekää
patsas pois!
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Muutospaineita kohdistui myös 1970-luvulla rakennettuun Siipyyn kirkon alttaritilaan,

mutta korotettu alttaritila on säilynyt alkuperäisen kaltaisena. Alttaritilan säilyminen

muuttumattomana voi johtua alttaritilan pienestä koosta. Tilaan ei mahdu lisää kalusteita.

Tätä tulkintaa tukee myös kirkkotilaan lisätyn pianon sijoituspaikka alttaritilan edustalla.

Siipyyn kirkkoherran Tom Ingvestgårdin mukaan kirkkoon oltiin hankkimassa myös lu-

kupulpettia, mutta ajatus ei saanut arkkitehdin tukea eikä lukupulpettia sen vuoksi myös-

kään hankittu kirkkoon.181

Alttaritilan pieni muutos

Tutkimuksessa enemmistö alttaritiloihin tehdyistä muutoksista oli pieniä. Niitä oli tehty

35 kirkon alttaritilaan. Pieniä muutoksia tehtiin tasaisesti 1960–90-luvuilla rakennettuihin

alttaritiloihin, sillä joka toisessa toteutettiin jokin pieni muutos. Pienet muutokset muutti-

vat alttaritilan visuaalista ilmettä ja tilajäsennystä. Viherkasveja oli lisätty alttaritilaan 21

kirkossa. Kasvit ovat eräs esimerkki alttaritilan pienistä muutoksista ja ne on otettu huo-

mioon myös alttaritilojen muutosten analyysissa. Jos alttaritiloissa ei ole tapahtunut muita

muutoksia kasvien lisäksi, muutos on tulkittu pieneksi. Varmuudella ei voida kuitenkaan

sanoa, missä vaiheessa kasvit sijoitettiin alttaritilaan tai ovatko ne kuuluneet alttaritilaan

jo alun perin. Tämä voidaan osoittaa vain muutamien kirkkojen alttaritiloista.

     Temppeliaukion kirkon alttaritilassa on betonisyvennys viherkasveille saarnatuolin

edessä. Arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen suunnittelivat kasveille betonialtaat

myös Espoonlahden kirkon alttaritilaan. Kasviteema jatkui vielä Timo Suomalaisen suun-

nittelemassa Hietaman kirkossa, joissa kasveille oli varattu hyllytilaa alttaritilan sivuille.

Suurimmassa osassa alttaritiloja viherkasvit olivat kuitenkin omissa ruukuissaan ja ne oli

sijoitettu alttaritilan lattialle. Todennäköisemmin useimmat lattialle sijoitetuista ruukku-

kasveista on lisätty tilaan jälkeenpäin. Viherkasveilla on pyritty lisäämään kirkkotilan

viihtyisyyttä ja kodikkuutta. Tätä käsitystä vahvistaa kirkkokuvien vertailu. Esimerkiksi

Järvenpään kirkon alttaritilaan on lisätty ruukkupalmut alttarin oikealle ja vasemmalla

puolelle 1980-luvun lopulla tai sen jälkeen.182

     Viherkasvien jälkeen toiseksi yleisimmät muutokset olivat lukupulpettien, pöytien ja

soittimien sekä taiteen sijoittaminen alttaritilaan. Lukupulpetti lisättiin lähes joka toiseen

181 SDA, Siipyyn kirkkoherra Tom Ingvestgårdin haastattelu 5.4.2006 ja 11.4.2006.
182 Järvenpään kirkon alttaritila, kuva 23 sivulla 88. Vrt. Martikainen 1987, 48. Kuva 4.
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alttaritilaan ja joka kolmanteen oli lisätty pöytä. Yleisimmin pöytää käytettiin ehtoollisen

vietossa. Soittimia ja taidetta lisättiin joka viidenteen alttaritilaan.

     Alttaritiloihin tehdyissä muutoksissa otettiin huomioon myös kalusteen tai kalusteiden

uudelleensijoitus. Usean kalusteen sijainninmuutos tehtiin Roihuvuoren ja Pirkkalan kir-

koissa. Alttaria tai papin polvistumispenkkiä siirrettiin vain muutamissa kirkoissa. Var-

haisimmat siirrot tehtiin 1980-luvulla.183 Alttarin muutosta versus populum -alttariksi ja

papin polvistumispenkin siirtämistä alttarin taakse on tulkittu erillisinä muutoksina, vaik-

ka ne liittyvät toisiinsa. Erillinen tarkastelu johtuu siitä, että alttaritiloissa alttaria toteutet-

tiin eri tavoin. Joidenkin kirkkojen alttaria käytettiin versus populum -käytännön mukai-

sesti jo ennen kuin papin polvistumispenkkiä oli teetetty tai siirretty alttarin taakse.184

Lisäksi kaikissa kirkoissa esiintyi alttaritilakohtaisia muutoksia. Tällaisia olivat muun

muassa alttaritilaan lisätyt tuolit, apuvälineet185 tai alttarin taakse lisätty koroke tai alttari-

kalusteiden uudelleen verhoilu.186 Lisätyllä korokkeella pyrittiin edistämään liturgin nä-

kyvyyttä. Vain muutamissa alttaritiloissa muutokset koskivat kalusteiden tai esineiden

poistamista.

     Muutosten seurauksena alttaritilan reunustalle muodostui muutamissa kirkoissa suun-

nittelemattomia tavaravarastoja. Ne koostuivat kerääntyneistä tuoleista, kynttiläjaloista ja

muista esineistä. Varastoituminen todettiin aiemmin Kempeleen kirkon alttaritilasta.

Kempeleen kirkossa tavaroiden varastoituminen alttaritilan sivustalle ei näkynyt kirkko-

saliin, mutta alttaritilan sivuseinän ikkunasta ”harmiton” kalustevarasto näkyi kuitenkin

ikävästi kirkkopihaan.187 Sama ilmiö havaittiin alttaritilojen lattialle kerääntyneissä esi-

neissä. Alttaritilan lattialle sijoitettiin lisäksi liturgisia esineitä kuten pääsiäiskynttilä, kul-

kueristi ja kulkuekynttilät, vaikka niitä ei käytetä jokaisessa jumalanpalveluksessa. Sen

sijaan esineet osoittivat alttaritiloissa olevan tarvetta myös varastotilalle, koska tähän tar-

koitukseen on alettu käyttää alttaritilan vapaata tilaa.

183 Alttarin siirtäminen lähemmäs seurakuntaa on tulkittu tässä analyysissa pieneksi muutokseksi, koska
alttaria on siirretty vähän koko kirkkotilan pituuteen nähden. Huomattavampi muutos olisi edellyttänyt
alttarin siirtämistä selkeästi pidemmän matkan tai sen sijoittamista strategisesti keskeiselle paikalle kirkko-
salissa.
184 SDA, Alavan kirkkoherran Hannu Koskelaisen kirje tekijälle 6.11.2003.
185 Muutamissa alttaritiloissa oli lisätty apuvälineitä. Roihuvuoren kirkon alttaritilan portaissa sattuneen
tapaturman jälkeen alttaritilan portaisiin lisättiin kaide.
186 Kangaslammin kirkossa alttarikalusteiden verhoilu on uudistettu.
187 Kalusteiden varastoitumista alttaritilan sivuille esiintyy myös muun muassa Huutoniemen ja Kannelmä-
en kirkoissa.
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Alttaritilan kohtalainen muutos

Kohtalaiseen alttaritilan muutoksen tulkintaan vaikutti muutoskohteen merkityksellisyys

tilakokonaisuudessa. Kohtalainen alttaritilan muutos tehtiin 16 kirkossa, jotka oli raken-

nettu pääosin 1960–70-luvuilla sekä kolmessa 1980-luvun alussa rakennetussa alttaritilas-

sa. Alttaria ja sen lähiympäristöä koskevat muutokset tehtiin 1990-luvulla rakennetuissa

kirkoissa peruskorjauksen yhteydessä.

     Kohtalainen muutos ilmeni alttaritilan kalustuksessa ja esineissä sekä niiden asettelus-

sa. Alttaritiloissa kohtalaisen muutoksen toteutus vaihteli huomaamattomasta näkyvään

riippuen muutosten toteutustavasta.  Huomaamaton muutos ei välttämättä ilmennyt altta-

ritilan havainnoinnissa, jonka vuoksi muutosten toteaminen edellytti taustojen selvittä-

mistä. Kohtalaiset muutokset toteutettiin alttaritiloissa visuaalista kokonaisuutta palvele-

vasti tai heikentävästi. Muutokset saattoivat olla pieniä ja toteutettavissa esimerkiksi ka-

lusteen uudelleensijoituksella.

Kuva 31. Loimaan kirkon alttaritila. SD.

Alttaritilan huomaamattomat muutokset toteutettiin harmoniassa olemassaolevan tilan

kanssa. Muutokset palvelivat kirkkosalin alkuperäistä tunnelmaa ja visuaalista ilmettä.

Tällaisia alttaritiloja oli vähän. Esimerkkinä voidaan kuitenkin mainita Loimaan kaupun-
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kiseurakunnan kirkon alttaritila.188 Alttaritila sijaitsee kirkkosalin etuosassa kolmella as-

kelmalla korotetulla alueella. Korotetulle alueelle sijoittuvat kiinteät, valkoisesta tiilestä

muuratut alttarikalusteet. Alttari seisoo tilassa vapaana, saarnatuoli sijoittuu alttarin va-

semmalle ja kastemalja oikealle puolelle. Alttaria rajaa suora puusta ja metallista valmis-

tettu alttarikaide. Lukupaikka sijoittuu alttarikaiteen oikealle puolelle. Sitä varten alttariti-

laan ei ole sijoitettu lukupulpettia, vaan sen paikalla on mikrofoni. Alttaritilan oikealle

sivulle avautuu koko kirkkosalin korkuinen ikkuna. Sen edustalle on viherkasveja ja suu-

rehko vapaana seisova risti. Alttaritilan korotus jatkuu L-muotoisesti taittuen vasemmalle

sivulle, jossa ovat urut ja kuoro.189

     Loimaan kirkko valmistui 1973. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukander &

Vahtera. Alttaritilaa ja kirkkosalia on muutettu 1990-luvulla, kun kirkkotilan punainen

kokolattiamatto ja ensimmäiset penkkirivit poistettiin. Muutoksessa kokolattiamatto kor-

vattiin tiiliklinkkerillä ja alttarin taakse lisättiin polvistumispenkki. Muutos on tulkittu

kohtalaiseksi, koska lattia on alttaritilan havainnoinnissa keskeisellä sijalla (kuva 31).

     Alttaritilojen muutokset onnistuivat parhaiten niissä kirkoissa, joissa uudistuksesta

vastasi kirkon suunnitellut arkkitehti tai suunnittelutoimisto. Ristiriitaisuudet ilmenivät

alttaritiloissa kalusteiden poikkeavuuksina, jolloin jälkeenpäin lisätty kaluste saattoi erot-

tua alttaritilan yhtenäisyydestä. Ristiriitaisuudet ilmenivät kalusteiden muutosten laadus-

sa, jonka vuoksi pienet muutokset saattoivat vaikuttaa suuremmilta. Poikkeavuudet ilme-

nivät enemmän tehtyjen muutosten toteutustavassa kuin määrässä. Myös useat muutokset

synnyttivät epäyhtenäisyyttä, joita aiheutui kalusteiden eri hankinta-ajankohdista, suun-

nittelijoiden näkemyseroista ja toimeksiannoista.

     Suunnittelijoiden ja toimeksiantajien erilaiset näkemykset ilmenivät alttaritilaan sijoi-

tettujen kalusteiden estetiikassa. Useat kohtalaisen muutoksen läpikäyneet alttaritilat si-

jaitsivat arkkitehtuuriltaan selkeissä ja voimakkaissa kirkoissa, esimerkiksi betonikirkois-

sa.  Nämä kirkot ovat myös voimakkaimmin mielipiteitä jakavia. Betonikirkot on saatettu

kokea kylminä ja tämän vuoksi alttaritilaa on pyritty pehmentämään esineillä ja kasveilla.

Toisaalta voimakas ja selkeä arkkitehtuuri myös sallii suhteessa enemmän muutoksia,

koska tilallinen kokonaisuus on arkkitehtonisesti hallitseva.

188 HELSSYA YKN ptk 1979/III nro 20 17.5. 3§ liite KTL asia nro 1. Lempiäinen arvosteli Loimaan kirkon
alttaripöytää siitä, ettei sitä oltu toteutettu irti seinästä käytännön syistä.
189 Kotimaa 1973 nro 87 Loimaan uusi kirkko. Ks. myös Kotimaa 1973 nro 89 Tämä on armon ja anteek-
siantamuksen paikka.
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Kuva 32. Pyhän Tuomaan kirkon alttaritila vuonna 1975. ARK 1976 nro 5, 44.

Kuva 33. Pyhän Tuomaan kirkon alttaritila 2003. SD.
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Muutoksessa uusittiin kalusteita tai alttari siirrettiin lähemmäs seurakuntaa. Näin tapahtui

melkein joka kolmannessa kirkossa. Kaikissa kirkoissa alttaria ei kuitenkaan tarvinnut

irrottaa seinästä. Esimerkiksi 1960-luvulla rakennettujen Huutoniemen ja Tapiolan kirk-

kojen alttarit sijaitsivat jo alkuaan irti alttariseinästä. Molemmissa kirkoissa alttarin taakse

oli sijoitettu metalliristi, jota siirrettiin. Huutoniemen kirkossa metalliristiä siirrettiin lä-

hemmäs alttariseinää ja Tapiolan kirkossa risti kiinnitettiin alttariseinään.

     Muutokset koskivat myös lukupulpettia ja pöytää. Lukupulpetti lisättiin joka toiseen

alttaritilaan ja lähes yhtä moneen siirrettävä pöytä. Niitä ei ollut alun perin suunniteltu

alttaritiloihin. Poikkeuksena tästä olivat kiinteät lukupulpetit 1960-luvulla rakennetuissa

Tapiolan ja Kannelmäen kirkoissa. Tapiolan kirkossa oli myös betoninen saarnatuoli, joka

poistettiin ja korvattiin siirrettävällä saarnatuolilla 1990-luvulla. Sen sijaan Oulun Pyhän

Tuomaan kirkkoon lisättiin poikkeuksellisesti kaksi lukupulpettia (kuvat 32 ja 33). Niiden

lisäys syrjäytti alkuperäisen alttaritilaan suunnitellun kiinteän saarnatuolin käytön. Kirk-

kojen alttaritiloihin lisättiin myös soittimia, taidetta ja esineitä. Soittimia lisättiin lähes

joka toiseen alttaritilaan. Alttaritiloihin lisätyn taiteen laatu vaihteli. Taideteos saattoi olla

myös paikallisen harrastelijan tekemä lahjoitus. Sitä vastoin virallisten taideteosten han-

kintaprosessit saattoivat raueta taiteen hylkäämiseen, jos teos ei saanut tarpeeksi kanna-

tusta tai arkkitehti arvioi sen kirkkotilaan sopimattomaksi. 190

Alttaritilan huomattava muutos

Alttaritilaan tehtiin huomattava muutos kuudessa kirkossa, joista kolme oli 1960-luvun

betonikirkkoja. Lisäksi huomattavan muutoksen alttaritiloihin kuului yksi 1970-luvun

alussa ja kaksi 1980-luvulla rakennettua kirkkoa. Kirkkojen alttaritilojen muutoksissa

korostuivat muutosten määrä, kerroksellisuus ja ristiriitaisuus alttaritilan alkuperäisen

arkkitehtonisen luonteen kanssa. Huomattava muutos ilmeni kooltaan pienissä alttariti-

loissa tehtyjen muutosten määrässä. Alttaritilan korotettu alue muodostui ahtaaksi, kun

alttaritilaan lisättiin uusia kalusteita ja esineitä. Tämän vuoksi ”vapaan tilan” osuus pie-

neni ja seurauksena oli tilanahtaus. Kalusteita saatettiin lisätä myös korotetun alttaritilan

eteen, jolloin lisätilaa haettiin kirkkotilan etuosasta. Tämän vuoksi kirkon ensimmäinen

penkkirivi saatettiin poistaa.

190SDA, arkkitehti Carl-Johan Slotten haastattelu 26.10.2006.
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Kuva 34. Keravan kirkon alttaritila vuodelta 1963. ARK 1964 nro 9, 168.

Kuva 35. Keravan kirkon alttaritila 2003. SD.
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Huomattavan muutoksen alttaritiloissa tehtiin useita muutoksia, joita ei ollut toteutettu

samassa linjassa alttaritilan arkkitehtonisen luonteen tai kokonaisuuden kanssa. Muutok-

set tehtiin vaiheittain. Aluksi alttaritilaan sijoitettiin taidetta. Sen jälkeen tilaan lisättiin

uusia kalusteita ja esineitä, alttarin sijaintia muutettiin tai alttaritilaan lisättiin toinen altta-

ri. Lukupulpetti lisättiin neljään alttaritilaan ja ehtoollisen apupöytä kolmeen. Näiden li-

säksi alttaritiloihin sijoitettiin kulkueristi ja -kynttilät sekä soittimia.

     Muutoksista seurasi alttaritilan ahtautuminen. Myös kalusteiden ja esineiden liturginen

merkitys hämärtyi kalusteiden keskinäisen hierarkian puutteessa. Alttaritilalta puuttui

hallitseva elementti, kun alttarin merkitys ei korostunut kalusteiden tai esineiden toiston

vuoksi. Toistot ilmenivät alttaritiloissa kahtena alttaripöytänä, lukupulpettina, kynttiläjal-

koina ja apupöytinä sekä kertautuneina ristiaiheina. Aiemmin todettiin, että hierarkian

osoittamisen tarve kasvaa, kun alttaritilaan lisätään kalusteita ja esineitä. Kalustetoisinnot

vertautuvat toinen toisiinsa sekä muihin alttaritilan kalusteisiin. Katsoja hakee silmillään

viestiä kalusteen merkityksestä ja käyttötarkoituksesta sekä kalusteiden keskinäisestä suh-

teesta ja järjestyksestä. Useiden kalusteiden toistossa alttaritilan jäsennys muuttui epäsel-

väksi.

     Alttaritilan muutoksella voitiin jopa hävittää sitä, mikä olisi ollut säilyttämisen arvois-

ta. Useimmat huomattavan muutoksen läpikäyneet alttaritilat sijoittuivat kirkkoon, joka

oli tunnetun arkkitehdin suunnittelema ja esitelty valmistuttuaan Arkkitehti-lehdessä tai

muussa arkkitehtijulkaisussa. Esimerkkinä tästä on Keravan kirkko, joka valmistui vuon-

na 1963. Valmistuttuaan kirkon alttaritila edusti puhdaslinjasta betoniarkkitehtuuria ja

minimalismia. Keravan kirkko esiteltiin arkkitehtilehdessä valmistumista seuraavana

vuonna.191 Alttaritilan uudistuksellisuus ilmeni varsinkin alttarikaiteen muotoilussa. Suo-

ra ja avoin alttarikaide jätti alttarin edustan vapaaksi, kun kaide jakaantui kahteen osaan.

Alttaritila sijoittui suorakaiteen muotoiselle korotetulle alueelle. Alue oli korotettu yhdel-

lä askelmalla kirkkotilasta ja alttari kahdella. Alttarikaide sijoittui alttarikorotuksen rajal-

le. Alttaritilan oikealla puolella sijaitsi kiinteä saarnatuoli ja vasemmalla puolella kaste-

malja (kuvat 34 ja 35).

     Keravan kirkon alttaritilan ensimmäisessä muutoksessa, vuonna 1978, alttarin taakse

sijoitettiin suuri Kauko Räsäsen metallireliefi Jumalan voima.  Teräksinen alttariteos ko-

rostaa alttaria, sillä se sijoitettiin kiinni alttariseinään. Moderni teos sopii niukkuudessaan

kirkon arkkitehtuuriin. Toinen muutos kirkossa toteutettiin vuonna 1993. Peruskorjaus

191 Keravan kirkko 1964, 154–168.
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muutti alttaritilaa oleellisesti.192 Se vei alttaritilaa jopa konservatiivisempaan suuntaan.

Muutoksessa alttaritilan korotusta laajennettiin ja osa alkuperäisistä kalusteista poistettiin.

Suorakaiteen muotoista alttaritilan korotusta levennettiin ja muutettiin kulmikkaaksi. Uusi

alttarikaide työntyy lähemmäs kirkkotilaa katkeamattomana kaarena ja myötäilee uusitun

alttaritilan korotuksen muotoa.

     Lisäksi Keravan kirkon alttaritilaan tuotiin uusia kalusteita ja esineitä. Huomattavin

muutos ilmeni uuden alttarin sijoituksessa. Uusi alttari sijoitettiin alkuperäisen (marmori-

kantisen) alttarin ja uuden alttarikaiteen väliin. Kirkon alkuperäistä alttaria ei poistettu,

koska se sijaitsi kiinni alttariseinässä. Sen poistaminen olisi vaikuttanut myös alttariteok-

seen. Uusi, puusta ja metallista valmistettu, versus populum -alttari toteutettiin kuitenkin

kiinteänä kalusteena, sillä se kiinnitettiin lattiaan metalliholkein. Alttaritilaa täydennettiin

lisäksi lukupulpetilla, joka sijoitettiin alttaritilan oikealle puolelle alttarikaiteen viereen.

Alttaritilaan on tuotu pääsiäiskynttilä ja lähetyskynttelikkö sekä seinään kiinnitetty kirja-

teline. Kirkkosalin ensimmäisten penkkien päihin teetettiin pöydät ehtoollispikareita var-

ten. Pöytien kannet aukotettiin muovisia pesuvateja varten. Pöytiin voitiin laittaa keltaiset

ja harmaat pesuvadit, jotka oli hankittu muovituotteisiin erikoistuneesta vähittäiskaupasta.

Pesuvatien lisäystä kirkkotilaan perusteltiin sillä, että käytetyt ehtoollispikarit oli helpom-

pi kuljettaa pesuun kirkon sakastiin.193 Ihmetyttää, ettei kirkossa ole käytetty laaduk-

kaampaa ratkaisua ehtoollisastioille.

     Toisena esimerkkinä huomattavan muutoksen läpikäyneestä alttaritilasta on vuonna

1968 valmistunut Kannelmäen kirkko (kuva 36), jonka suunnittelusta järjestettiin kutsu-

kilpailu vuonna 1962. Kirkko on rakennettu kutsukilpailussa voittaneen ehdotuksen mu-

kaisesti ja sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Marjatta ja Martti Jaatinen. Kirkkotilan lattia

laskeutuu alaspäin keskikäytävän matkan ja alttaritila sijaitsee käytävän päässä korotetul-

la alueella. Alttaritilan alttarikalusteet, alttari, puolipyöreä alttarikaide ja lukupulpetti,

ovat vaaleat ja vaikutelmaltaan keveitä. Saarnatuoli on umpinainen muihin kalusteisiin

verrattuna. Kirkon kalusteet on toteutettu kiinteinä, sillä ne on kiinnitetty lattiaan. Siirret-

tävä kastemalja sijaitsee alttaritilan vasemmalla sivulla. Alttariseinässä on koko alttariti-

lan levyinen lasimaalaus, josta käytiin kuvataidekilpailu kirkon valmistuttua.194

192 Keravan kirkko -esite 1999.
193 SDA, haastatteluaineisto.
194 Jaatinen & Jaatinen 1969, 39–43.
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Kuva 36. Kannelmäen alttaritila. SD.

Kannelmäen alttaritilaan sijoitettiin taidekilpailun voittanut Hilkka Toivolan abstrakti teos

Elämän puu (1972).195 Lasimaalaus on värikylläisyydessään ja -kontrasteissaan huomiota

herättävä, lähes luolamaisen vaikutelman aikaansaava muutoin vaaleanharmaassa betoni-

kirkossa. Lasimaalaus toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa kookkaampana. Lasimaala-

uksen lisäyksen myötä kirkkosalin suunta muuttui ylöspäin suuntaavasta vaikutelmasta

voimakkaammin kohti alttaria. Kirkkosali näyttää suuntautuvan kahteen suuntaan: ylös

kattoon ja eteenpäin kohti alttaria. Vaaleasta saarnesta valmistetut alttarikalusteet sekoit-

tuvat visuaalisesti lasimaalauksen vaaleisiin ja kellertäviin kuvioihin. Niiden samankaltai-

suus aiheuttaa muodoissa ja väreissä harhailevan katseen. Katse kulkee maalauksen ja

kalusteiden välillä.

     Alttaritilassa tehtiin muutoksia 1980-luvulla. Alttari siirrettiin vajaalla metrillä seura-

kuntaan päin ja papin polvistumispenkki sijoitettiin alttarin taakse. 1990-luvulla alttarin

molemmille puolille lisättiin metalliset lähetyskyntteliköt, kulkueristi ja kulkuekynttilät.

Alttaritilaan tuotiin siirrettävä lukupulpetti, vaikka alttaritilan oikealla puolella oli jo en-

nestään kiinteä lukupulpetti. Alttaritilaan lisättiin myös pöytiä, irtotuoleja ja flyygeli sekä

viherkasveja. Myös polvistumispenkkien materiaali ja väri muutettiin. Vuonna 1997 saar-

natuolin taakse sijoitettiin vielä massiivinen puuristi. Se erottuu kokonsa puolesta muista

195 Vrt. Haapio & Luostarinen (toim.) 1980, 50. Kannelmäen lasimaalauksesta järjestettiin yleinen kilpailu
1969. Teos esiintyy nimellä ”Minä olen viinipuu, te olette oksat”.
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sirolinjaisista kalusteista. Puuristi voidaan tulkita tilan katseenvangitsijaksi, jottei katse

harhailisi värikkään lasimaalauksen vaaleiden värien ja alttarikalusteiden välillä.196

     Kannelmäen kirkon alttaritilan muutokset tapahtuivat kerroksellisesti ja vaiheittain eri

aikoina. Muutosten yhteisvaikutus on oleellisesti muuttanut alttaritilaa. Alun perin tilava

alttaritila ahtautui kaikkien lisättyjen kalusteiden, esineiden ja soittimen vuoksi. Kannel-

mäen alttaritilassa kalusteiden ja esineiden rykelmä vaikuttaa sattumanvaraiselta, eikä

alttaritila ilmennä harkittua kokonaissuunnitelmaa. Sen sijaan Kannelmäen kirkon alttari-

tila osoittaa siirrettävien kalusteiden ja esineiden yhteisvaikutuksen. Interiöörien muutok-

sessa pitäisikin ottaa huomioon siirrettävien kalusteiden tilalliset vaikutukset.197

Kuva 37. Kaavin kirkon alttaritila 2003. SD.

Kaavin kirkko (1983) ja sen alttaritila ilmentää toisenlaista muutosta (kuva 37). Kirkossa

on muutettu kastemaljan sijaintia. Alttaritila sijaitsee korotetulla alueella kirkkosalin etu-

osassa. Alttaritilaa rajaa korottamattomassa osassa ulospäin kaareutuva kolmiosainen

alttarikaide. Saarnatuoli on kaiteen vasemmalla sivulla ja lukupulpetti kaiteen oikealla

puolella. Alttaritilan korotetulla alueella sijaitsee alttari ja kastemalja. Kastemalja on siir-

retty alttaritilan korottamattomalta alueelta alttarin viereen. Tämä ilmeni vertailtaessa

196 SDA, Kannelmäen kirkkoherran Sakari Enroldin s-kirje tekijälle 20.10.2003; Dhima 2006, 142–144.
Kirkkohallitus antoi Kannelmäen kirkosta suojelupäätöksen vuonna 2004.
197 Knapas & Tirilä (toim.) 2006, 124.
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kirkosta otettuja vanhempia kuvia.198 Vaikka muutos koskeekin vain yhtä kalustetta, se on

tulkittu tässä tutkimuksessa merkittäväksi. Muutoksen merkityksellisyys johtuu kasteen

asemasta luterilaisen kirkon sakramenttina. Tähän tulkintaan on vaikuttanut myös kaste-

maljan sijoituksen vertautuminen tutkimuksen muihin alttaritiloihin ja kastemaljojen si-

jaintiin. Kaavin kastemaljan siirtäminen korosti kasteen asemaa. Sen toteutus ilmenee

tutkimusaineistoon nähden poikkeavana.

Uusi alttaritila

Uusi alttaritila toteutettiin vain Hakunilan ja Korson kirkoissa. Uudistus tehtiin osana

kirkkotilan muutosta. Korson kirkko rakennettiin 1960-luvun alussa ja Hakunilan kirkko

1970-luvun puolivälissä. Kirkoissa tehdyt muutokset olivat luonteeltaan arkkitehtonisia ja

kalustuksellisia. Muutosten laajuus ja suuruus poikkesi muista alttaritiloista. Sen vuoksi

alttaritilojen muutoksia ei voitu tulkita vain kohtalaisiksi tai huomattaviksi muutoksiksi,

vaan uudistuksista seurasi uusi alttaritila. Tätä tulkintaa tukee myös se, että kirkot vihittiin

uudelleen käyttöön. Seuraavaksi tarkastellaan kummankin kirkon uutta alttaritilaa ja niis-

sä tehtyjä muutoksia.

     Arkkitehti Pauli Halonen suunnitteli Hakunilan vuonna 1976 valmistuneen kirkon.

Vastavalmistuneen kirkkosalin seinät olivat väriltään sinapinkeltaiset ja kirkon alakattoa

peittivät tummansiniset alumiiniprofiilit. Kirkkosali valaistiin loisteputkivalaisimin. Altta-

ritila oli kirkkosalin edessä korottamattomalla alueella ja se oli kalustettu siirrettävillä

tammikalusteilla. Alttariseinälle oli sijoitettu arkkitehdin suunnittelema alumiiniprofiilista

tehty sinivalkoinen installaatio Kolme ristiinnaulittua.199 Teoksessa käytettiin samaa alu-

miiniprofiilia kuin kirkkosalin katossa. Kirkon alttari sijaitsi vapaasti irti takaseinästä

versus populum -periaatteen mukaisesti ja alttarin edustaa rajasi suora alttarikaide. Altta-

ritilan erikoisuutena oli alttarikaiteeseen integroitu saarnatuoli. Alttaritilassa sijaitsi lisäk-

si kastemalja.

     Hakunilan kirkossa tehtiin vuonna 1994 peruskorjaus, jonka yhteydessä kirkkotilan

väritystä ja alttaritilaa uudistettiin. Uudistuksen suunnitteli sisustusarkkitehtitoimisto Stu-

dio Winqvist Oy. Alttaritilan kalusteet uusittiin ja kirkkosaliin jätettiin vanhoina kalustei-

na vain seurakunnan istuimet. Ne maalattiin ja istuinten pehmusteet verhoiltiin uusien

alttarikalusteiden väritykseen sopiviksi. Vanhaa alttarikalustoa ei kuitenkaan täysin hylät-

ty, sillä alkuperäinen alttari ja kastepöytä siirrettiin kirkkosalin viereiseen kappeliin. Vali-

198 Vrt. Hakola et al. (toim.) 2001, 33.
199 Haapio & Luostarinen (toim.) 1980, 372.
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tettavasti poikkeuksellista saarnatuolia ja alttarikaidetta ei säästetty. Kirkkosaliin hankit-

tiin uusi äänentoistolaite, kulkueristi ja kulkuekynttilä, kasveja, flyygeli, apupöytä sekä

seurakuntasalista siirretty lukupulpetti. Vanhemmasta esineistöstä alttaritilaan jäivät ko-

lehtitelineet ja lähetyskynttelikkö.200

Kuva 38. Hakunilan kirkon uusi alttaritila. SD.

Uusi Hakunilan kirkon alttaritila sijoittuu korottamattomalle alueelle kirkkosalin etu-

osaan. Uudet alttarikalusteet vaikuttavat melko raskailta umpinaisen etuosan vuoksi.

Staattisesta ulkomuodostaan huolimatta kalusteet ovat siirrettävät. Kalusteet ovat väril-

tään vaaleita, mattaa vaaleanpunaista ja vaaleanharmaata. Kalusteiden vaikutelma on jopa

romanttinen. Pehmeyttä lisää kalusteissa toistuva puolipyöreä tai pyöreä muoto sekä pyö-

ristetyt kulmat. Nämä muodot toistuvat niin alttarissa, alttarikaiteessa, kastepöydässä kuin

saarnatuolissakin. Pastellisävyisen värityksen vuoksi alttaritilan yleisvaikutelma on lie-

västi imelä. Vaikutelmaa vahvistavat myös alttaritilan ja kirkkosalin ikkunoiden vaa-

leasävyiset lasimaalaukset. Sen sijaan viitteitä keskiaikaiseen kirkkoon viestittää alttari-

200 SDA, Hakunilan kirkkoherran Reijo Liimataisen haastattelu 13.4.2006. Kirkon peruskorjauksessa kirk-
kosalin viereinen huone muutettiin kappeliksi ja väliseinä aukotettiin.
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seinällä riippuva massiivinen, sävyltään tumma puukrusifiksi. Kirkkosalin sijoitetut lasi-

maalaukset ja krusifiksi ovat tallinnalaisten taiteilijoiden käsialaa.201

     Hakunilan seurakunnassa kokeiltiin ennen kirkon peruskorjausta alttarin sijoittamista

urkujen läheisyyteen, kirkkotilan oikealle puolelle. Kokeilussa haettiin tiiviimpää seura-

kuntayhteyttä. Hakunilan kirkkoherran Reijo Liimataisen mukaan seurakunnassa haluttiin

muutosta vuoden 1976 valmistuneeseen kirkkotilaan, koska seurakuntalaiset kokivat

kirkkotilan kolkoksi ja luotaantyöntäväksi. Alttaritilan ja kirkkosalin muutoksilla pyrittiin

luomaan miellyttävämpi ympäristö seurakunnan jumalanpalveluksille, tila jonne ihmiset

tulisivat mielellään. Liimataisen mukaan Hakunilan uusittu kirkkotila on saanut seurakun-

talaisilta myönteisen vastaanoton. Hänen mukaansa uudistuksen vaikutukset ilmenivät

myös kirkossakävijöiden määrässä. Jumalanpalvelukseen osallistuvien määrä on noussut

1990-luvun puolivälin jälkeen. Liimatainen tulkitsee uuden sisustuksen vaikuttaneen seu-

rakuntalaisten jumalanpalveluksen osallistujamääriin ja tukeneen seurakuntalaisten keski-

näistä yhteyttä.202 Esteettiset syyt olivat olleet ilmeisen painavia ja kohdistaneet muutos-

paineita Hakunilan kirkkotilaan.

Tutkimusta varten tiedusteltiin valokuvaa vuonna 1976 toteutetusta alttaritilasta. Eri-

tyisen mielenkiinnon kohteena olisi ollut alttarikaiteen ja saarnatuolin yhdistelmä. Kävi

ilmi, ettei kirkkosalia ollut kuvattu siten, että kuvasta olisi ilmennyt kirkkosalin ja alttari-

tilan interiööri. Tähän puutteeseen havahduttiin myös Hakunilan seurakunnassa. Ehkä

tämä viestii siitä, miten aiempaan kirkkosaliin suhtauduttiin. Tämä on esimerkkinä myös

siitä, miten sisätiloihin laajemmassa mielessä suhtaudutaan. Interiöörit ovat oman aika-

kautensa tuotteita ja kuvaavat senhetkisiä arvoja. Arvojen ja trendien muuttuessa olemas-

sa olevat interiöörit ovat vaarassa hävitä. Alttaritilojen kulttuurihistoriallista merkitystä ei

aina ehditä havaita ajoissa. Sisätilat muuttuvat nopeasti, ja jälkikäteen saatetaan todeta,

ettei tilaa ollut dokumentoitu. Alttaritilojen dokumentointi jääneekin usein kirkon vahti-

mestarin tai suntion kiinnostuksen varaan.

201 Krusifiksi on Aleksander Litvinovin ja lasimaalaukset Dolores Hoffmanin tekemät.
202 SDA, Hakunilan kirkkoherran Reijo Liimataisen haastattelu 13.4.2006.
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Kuva 39. Korson kirkko vuodelta 1962. ARK 1963 nro 5, 111.

Toinen uusi alttaritila toteutettiin Korson kirkkoon vuonna 2001. Se oli myös tämän tut-

kimuksen nuorin uusittu alttaritila. Korson kirkko on samalla yksi tutkimuksen vanhim-

mista kirkkorakennuksista. Se valmistui vuonna 1962. Lisäksi Korson kirkko oli tutki-

muksen ensimmäinen monitoimirakennus, jota kutsuttiin kirkoksi ja työkeskukseksi.203

Kirkkosali toteutettiin pitkäkirkon mukaan ja alttaritila oli kirkkosalin edessä korotetulla

alueella. Korotus nosti alttaritilan kolme porrasaskelmaa muuta kirkkosalia ylemmäs.

Alttarikalusteet olivat tilaan integroituja ja alttari oli kiinni seinässä. Alttarin etuosaa raja-

si suora, oikealle taittuva alttarikaide. Saarnatuoli sijoittui alttaritilaan nouseviin portaisiin

oikealle puolelle ja kastemalja takaviistoon, alttarikaiteen läheisyyteen. Alttarikaiteen

sisäpuolelle oli sijoitettu massiivinen puuristi.

     Korson kirkon peruskorjauksen suunnittelivat arkkitehdit Jaakko Keppo ja Jari Fron-

delius. Arkkitehdit laativat suunnitelman, mutta he olivat myös yhteydessä kirkon suunni-

telleeseen arkkitehtiin Olli Kuuseen. Uudistetussa kirkkotilassa toteutettiin suunnanmuu-

tos. Kuvassa 39 näkyvä oikeanpuoleinen seinä muodostuu uudessa alttaritilassa alttarisei-

näksi (kuva 40). Kirkkosalia ikään kuin käännettiin pitkäkirkon mallista lyhyeksi ja leve-

äksi.204

203 Työkeskuksella saatettiin viitata myös pihapiiriin kuuluviin muihin rakennuksiin, joissa sijaitsi pankki-,
kahvila- ja liiketilaa. Ks. Kuusi 1963, 106–113.
204 SDA, Korson kirkon oppaan Henna Saarisen haastattelu 24.8.2003.
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Kuva 40. Korson kirkon uusi alttaritila. SD.
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Uusi alttaritila muodostuu korotetulle alueelle kirkkosalin etuosaan. Alttaria on korotettu

yhden askelman verran. Korotetulle alueelle on sijoitettu alttaritaidetta ja apupöytä. Altta-

rikaiteet rajaavat alttaria kolmelta suunnalta ja alttari on edestä avoin. Korottamattoman

alueen vasemmalla puolella on uusi saarnatuoli ja oikealla puolella uusi lukupulpetti.

Kaikki alttaritilan kalusteet ovat keveitä ja puusta valmistettuja irtokalusteita. Uudistuk-

sessa alttaritilaan lisättiin lukupulpetti ja apupöydät sekä kulkueristi ja kulkuekynttilät.

Kastepaikka jää alttaritilan sivuun kirkkosalin oikeaan reunaan. Kastemalja tuodaan kirk-

kotilaan vain kastetoimituksen ajaksi, muutoin kastemaljaa säilytetään kirkon sakastissa.

Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin myös kirkkosalin valaistus. Vanhat alttarikalusteet

lahjoitettiin Eestiin.205

Yhteenveto

Tässä luvussa analysoitiin alttaritiloja arkkitehtonisesta ja liturgisesta näkökulmasta tilal-

lisuuden, kalustuksellisuuden ja muutoksen tavan ja laadun mukaan. Alttaritilat jaettiin

tilallisessa analyysissa lattian mukaan korotettuihin, osittain korotettuihin ja korottamat-

tomiin luokkiin. Analyysin mukaan korotettuja alttaritiloja on 40 kirkossa, osittaisella

korotettuja 12 kirkossa ja korottamattomia 13 kirkossa. Korottamattomia alttaritiloja ei

voitu tarkastella analyysissa korotusten perusteella, minkä vuoksi alttaritilan lattiatasossa

tilanmäärittäjäksi muodostuivat alttari ja muut liturgiset kalusteet.

     Alttaritilan tilavaikutelmaan ja kokonaisuuteen vaikuttivat kalusteiden ominaisuudet ja

etäisyydet. Alttaritilan hierarkiaan puolestaan vaikuttivat kalusteiden määrä, liturginen

tehtävä ja ominaisuudet, etenkin kalusteen siirrettävyys. Kalusteiden välisessä hierarkias-

sa kiinteät kalusteet määrittyivät siirrettäviä kalusteita hallitsevammiksi. Erityisesti tämä

näkyi alttaritilojen kastemaljoissa. Alttaritilojen kalusteet ilmensivät hierarkiaa myös ka-

lustejärjestyksissä. Liturginen merkitys korostui alttarissa, saarnatuolissa ja lukupulpetis-

sa.

     Alttaritilojen kalustejärjestysten analyysi perustui Chingin esittämien organisaatiomal-

lien sovellukseen. Alttaritilat analysoitiin kalustejärjestyksen mukaan keskitettyyn, line-

aariseen, radiaaliin, kolmioon, rykelmään ja rasteriin. Näistä käytetyin kalustejärjestys oli

kolmio, jota esiintyi 40 kirkon alttaritilassa. Toiseksi käytetyin järjestys oli lineaarinen,

205 SDA, Korson kirkon opas Henna Saarisen haastattelu 24.8.2003. Korson kirkkotaiteen hankitaan osallis-
tuivat kirkkoherra Kari-Pekka Kinnunen, kuvataiteilija Pentti Kaskipuro, arkkitehti Carl-Johan Slotte ja
Pauliina Koponen kuvataidelainaamosta.
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jota edusti 11 kirkon alttaritilat. Harvinaisin oli keskitetty kalustejärjestys, sillä se esiintyi

vain yhdessä alttaritilassa.

     Kolmivaiheisen alttaritilojen analyysin ajallinen tarkastelu jakaantui kahteen osaan,

joissa ensin tarkasteltiin alttaritilojen muutosten tapoja. Muutoksen tavat jakaantuivat

vakiintuneista alttaritiloista tiivistyneisiin ja laajentuneisiin alttaritiloihin. Alttaritilojen

muutoksen laajuutta tarkasteltiin pienistä muutoksista alttaritilojen uudistamiseen. Muu-

tosten analyysit perustuivat sekä alttaritilojen tilalliseen että kalustukselliseen analyysiin.

Muutosten tavan analyysi osoitti kaikkien alttaritilojen muuttuneen. Alttaritiloissa tehty-

jen muutosten perusteella voitiin todeta, että yleisimmin muutokset kasvattivat tilaa kohti

seurakunnan istuinpenkkejä. Alttaritilat laajenivat 31 kirkossa. Alttaritilojen tiivistyminen

tapahtui 22 kirkossa ja 12 kirkossa muutos oli kaksisuuntainen eli alttaritilat sekä tiivis-

tyivät että laajenivat.

     Muutosten laajuus puolestaan osoitti alttaritiloissa tehtyjen muutosten määrän ja laa-

dun. Muutokset koskivat alttaritiloiksi määritettyä aluetta. Ne alttaritilat, jotka ilmensivät

aiemmissa luokitteluissa laajenemista, eivät välttämättä osoittaneet tässä analyysissa altta-

ritilan muutosta. Tämän analyysin mukaan alkuperäisen kaltaisina säilyneitä alttaritiloja

oli kuusi, joista neljä oli 1990-luvulla rakennetuissa kirkoissa. Runsaimmin alttaritiloissa

oli tehty pieniä muutoksia, joita oli toteutettu 35 alttaritilassa. Kohtalaisia muutoksia oli

tehty 16 alttaritilassa, huomattavia muutoksia vain kuudessa kirkossa. Uusia alttaritiloja

oli tehty tutkimuksen mukaan kahdessa kirkossa. Muutoksen laajuuden ja muutoksen

tavan vertailu osoitti, että radiaali ja rykelmä olivat kalustejärjestyksenä kohtalaisen tai

huomattavan alttaritilan muutoksien seurauksia.

     Muutokset näkyivät alttaritiloissa lisättyjen irtokalusteiden ja esineiden määrissä. Li-

turgisiksi luokiteltavista kalusteista alttaritilaan lisättiin lukupulpetti, muita kalusteita

olivat pöytä ja tuolit. Muutokset kohdistuivat myös alttariin. Alttaria joko siirrettiin tai

alttaritilaan sijoitettiin toinen alttari. Useassa kirkossa alttaritilaan lisättiin viherkasveja,

soittimia, taidetta, lähetyskynttelikköjä, kulkueristi ja kulkuekynttilät. Alttaritilojen muu-

tokset ja niiden yleisyys herättivät kysymyksiä. Ne kohdistuivat kastemaljan ja lukupul-

petin asemaan.
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5. Alttaritila toiminnassa

5.1. Jumalanpalveluksen käytäntö

Toiminta alttaritilassa

Tähän mennessä alttaritiloja on tutkittu konkreettisina tutkimuskohteina, tiloina. Alttariti-

lojen konkreettinen tarkastelu ei ole kuitenkaan mielekästä, jos tutkimuskohde irrotetaan

kontekstistaan. Jumalanpalveluksen käytäntö ja toiminta alttaritilassa vaikuttavat siihen,

miten alttaritilaa ja sen kalusteita käytetään messun aikana. Tämän vuoksi seuraavaksi

tarkastellaan alttaritiloja jumalanpalveluksen kontekstissa. Se edellyttää alueella tapahtu-

van toiminnan ja tilaa käyttävien toimijoiden huomioon ottamista. Alttari on jumalanpal-

velukseen kokoontuneen seurakunnan keskus, jolla on kahtalainen merkitys. Alttaritilalla

on kaksisuuntainen tehtävä sanan julistuksen ja ehtoollisenvieton kautta.206 Sen vuoksi

alttaritilaa ei voida pitää vain liturgisena näyttämönä. Jumalanpalveluksessa saarna viestii

opetuksellisen luonteensa vuoksi alttaritilasta seurakuntaan päin. Rukous ja ylistys suun-

taavat seurakunnasta kohti alttaria ja Jumalaa.

     Jumalanpalvelusoppaassa kirkko- ja alttaritilan maallinen ja sakraalinen rooli esitetään

sisäkkäisinä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusoppaassa kirkkotila

määritetään sekä seurakunnan kodiksi domus ecclesiae että Jumalan asuinsijaksi domus

Dei. Se, mitä domus Dei merkitsee, perustuu pyhyyskäsitykseen. Luterilaisen kirkon si-

sällä esiintyy eriäviä näkemyksiä pyhyydestä. Alttarin pyhyyttä lähestytään joko ehtoolli-

sen sakramentista tai aineellistuneesta pyhyydestä käsin, jolloin alttaria korostetaan Kris-

tuksen läsnäolon paikkana. Jumalanpalvelusoppaassa ei kuitenkaan erikseen mainita, että

kirkko- tai alttaritila olisi pyhä.207

     Liturgisen uudistuksen myötä kirkossa kiinnitettiin erityistä huomiota jumalanpalve-

luksessa tapahtuvaan kommunikaatioon. Jumalanpalvelusuudistus pyrki kehittämään

messua vuorovaikutteiseksi tapahtumaksi, johon osallistuisi koko seurakunta. Tässä yh-

teydessä kiinnitettiin huomiota jumalanpalveluksen tehtävien jakamiseen.

206 Jumalanpalveluksen opas 2000, 190–191.
207 Jumalanpalveluksen opas 2000, 97.
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Taulukko 13. Tehtävien jakaminen messussa.208

Messun kohta liturgi avustava pappi diakoni kanttori seurakunta/
seurakuntalainen

1. Johdanto
Alkusiunaus x
Johdantosanat x
Yhteinen rippi 2. 1.
Päivän psalmi 2. 1.
Kyrie 1. 3. 2.
Kunnia 4. 3. 2. 1.
Päivän rukous x
2. Sanaosa
1. lukukappale 1.
2. lukukappale 1.
Evankeliumi 1a. 1b. 2.
Saarna 1. 2. 3. 4.
Uskontunnustus 1a. 1b.
Yhteinen esirukous 2. 1. 3.
3. Ehtoollisosa
Ehtoollisrukous x
Isä meidän x
Herran rauha x
Rauhan toivottaminen 2. 1.
Ehtoollinen x
Kutsu x
Leivän jakaminen x
Maljan jakaminen 1. 2. 3.
Päätössanat x
Kiitosrukous x
4. Päätös
Ylistys 2. 3. 1.
Siunaus x
Lähettäminen 1.

208 Numerot kertovat messun osan tehtävän mahdolliset toimittajan ja heidän ensisijaisen järjestyksen.
Merkintä X tarkoittaa, että messun osan voi toimittaa vain liturgi. Taulukko pohjautuu jumalanpalveluksen
oppaaseen. Jumalanpalveluksen opas 2000,171. Ks. myös Kotila 1994, 145.
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Uudistettu jumalanpalvelus mahdollisti, että samaa tehtävää voi toimittaa vaihtoehtoisesti

useampi eri henkilö. Sanaosassa seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalvelukseen

tavalla, joka on perinteisesti kuulunut vain papille. Maallikko voi lukea johdanto-osan

psalmin, sanaosan Vanhan Testamentin lukukappaleen ja epistolan, pitää saarnan, johtaa

yhteistä esirukousta sekä avustaa ehtoollisessa.209 Eri toimijoiden tehtävät uudistetussa

messukaavassa (johdanto, sana, ehtoollinen ja päätös osien järjestys) ilmenevät taulukosta

13.

Alttaritila messussa

Uudistunut liturgia muutti jumalanpalveluksen toimijoiden määrää. Tämä käy ilmi myös

taulukosta 13. Taulukossa messun tehtävät jakautuvat liturgin, avustavan papin, diakonin,

kanttorin ja seurakuntalaisten kesken. Tilallisesti messun johdanto tapahtuu alttarikaiteen

ulkopuolelta tai lukupulpetista, mutta yhteinen rippi voidaan lukea myös kastemaljan ää-

reltä. Sanaosa toimitetaan lukupulpetista tai alttarilta, ehtoollisosa alttarilta ja päätös toi-

mitetaan alttarilta, alttaritilan etuosasta tai lukupulpetista. Messun eri osien toimituspaikat

kuvataan kaaviossa 12. Alueen tai kalusteen aktivoituminen esitetään kaavion alttaritilas-

sa harmaana alueena. Piirroksen alttaritilassa oikealle puolelle sijoittuvat lukupulpetti ja

kastemalja ja vasemmalle puolelle saarnatuoli. Alttari on irti takaseinästä, joten liturgi voi

johtaa messua alttarin takaa tai edestä. Lisäksi alttarin edustaa rajaa alttarikaide.

     Kaaviosta 12 käy ilmi, miten monella tavalla messu voidaan toimittaa. Messu voidaan

johtaa kokonaan alttarilta ja sanajumalanpalvelus toimittaa lukupulpetista.  Alueen akti-

voitumista ja käyttöä määrittelevät toimijan rooli ja messun osa.  Eräät messun osien teh-

tävät ovat sidottuja tiettyyn toimijaan. Tällaisia ovat muun muassa vain liturgille ja kant-

torille osoitetut tehtävät.

209 KJ 1993 luku 2 6§, KJ 1993 luku 2 12§. Saarnaajana ja ehtoollisavustajana toimiminen edellyttää kirk-
koherran suostumusta.
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Kaavio 12. Alttaritilan käyttö messussa.

1. Johdanto toimitetaan alttarikaiteen etuosasta, lukupulpetista tai alttarilta. Yhteinen rippi voidaan
toimittaa kastemaljan ääreltä.

2. Sanaosa. Lukukappaleet ja epistola luetaan yleensä lukupulpetista. Sen sijaan evankeliumiteksti voidaan
lukea lukupulpetista, saarnatuolista tai alttarilta.

3. Ehtoollisosa toimitetaan alttarilta.

4. Päätösosa toimitetaan alttarikaiteen etuosasta, lukupulpetista tai alttarilta.
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Kaaviossa 13 esitetään messun tehtävien jako eri toimijoiden kesken ja toimipaikan mu-

kaan. Kaavio 13 perustuu Jumalanpalvelusoppaassa esitettyyn messun tehtävien jakami-

seen, joka esitettiin myös tässä tutkimuksessa taulukkona 13.  Kaaviota 13 voidaan pitää

taulukon 13 sovelluksena. Kaaviot 12 ja 13 eivät ota huomioon jumalanpalveluksen toi-

mintatavoissa esiintyviä seurakuntakohtaisia variaatioita, eikä niitä ole eritelty tässä tut-

kimuksessa. Kaaviossa käytetään värikoodeja jumalanpalveluksen eri toimijoille. Ne

määrittyvät kaavioissa siten, että liturgin värinä on vihreä, avustavan papin värinä on kel-

tainen, diakonin värinä on sininen, kanttorin värinä on punainen ja seurakuntalaisen väri-

nä on violetti. Kalustemerkinnöissä käytetään samoja merkkejä, joita on käytetty myös

tutkimuksen aiemmissa kaavioissa ja kaavapiirroksissa. Messun kohta on merkitty kaavi-

ossa 13 vasemmalle laidalle. Värikoodien lisänä olevat numerot osoittavat messun koh-

dan tehtävän ensisijaisen, vaihtoehtoisen ja toissijaiset toimijat.

     Kaaviossa 14 esitetään messun kulkukaavio, joka perustuu kaavioon 13. Siinä käyte-

tään samoja merkintöjä kuin aiemmissa kaavioissa. Erona kaavioon 13 on esitystavassa,

jossa toimija ja kaluste esitetään yhdistettynä värillisenä kuviona. Vaihtoehtoiset toimijat

ja kalusteet ilmenevät kaaviossa 14 ensisijaisen toimijan alapuolisina merkintöinä. Kaavi-

oiden 13 ja 14 mallit ovat teoreettisia ja ne perustuvat jumalanpalvelusoppaan ohjeistuk-

seen.

Kaavioiden 13 ja 14 merkkien selitykset:

  alttari    lukupulpetti  kastemalja   saarnatuoli   urut

  liturgi   avustava pappi   diakoni   kanttori   seurakuntalainen

Messun kohta suorittavien toimijoiden ensisijaisuuden mukaan: 1/1a, 1b   2.   3.    4.
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Kaavio 13. Messun toimijoiden tehtävät kalusteen tai urkujen mukaan.

merkkien selitykset:

  alttari    lukupulpetti  kastemalja   saarnatuoli   urut

  liturgi   avustava pappi   diakoni   kanttori   seurakuntalainen

Messun kohta 1/1a, 1b   2.   3.    4.

1. Johdanto
Alkusiunaus   /

Johdantosanat   /

Yhteinen rippi   /   /

Päivän psalmi    /

Kyrie   /

Kunnia   /   /

Päivän rukous   /
2. Sanaosa

1. Lukukappale
2. Lukukappale
Evankeliumi   /

Saarna   /

Uskontunnustus   /

Yhteinen esirukous
3. Ehtoollisosa

Ehtoollisrukous
Isä meidän
Herran rauha
Rauhan toivottaminen
Ehtoollinen
Kutsu
Leivän jakaminen
Maljan jakaminen
Päätössanat
Kiitosrukous

4. Päätös
Ylistys   /   /

Siunaus   /

Lähettäminen   /
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Kaavio 14. Messun kulku.
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Messun toimijoiden toiminta-alueet alttaritilassa

Alttaritilan toiminta-alueita selvitetään tutkimuksessa messun toimijoiden mukaan. Tätä

varten tarkastellaan alttaritilan jaottelua. Alttaritila jaetaan julkiseen, puolijulkiseen, puo-

liyksityiseen ja yksityiseen alueeseen. Alueet määräytyvät messun osan ja toimijan mu-

kaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, voidaanko kirkossa osoittaa olevan toiminnallisesti ja

tilallisesti rajoitettuja alueita. Osoittavatko alttaritilat eri tavoin rajattuja alueita? Tämän

vuoksi tarkastellaan alttaritilan liturgista luonnetta messussa. Tässä tutkimuksessa käyte-

tään apuna kaavioita 12 ja 13, joista ilmenee toimitettava tehtävä ja toimija. Näitä havain-

nollistetaan piirrosesimerkein. Kaavapiirrokset 14–17 esittävät kuvitteellisen korottamat-

toman alttaritilan. Alttaritilojen hierarkkista tilajakoa selvennetään julkisesta yksityiseen.

Käytetyn tapausesimerkin alttaritilan oikealla puolella on lukupulpetti ja vasemmalla

saarnatuoli. Alttarikaide kehystää alttaria. Kaavapiirroksessa ei ole esitetty kastemaljan

sijaintia, koska se ei osoittautunut messun vieton kannalta oleelliseksi. Harmaalla merkit-

ty alue osoittaa tarkasteltavana olevan alueen.

Kaavapiirros 14. Alttaritilan julkisin alue.

Alttaritilan julkisin alue sijoittuu saarnatuolin ja lukupulpetin rajaamaan etuosaan ja seu-

rakunnan istuinten rajaaman alueen välille. Tätä perustellaan sillä, että tilan käyttöön tai

kulkuun ei ole estettä. Toisaalta alttaritilaa voisivat rajata myös porrasaskelmat, jolloin

julkisin tila sijoittuu porrasaskelmien alaosaan tai portaiden edustalle. Tämä ilmenee eh-

toolliselle osallistuvien seurakuntalaisten tavasta kokoontua yhteen tai useampaan riviin

alttaritilan rajalle, kirkkosalin etuosaan. Ehtoollisvieraat odottavat vuoroaan kirkkotilan

etuosassa. Tämän perusteella tulkitaan, että alttaritilan julkinen alue sijoittuu kaavapiir-

roksen 14 tapaan.
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Kaavapiirros 15. Alttaritilan puolijulkinen alue.

Puolijulkinen alttaritila määrittyy kaavapiirroksen 15 tapaan alttarikaiteen etuosaan luku-

pulpetin ja saarnatuolin rajaamalle alueelle. Seurakuntalaisilla on tilaan rajoitettu kulku.

Seurakuntalaiset käyttävät tilaa pääosin vain messussa ehtoollisosan aikana tai yksittäisen

seurakuntalaisen osallistuessa messuun toimijana. Tämän on mahdollista toteutua, kun

häntä on pyydetty lukemaan päivän psalmi, ensimmäinen tai toinen lukukappale, saar-

naamaan tai johtamaan yhteistä esirukousta. Tämä tapahtuu joko alttaritilan etuosasta,

lukupulpetista tai saarnatuolista. Kalusteiden muodostama alue määritetään rajoitetun

käytön vuoksi puolijulkiseksi.

Kaavapiirros 16. Alttaritilan puoliyksityinen alue.

Puoliyksityinen tila muodostuu alttarikaiteen läheisyyteen. Tätä aluetta käyttävät pääosin

jumalalanpalveluksen liturgi ja avustavat papit, diakoni tai ehtoollisessa avustava seura-

kuntalainen. Alttarikaide rajaa alttarin ja seurakuntalaiset erillisille alueille, koska alttari-

kaide edustaa ehtoollisen vietossa seurakuntalaisille yksityisintä aluetta. Alue, joka on

tulkittu alttaritilassa puoliyksityiseksi, on esitetty kaavapiirroksessa 16.
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Kaavapiirros 17. Alttaritilan yksityisin alue.

Alttaritilan yksityisin alue on kaavapiirroksessa 17 alttarikaiteen sisäpuolella. Alttaritilas-

sa toimitettavat tehtävät kuuluvat pääosin vain liturgille ja häntä avustaville papeille. Täs-

tä tavasta poiketaan vain, jos seurakuntalainen toimii ehtoollisavustajana. Tilan yksityi-

syys korostuu erityisesti, jos alttari on irrotettu seinästä ja liturgi toimittaa messun versus

populum -periaatteen mukaisesti alttarin takaa. Tässä tapauksessa alttari jakaa tilan altta-

rin etu- ja takaosaan, jossa alttarin takaosa määrittyy vain pappien käyttämäksi alueeksi.

Alttari muodostuu silloin ”kalusteelliseksi esteeksi” seurakunnan ja papiston välille. Jos

alttaria kehystää lisäksi katkeamaton alttarikaide, on seurakunnan ja papiston välillä kaksi

”kalustuksellista estettä”. Alttari voi kuitenkin olla myös avoin, jos sen edustalla ei ole

alttarikaidetta tai kaiteet sijoittuvat alttarin sivuille. Alttarikaiteen puuttuminen ei välttä-

mättä vaikuta alttaritilan tilajaotteluun ja hierarkiaan. Tilassa voidaan toimia samoin kuin

alttarin edessä olisi alttarikaide. Alttari on vain näennäisesti avoin. Sen merkitys tai tul-

kinta ei välttämättä muutu sisällöllisesti.210

Kaavio 15. Toimijoiden käyttämät kalusteet messussa.

Liturgi   /   /   /
Avustavan pappi   /   /   /
Diakoni   /   /
Kanttori
Seurakuntalainen   /   /

Merkkien selitys
  alttari    lukupulpetti  kastemalja   saarnatuoli   urut

210 Sormunen 1931, 690–691. ”Kirkon katolisoituminen, papiston kohoaminen maallikkojen yläpuolelle ja
sakramentin arvon tehostaminen kuvastuu sattuvasti siinä, että piispa ja papit asetettiin toiselle lyhyelle
seinälle tehtyyn puoliympyrän muotoiseen syvennykseen, joka kohosi muutamia askeleita salin permannon
tasoa ylemmäksi ja jota aidake erotti salista.” Ks. von Bonsdorff 1999, 14.
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Kaaviosta 15 ilmenee jumalanpalveluksen eri toimijoiden käyttämät kalusteet. Liturgi ja

avustava pappi voivat käyttää kaikkia alttarikalusteita messun eri osien mukaan. Diakonin

ja avustavan seurakuntalaisen kalusteiksi määrittyy ensisijaisesti lukupulpetti mutta myös

saarnatuoli ja alttari rajoitetuissa tapauksissa. Sen sijaan kanttorin paikkaa määrittävät

urut. Kun ehtoollista ei vietetä, voi liturgi toimittaa jumalanpalveluksen kokonaisuudes-

saan lukupulpetista tai alttaritilan etuosasta menemättä lainkaan alttarille. Tällöin alttari

jää jumalanpalveluksessa sivurooliin.211 Toisaalta liturgi voi valita jumalanpalveluksen

alku- ja päätösosan pitopaikaksi lukupulpetin sijaan alttarin. Kaavion 15 esittämistä ka-

lusteista ja toimijoista poiketaan sanajumalanpalveluksessa, jossa ei vietetä lainkaan eh-

toollista. Alttarin asemaa on korostettu erityisesti ehtoollisenviettopaikkana, ja alttari on

määritelty kalusteena ehtoollispöydäksi.

Kaavapiirros 18. Alttaritilan tilallinen jako neljään osaan.

Kaavapiirroksessa 18 esitetään alttaritilan tilallinen jako jumalanpalvelusjärjestykseen

kuuluvien osien mukaan. Kaaviossa on otettu huomioon kullekin kalusteelle määritelty

messun osa, joiden mukaan alttaritila jakaantuu neljään osaan. Kaavapiirroksesta voidaan

havaita alttarin keskeinen asema. Esitetyllä jaolla vältetään alttarin tilallinen syrjäytymi-

nen. Alttarin etuosasta toimitetaan messun johdanto ja päätös, sanaosa jäsentyy alttarin

sivuille Vanhan ja Uuden Testamentin puolien mukaan. Alttarin takainen osa määritetään

ehtoollisosalle. Tämän tilajäsennyksen toteutumiseen vaikuttavat kalusteiden sijainti ja

määrä. Kaavapiirroksen 18 esitys korostaa sanaosaa alttarin molemmin puolin. Tämä pe-

rustelee alttaritilassa kahden lukupulpetin tai saarnatuolin ja lukupulpetin paikkoja.

211 Alttarin rooliin kirkko- ja alttaritilassa vaikuttaa sen sijainti. Vaikka alttaria ei käytetäkään, se voi olla
esineenä dominoiva. Dominoivuus edellyttää alttarin korostamista ominaisuuksilla tai strategisella sijainnil-
la. Alttari jää tilallisesti sivurooliin kirkoissa, joissa alttari sijaitsee kiinni seinässä tai kaukana seurakunta-
laisista. Jos lukupulpetti sijaitsee lähellä seurakuntalaisia ja liturgi toimittaa koko jumalanpalveluksen luku-
pulpetista menemättä kertaakaan alttarille, jää alttari jumalanpalveluksessa niin ikään sivurooliin. Esimerk-
kinä voidaan mainita Helsingin Tuomiokirkon alttaritilan kalustejärjestys.
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Aiemmin esitetyistä kaavioista kävi kuitenkin ilmi, että lukupulpetista voidaan toimittaa

jumalanpalveluksen johdanto, sanaosa ja päätös. Tällöin on luontevampaa jäsentää alttari-

tila kahteen kalusteeseen: alttariin ja lukupulpettiin. Messun kaikki muut osat toimitetaan

lukupulpetista, vain ehtoollinen toimitetaan alttarilta. Katolisen kirkon modernien kirkko-

jen alttaritilat noudattavat useissa kirkoissa alttarin ja lukupulpetin varaan perustuvaa ka-

lustejärjestystä.212 Jäsennys esitetään kaavapiirroksessa 19. Tutkimuksen alttaritiloista

tällaista kalustejärjestystä muistuttaa Hietaman kirkon alttaritila, jossa kalusteina ovat

alttari ja lukupulpetti.213

Kaavapiirros 19. Alttaritilan tilallinen jaottelu kahteen osaan.

Jumalanpalveluskäytännön seuraukset

Tutkimuksen alttaritiloissa ilmenee liturgisissa käytännöissä erilaisia painotuksia, mikä

näkyi alttaritilojen muutoksissa variaatioina. Muutokset ovat osittain päällekkäisiä. Muu-

toksiin on vaikuttanut liturgisen uudistuksen pyrkimykset ja jumalanpalveluskäytäntö.214

Käytäntö on luonut variaatioita kalustukseen ja lisännyt kalusteita, joita ei ollut esitetty

liturgisen uudistuksen yhteydessä. Tässä luvussa painotetaan jumalanpalveluksen käytän-

töjä ja niistä johtuvia muutoksia.

     Alttaritila-analyysit osoittivat jumalanpalveluskäytännön vaikuttaneen eri tavoin eri

aikoina rakennettujen kirkkojen alttaritiloihin. Vanhin alttaritila oli vuodelta 1962 ja nuo-

rin vuodelta 2001. Uusimmissa alttaritiloissa muuttunut jumalanpalveluskäytäntö voitiin

ottaa huomioon jo kirkon suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluun on vaikuttanut myös kirk-

kohallituksen perustama toimituskunta KJM ja sen antamat lausunnot. Tämän tutkimuk-

sen mukaan suurimmat muutokset kohdistuivat 1960-luvulla rakennettujen kirkkoihin,

mikä selittyy uudistetuilla jumalanpalveluskäytännöillä. Siitä huolimatta, että vanhempien

kirkkojen alttaritiloissa sallittiin samanaikaisesti jo vakiintunut vanhempi liturginen käy-

212 Debuyst et al. 2005, kuvat 3,5,8,11, 18, 23, 24,25, 26, 32, 34, 42, 44, 45, 49, 55.
213 Ks. Lineaarinen kalustejärjestys luvussa 4.
214 Ks. esim. Virikkeitä jumalanpalvelukseen 1991,7.
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täntö vaihtoehtoisena uudistuneen jumalanpalveluskäytännön rinnalla. Tämä näkyi alttari-

tiloissa muun muassa polvistumispenkin sijainnissa alttarin edessä ja takana.

     Uudistunut jumalanpalvelus vaikutti erityisesti lukupulpetin asemaan. Messun eri osis-

sa lukupulpetilla on kalusteena alttarin ohella keskeisin sija. Messun osien toimittamises-

sa lukupulpetti asetetaan alttarin vaihtoehtoiseksi kalusteeksi messun sanaosan uskontun-

nustuksessa ja päätösosassa. Ensisijaisena kalusteena lukupulpetti korostuu sanaosassa.

Lukupulpetin nouseminen merkitykselliseen asemaan on myös seurausta saarnatuolia

kohtaan esitetystä kritiikistä. Liturgisessa uudistuksessa paheksuttiin massiivisia ja kiin-

teitä saarnatuoleja. Tätä linjaa toteutti myös KJM, joka suositteli mieluummin siirrettäviä

kuin kiinteitä saarnatuoleja. Tämän seurauksena kiinteät saarnatuolit muutettiin siirrettä-

viksi tai saarnatuolin käytöstä luovuttiin kokonaan. Saarnatuolin tilalle saatettiin myös

hankkia siirrettävä lukupulpetti.215

     Uudistettu jumalanpalveluskäytäntö vaikutti ehtoollisenviettotapaan. Ehtoolliskaide ei

ollut enää välttämätön, kuten aiemmin todettiin, ehtoollinen voitiin jakaa kirkkotilaan

sijoitetuista sivupisteistä ja vastaanottaa seisten. Toisaalta esimerkiksi Järvenpään kirkos-

sa ilmeni poikkeuksellinen alttariratkaisu. Kirkon alttari kiinnittyy osaksi alttarikaidetta.

Alttari sijaitsee alttarikaiteen keskiosassa ja ehtoollisvieraat vastaanottavat ehtoollisen

polvistuneena alttarin molemmin puolin. Alttarikaiteelle polvistuneet ehtoollisvieraat ovat

osallisia alttaripöydän antimista konkreettisesti, koska alttari ja kaide ovat samaa kalustet-

ta. Alttarin ja alttarikaiteen yhdistelmällä vältetään tilallista ristiriitaa, mikä syntyy silloin,

kun ehtoollispöytä (eli alttari) ja ehtoollisen jako tapahtuvat eri paikoissa. Useimmiten

ehtoollinen jaetaan seurakuntalaisille alttarikaiteella eikä alttarilta (ehtoollispöydästä).

Järvenpään kirkossa alttarin ja alttarikaiteen yhdistelmä tekee ehtoollisenvietosta poikke-

uksellisen.216

     Muuttunut ehtoollisenviettokäytäntö lisäsi alttaritiloihin kalusteita. Ehtoollisenvietossa

kredenssipöytää käytetään ehtoollisaineille ja -välineille. Pöytä sijoitettiin lähelle alttaria

tai kredenssipöytänä toimi kirkon vanhempi alttari. Lisäksi ehtoollista varten käytettiin

ehtoollispikareille tarkoitettuja pöytiä, jotka yleensä sijoitettiin alttaritilan ja kirkkosalin

rajalle. Pöytien lisäyksellä pyrittiin ratkaisemaan ehtoollisaineiden ja ehtoollispikareiden

sijoitus messussa. Pöytien käyttö ei ole kuitenkaan messussa välttämätöntä, koska ehtool-

lisaineiden ja ehtoollispikarien säilytys voitaisiin ratkaista myös toisin. Pöydillä toteutettu

215 HELSSYA YKN pkt 1979/ III nro 20 17.5. § 3 liite asiaan A. Pentti Lempiäisen esitelmä KJM:n  kirkko-
arkkitehtuuriseminaarissa 17.4.1979.
216 SDA, Järvenpään kirkkoherran Vesa Koiviston s-kirje tekijälle 5.9.2007. Pöydän sijoittamisessa on käy-
tetty professori Pentti Lempiäisen teologista asiantuntemusta.
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ratkaisu ei ole myöskään tilallisesti toimivin, jos kalustelisäysten seurauksesta alttaritilat

ahtautuvat tai laajenevat.

     Jumalanpalveluskäytännössä kastemaljan liturginen painotus jää vähäiseksi ja kasteen

asema heikkenee. Vain muutamien alttaritilojen kalustejärjestys ilmensi luterilaisen kir-

kon sakramenteista määrittyvää hierarkiaa, kun korotettuun alttaritilaan oli sijoitettu altta-

ri ja kastemalja. Useimmissa kirkoissa korostettiin sanan ja sakramenttien tai sanan ja

ehtoollisen sakramentin välistä yhteyttä. Jumalanpalvelusuudistus muutti tätä jäsennystä,

sillä se painotti kastemaljan sijasta lukupulpetin asemaa alttarin rinnalla.

Kuva 41. Alavan kirkon alttaritila. SD.

Tutkimuksessa ilmeni lisäksi muutamia alttaritiloja, joissa lukupulpettia korostettiin altta-

rin rinnalla. Liturgisista kalusteista alttari ja lukupulpetti sijoittuvat korotetulle alueelle

esimerkiksi Vantaan Myyrmäen kirkon alttaritilassa. Myyrmäen kirkon alttaritilaan kuu-

luvat myös saarnatuoli, kastemalja ja alttarikaide. Saarnatuoli sijaitsee alttaritilan korote-

tun alueen rajalla, vasemmalla puolella. Alttarikaide ja kastemalja sijoittuvat korottamat-

tomalle alueelle ja lukupulpetti sijaitsee alttarikaiteen sisäpuolella korotetulla alueella

kuten alttari. Myös Pyhän Johanneksen kirkossa Kuopiossa sekä Hämeenkylän ja Reko-

lan kirkoissa Vantaalla lukupulpetti sijoittuu alttarin oikealle puolelle alttarikaiteen sisä-
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puolelle. Kalusteiden sijainnin ansiosta lukupulpetin ja alttarin välille ei synny tilallista

erillisyyttä. Jumalanpalveluksen oppaan mukaan lukupulpettia ei kuitenkaan pitäisi aset-

taa alttarikaiteen sisäpuolelle, vaan sen ulkopuolelle. Ohjetta ei sen tarkemmin perustel-

la.217

     Uudet jumalanpalvelusohjeet otettiin käyttöön seurakunnissa vähitellen. Eräissä altta-

ritiloissa uusin messukäytäntö olisi voitu toteuttaa jo aiemmin. Alavan kirkossa jumalan-

palveluksen johtaminen olisi ollut mahdollista toteuttaa alttarin takaa jo vuonna 1969

(kuva 41), koska alttari sijaitsee vapaasti irti seinästä kirkkosalin etuosassa. Alttarin si-

vuilla ja takana on runsaasti tilaa. Uusi messun toimituskäytäntö otettiin käyttöön Alavan

kirkossa vasta 1980-luvulla.218

5.2. Arvojen heijastumat

Tutkimuksen alussa esitettiin kaaviolla 4 kirkkorakennuksen tulkintaan liitettyjä näkö-

kulmia ja arvoja. Samaa kaaviota voidaan soveltaa myös alttaritilojen tulkintaan ja selvit-

tää sen avulla alttaritilojen viestittämiä arvoja. Tähän mennessä alttaritiloja on tutkittu

liturgisesta ja arkkitehtonisesta näkökulmasta. Seuraavaksi käsitellään alttaritiloja teologi-

sesta, esteettisestä, toiminnallisesta ja kirkkolainsäädännön näkökulmasta.

Teologinen näkökulma

Jumalanpalveluksen oppaassa todetaan kirkkorakennuksen olevan sekä seurakunnan koti

domus ecclesiae että Jumalan asuinsija domus Dei ihmisten keskellä kuten aiemmin to-

dettiin. Kirkko tulkitaan oppaassa Jumalan läsnäolon näkyväksi merkiksi, sanattomaksi

evankeliumiksi.219 Näkemykset kirkkorakennuksen teologiasta perustuvat Vanhan Testa-

mentin temppeliä korostavaan näkemykseen ja Uuden Testamentin kokoontumispaikka-

tulkintaan. Näihin perusteisiin vedotaan usein myös käsiteltäessä kirkkotilan ja alttarin

pyhyyttä. Vanhatestamentillinen näkemys korostaa kirkkorakennuksen ja alttarin pyhyyt-

tä. Uuden Testamentin valossa alttari tulkitaan Kristuksen valtaistuimeksi. Jumalanpalve-

luksen opas ei nosta mitään materiaa tai tilaa erityisesti pyhäksi eikä kirkkotilaa myös-

kään pidetä pyhänä. Oppaan mukaan kirkkotilan tulee kuitenkaan tarjota mahdollisuus

pyhän kokemiseen. Kirkon arkkitehtoniset muodot, rakennusmateriaalit ja taide-esineet

217 Jumalanpalveluksen opas 2000, 137.
218 KKHA Dk 430/1967, diaari nro 16/25/67; SDA, Alavan kirkkoherran Hannu Koskelaisen kirje tekijälle
6.11.2003; (Kuopion) Alavan kirkkokilpailu 1965, 93–105.
219 Jumalanpalveluksen opas 2000, 97.
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tulkitaan oppaassa tuonpuoleisen todellisuuden välittäjiksi ja Jumalan jatkuvan luomis-

työn merkeiksi ja tulkeiksi. Kirkkotilan muoto ja koko sekä alttari ja alttaritila, kuvat,

liturgiset esineet ja niiden sijoittelu, urut, kynttilät ja kukat tulkitaan oppaassa sanoman

välittäjiksi.220

     Jumalanpalveluksen opas tulkitsee konkreettista kirkkotilaa, kalusteita ja esineitä sym-

bolisesti. Symboli käsittää sekä konkreettisen että abstraktin osan, jotka yhdessä muodos-

tavat sisäkkäisen kokonaisuuden. Symbolilla voidaan tarkoittaa myös vertauskuvaa.221

Alttaritilalla, sen kalusteilla ja esineillä on myös käytännöllinen tehtävä. Symboliajatte-

lusta voi seurata, että alttaritilaa, kalusteita ja esineitä ei nähdä konkreettisina ja tilallisina

objekteina vaan abstrakteina symboleina. Tähän vaikuttavat myös teologisen tulkinnan

painotukset. Teologinen symbolitulkinta pitää sisällään esioletuksen siitä, miten kutakin

symbolia tulkitaan. Tällöin symbolina pidettyä kohdetta ei tarkastella ensisijaisesti siitä

lähtökohdasta, mitä se konkreettisesti viestii. Abstraktin sisällön korostus symboliajatte-

lussa voi tehdä tyhjäksi alttaritilan ja kalusteiden käytännöllisen tehtävän. Silloin se, millä

tavalla konkreettinen tila tai kaluste on suunniteltu ja toteutettu, ei olisi merkityksellistä.

Tämä voi myös estää sen, ettei kalusteen välittämää konkreettista viestiä nähdä. Siitä huo-

limatta, vaikka symbolinen tulkinta nimenomaan edellyttää abstraktin symbolin merki-

tyksenannon ja konkreettisen kohteen samanmerkityksisyyttä. Tämän vuoksi alttaritilan ja

sen liturgisten kalusteiden juuri pitäisikin viestittää jo ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan

niille annettua liturgista tehtävää jumalanpalveluksessa.

     Jumalanpalveluksen opas ei kuitenkaan anna ohjeita siitä, minkälaisia kalusteiden pi-

täisi muodonannoltaan olla. Oppaassa todetaan jumalanpalveluksen olevan rakenteiltaan

ja toteutustavoiltaan sekä joustava että väljä.222 Luterilaisessa kirkossa vapaat säännöt

saattavat ilmentää myös sitä, etteivät papit itsekään olleet pohtineet, minkälaista teologiaa

alttaritila viestittää. Tämä saattaisi selittää osaltaan tutkittavien alttaritilojen varioitunutta

käytäntöä ja päätöksentekoprosesseja.  Alttaritilaa koskevat muutokset ovat tällöin entistä

enemmän riippuvaisia seurakunnan tai kirkkoherran intresseistä alttaritilaa kohtaan. Seu-

rakunnissa alttaritilaa koskevia muutospäätöksiä eivät tehneet aina edes seurakunnan pa-

pisto, vaan kirkon vahtimestari tai suntio. Päätöksiä ei myöskään välttämättä viety seura-

220 Jumalanpalveluksen opas 2000, 97.
221 Jumalanpalveluksen opas 2000, 233; Parvio 1989, 167.
222 Jumalanpalveluksen opas 2000, 98.
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kunta- tai kirkkoneuvostoon, vaan ne saattoivat perustua yksittäisen kirkon työntekijän

tekemään muutospäätökseen.223

     Luterilaisen kirkon joustavuutta ja väljyyttä toteutustavoissa voidaan pitää pääosin

hyvänä asiana. Tämä antaa mahdollisuuden toteuttaa alttarin esimerkiksi useilla eri tavoil-

la. Alttaria voidaan korostaa värillä, muodolla ja sijainnilla tai kiinteänä elementtinä. Li-

turgisen uudistuksen näkemyksissä nostettiin esille kalusteiden ominaisuuksiin liittyviä

suosituksia. Näillä ei kuitenkaan ollut välitöntä yhteyttä kalusteen käyttötarkoitukseen.

Esimerkiksi alttarin käyttöä perusteltiin ehtoollisenvietolla ja sen esikuvaksi asetettiin

ehtoollispöytä. Ehtoollispöydän esikuvallisuuden perusteella tehtiin päätelmä, että alttari

pitäisi toteuttaa pöytänä. Alttarin pöytä-muoto jää kuitenkin irralliseksi luterilaisessa eh-

toollisviettotavassa. Seurakuntalaiset nauttivat ehtoollisen yleensä alttarikaiteella eivätkä

alttaripöydässä.

     Alttarin muodon toteutuksen pitäisi perustua myös ehtoollisenviettokäytäntöön eikä

vain teologiseen ajatukseen. Muutoin alttari toimii ehtoollispöydän symbolina, jolla ei ole

yhteyttä materiaaliseen toteutukseen. Jos ehtoollisviettokäytäntö irrotetaan alttarin muo-

donannosta, alttari jää materiaalisena kalusteena turhaksi. Äärimmilleen vietynä alttarin

symbolina voisi toimia kuva ehtoollispöydästä.224 Tämän perusteella jumalanpalvelusop-

paan suoma tulkinnallinen avoimuus saattaa johtaa tilanteeseen, ettei liturgisia kalusteita,

alttari- tai kirkkotilaa eikä sen elementtejä nähdä lainkaan konkreettisina. Kirkkotilasta

puhutaan vain jumalanpalveluksen kontekstista käsin abstraktilla tasolla. Tästä seuraa

ettei alttaria nähdä kirkkotilassa viestittävänä objektina vaan teologisena symbolina. Täl-

löin jumalanpalveluksen abstrakti ja systemaattis-teologisesti painottunut konteksti estää

huomaamasta sisällön ja muodon merkitysten sisäkkäisyyden.

      Teologien ja arkkitehtien näkemykset jakautuvat. Kirkkorakennuksen teologiaa koh-

taan on esitetty kritiikkiä. Luterilaista kirkkoa on moitittu muun muassa selkiytymättö-

myydestä, millä tarkoitetaan kirkkorakentamisen teologiaa. Helsingin seurakuntayhtymän

kiinteistöjohtajana toiminut Arvo Aho pitää järkevän ja kohtuullisen kirkkorakentamisen

esteenä teologisesti selkiytymätöntä ja taianomaista pyhyyskäsitystä.225 Myös Marburgin

yliopiston modernin kirkkoarkkitehtuurin ja kirkkotaiteen tutkimuslaitoksen johtajana

toiminut professori Horst Schwebel on kritisoinut kirkkoarkkitehtuurin teologisia perus-

223 SDA, kirje- ja haastatteluaineisto.
224 Ks. Heng 1987, 134.
225 Aho 1971, 119; Nyman 1978, 15; KK 1992 nro 17 Seinäkin voi saarnata. Helsingin seurakuntayhtymän
toimistoarkkitehti Jari Reposen mielestä ei pidä puhua kirkkorakennuksen teologiasta vaan teologia on
pidettävä erillään rakentamisesta. Vrt. Parvio 1968, 167.
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teita. Hänen mukaansa kirkkorakennuksen teologiaa ei ole olemassa, koska kirkkoraken-

nuksen muodolla ei ole pelastuksen kannalta merkitystä. 226

     Teologiseen näkemykseen liittyy vahvasti pyhyyskäsitys. Tämä korostui myös tutki-

muksen alttaritiloissa. Ne sijaitsevat kirkoksi vihityissä rakennuksissa. Kirkoksi vihkimi-

nen asetettiin myös yhdeksi tämän tutkimuksen alttaritilojen valintakriteeriksi. Kirkkojär-

jestyksen mukaan uusi kirkko vihitään Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Vanhemmassa

kirkkolaissa todettiin myös, että ennen kuin kirkossa voidaan viettää jumalanpalveluksia,

piispan tai hänen määräämänsä henkilön on toimitettava kirkon vihkiminen kirkkokäsikir-

jan mukaisesti. Kirkko vihitään myös siinä tapauksessa, että se otetaan uudelleen käyt-

töön. Kirkon vihkimys on edellytyksenä sille, että kirkossa voidaan toimittaa ja jakaa sak-

ramentteja. Tämä seikka puoltaisi käsitystä kirkon pyhyydestä.227

     Kirkkojärjestys määrittää lisäksi kirkkotilan käyttöä. Sen mukaan kirkoksi vihittyä

tilaa ei saa käyttää sellaisiin tilaisuuksiin, jotka ovat ristiriidassa tai yhteen sopimattomia

kirkon pyhyyden kanssa. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan tarkennettu erikseen, mitä

tapahtumaa pidetään tarkoitukseen sopimattomana, vaan asia on harkinnanvarainen. Vuo-

den 1964 kirkkolain mukaan kirkon käytön valvonta kuului kirkkoherralle. Kirkkoherra

voi myös päättää kirkkotilan luovuttamisesta muuhun kuin seurakunnan omaan käyttöön.

On myös ehdotettu, että kirkkosalin käyttö muuhun kuin jumalanpalvelukseen olisi mah-

dollista, jos kirkkoherra ja kirkkoneuvoston enemmistö sitä yhdessä kannattavat.228 Kir-

kon pyhyys nostettiin esiin myös liturgista uudistustyötä vuoden 1968 jälkeen tarkastel-

leessa Sariolan artikkelissa.229 Sen mukaan kirkkoa ei voida jakaa sakraalin ja profaanin

alueisiin. Sama näkemys on esitetty myös jumalanpalvelusoppaassa. Oppaassa kirkko- ja

alttaritilan ”maallista” ja sakraalia roolia ei esitetä toisiaan poissulkevina vaan sisäkkäisi-

nä.230

Esteettinen näkökulma

Tutkimuksessa on nostettu esiin monesti esteettinen näkökulma alttaritilojen kalusteiden

ominaisuuksissa ja yhtenäisyydessä. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin, miten esteetti-

syys vaikuttaa arvona kirkkorakennuksiin ja alttaritiloihin.

226 Kuorikoski 1998, 15.
227 KL 1868; KL 1964 340§; KJ 1993 luku 14 2§.
228 KL 1964 340§; KJ 1993 luku 14 2§.
229 Se on esitelty luvussa 1.2.
230 Jumalanpalveluksen opas 2000, 97.
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Rakennuksissa esteettisinä arvoina on pidetty muun muassa korkeatasoista laatua, rehelli-

syyttä ja hienostuneita detaljeja. Estetiikan ja korkeatasoisen arkkitehtuurin arvot on näh-

ty jopa samaa merkitsevinä kuin sakraaliarkkitehtuuri. Tätä tukee muun muassa teologi

Paul Tillichin näkemys. Hänen mukaansa arkkitehtuurin ei tarvitse ilmetä uskonnollisessa

kontekstissa ollakseen sakraalia. Hän perustelee näkemystään taiteesta käsin. Taiteen ei

tarvitse käsitellä uskonnollista aihetta ollakseen uskonnollista. Tillich rajaa kuitenkin kä-

sityksessään uskonnollisen taiteen vain ekspressiiviseen tyyliin.231 Schwebel vastustaa

Tillichin käsitystä, että vain ekspressiivinen taide edustaisi uskonnollista taidetta. Schwe-

belin mukaan kirkkorakennus on kirkon kulloisenkin itseymmärryksen visuaalinen mo-

numentti. Hänen mukaansa kirkko valitsee itselleen sopivan arkkitehtonisen muodon.232

     Arkkitehtuurin laadullisia kriteerejä on esitetty myös arkkitehtien keskuudessa. Asiaa

ovat käsitelleet muun muassa arkkitehdit Aarno Ruusuvuori, Ahti Korhonen ja Juha Lei-

viskä. He eivät rajoita pyhyyttä vain sakraalirakennuksiin tai rakennuksiin, joilla on us-

konnollinen viitekehys. Leiviskä perustelee näkökantaansa arjen ja pyhän sisäkkäisyydel-

lä.233 Myöskään Keravan ja Maunulan kirkot suunnitellut arkkitehti, Ahti Korhonen, ei

erota kirkkoarkkitehtuuria muusta arkkitehtuurista erilliseksi. Hänen mukaansa sakraalilla

ja profaanilla arkkitehtuurilla ei ole periaatteellista eroa.234 Samansuuntaisen näkemyksen

esittää lisäksi Olarin kirkon alttaritaulun maalannut taiteilija Jukka Mäkelä, kun häneltä

tiedusteltiin suhdetta sakraalitaiteeseen. Mäkelän mukaan rakennuksen tai taiteen pelkkä

pyrkimys luoda jotakin kirkon käyttöön ei tee tuotteesta erityisesti sakraalia. Hänen mu-

kaansa teos voidaan määrittää sakraaliksi vain laadullisin perustein.235 Voitaisiinko edellä

esitettyjen näkemysten mukaan sakraalisuus-määre liittää vain esteettisesti onnistuneim-

piin teoksiin?

     Ruusuvuorelle arkkitehtuurin rehellisyys merkitsee tehokeinojen hylkäämistä ja puh-

tauden vaatimusta.236 Ruusuvuorella puhtaus ilmenee rakennusten puristisessa estetiikas-

sa, jota voi luonnehtia jopa ankaraksi ja karuksi. Ankaruus nousee arkkitehtuurin muoto-

kielestä ja materiasta, joka on ennen kaikkea käsittelemätöntä betonia. Ankaruus ilmenee

Huutoniemen ja Tapiolan kirkkojen verhoilemattoman alttariseinän betonipinnassa – bru-

231 Tillich 1955, 22–24; Ormio 1967, 6–7, 28–29.
232 Kuorikoski 1998, 16–17; Pallasmaa 2006.
233 SDA, muistiinpanot Pyhä tila -näyttelyn keskustelutilaisuudessa Rakennustaiteen museossa 3.2.2004;
Kuorikoski 1998, 240.
234 Korhonen 1965; Nyman1965; Ruusuvuori 1965..
235 SDA, muistiinpanot Pyhä tila -näyttelyn keskustelutilaisuudessa Rakennustaiteen museossa 3.3.2004.
236 Ormio 1967, 42; Helamaa 2000, 56.
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talismissa. Brutalismin estetiikkaa pidetään materiaalia korostavana tyylinä. Se oli kui-

tenkin alun perin enemmänkin eettinen kuin esteettinen suuntaus. Betonin käytön suosio

loi puitteet tälle tyylille. Yhtä hyvin arkkitehtuurin konstruktioperiaatteet voidaan osoittaa

myös käyttämällä materiaalina puuta, tiiltä, terästä tai lasia. Betoni sai rehellisessä arkki-

tehtuurissa materiaalina keskeisen aseman Le Corbusierin ansiosta, joka käytti rakennus-

tensa materiaalina puhtaaksi valettua betonia.237

     Huutoniemen ja Tapiolan kirkkojen teräsbetoni ja arkkitehtuurin ehdottomuus haasta-

vat kirkossakävijän vuoropuheluun. Tila on voimakas, sitä ei voi olla tiedostamatta. Te-

hoa lisäävät kirkkosalin suuruus ja korkealle kohoava katto. Tilan majesteettisuus vertau-

tuu ihmisen pienuuteen. Tila ei anna välimuotoa, se asettaa vastakohtaiseksi ihmisen ja

rakennuksen mittakaavan. Kirkkosalien sakraaliksi tulkittu estetiikka nousee juuri tästä

vastakohtaisuudesta. Materiaalivalintana betoni konkretisoi hetken ”tässä ja nyt”. Samoin

horisontaalista linjaa alleviivaavat erityisesti kirkkosalin leveys ja seurakunnan penkkiri-

vistöt. Tämä näkyi myös alttaritilan lineaarisessa kalustejärjestyksessä. Ruusuvuoren

kirkkotiloissa korostuu tämänpuoleisuus ja pieni ihminen, jonka vastakohdaksi asetetaan

tuonpuoleinen ja Jumala. Ruusuvuori käyttää hyväkseen tätä kontrastia materiaaleissa,

rakennuksen massoittelussa ja luonnonvaloratkaisuissaan. Luonnonvalo näyttäytyy kuin

heijastuksena tuonpuoleisuudesta. Ruusuvuoren kirkkojen estetiikassa on yhtymäkohtia

esteettisen kokemuksen muuttumiseen uskonnolliseksi kokemukseksi. Tästä on puhunut

myös Schwebel. Hänen mukaansa esteettinen kokemus voi muuttua uskonnolliseksi ko-

kemukseksi, kun inhimillinen olemassaolo on läsnä.238

     Suuren yleisön keskuudessa Ruusuvuoren kirkkosalien voima ja ankaruus ovat herät-

täneet voimakkaita reaktioita. Betonikirkko on tuntunut luotaantyöntävältä; käsitys välit-

tyy lehdistössä käydyistä keskusteluista. Kirjoituksissa betonikirkot leimattiin ”betoni-

bunkkeriksi” ja ”piruntorjuntabunkkeriksi”, koska seurakuntalaiset kokivat ne rumiksi.239

Yleisönosaston kirjoittelussa esitettiin kritiikkiä myös Salpausselän ja Kouvolan kirkko-

kilpailujen ehdotuksista. Kirjoituksissa paheksuttiin ”lasikirkkoja”, koska ne koettiin

suomalaiseen maisemaan vieraiksi.240

     Yleisönosaston kirjoituksissa kauneus ja estetiikka esitetään usein samamerkityksisinä.

Tämä on ymmärrettävää, liittyyhän kauneus ja rumuus myös estetiikkaan. Mutta kauneus

237 Tietz 2000, 69–70.
238 Kuorikoski 1998, 16–17.
239 Mannerhovi 1964, 805. Kotimaa 1976 nro 35 Betonilaatikkoa emme huoli. Tutkimusaineistossa betoni-
kirkkoja ovat Ruusuvuoren suunnittelemien kirkkojen lisäksi Schützin Alavan kirkko, Elomaan Järvenpään
kirkko ja Jaatisten Kannelmäen kirkko Helsingissä.
240 Lappo 1971.
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on helpompaa ja miellyttävämpää havaita kuin estetiikka. Tämä näkyy rumuuden estetii-

kan haasteessa: se koetaan vaikeaksi. Taiteellisen arvon tai estetiikan ymmärtäminen vaa-

tii opiskelua. Kauneus näyttää olevan välittömämmin saavutettavissa. Taiteellinen arvo ei

aina anna nautintoa katsojalle. Ne ominaisuudet, joista kauneus ja taiteellinen arvo riip-

puvat, ovat esteettisiä ja myös arvottavia. Tiettyihin ominaisuuksiin vetoaminen kertoo

vain yksittäisen maun tai esteettisen arvon.241 Estetiikka on taiteellisten arvojen tutkimus-

ta. Estetiikka ei ole rumaa eikä kaunista. Rumuus ei myöskään vähennä kohteen esteettis-

tä kiinnostavuutta tai arvoa.

     Estetiikkaa on pyritty selittämään ja analysoimaan.  Esteettisen elämyksen syitä on

etsitty taideteoksen synnyttämästä kokemuksesta, mutta myös taideteoksen ominaisuuk-

sista: mitoista, suhteista, väristä ja muodosta sekä eri osien yhteensopivuudesta. Näitä

ominaisuuksia on pyritty selittämään samaan tapaan kuin Platon selvitti kauneuden omi-

naisuuksia. Platonin tulkinnassa korostuivat yksinkertaisten asioiden yhtenäisyys ja mo-

nimutkaisissa asioissa niiden mittasuhteet. Platon määritteli yhtenäisyyden erääksi kau-

neuden piirteeksi.242

     Esteettisten asioiden pohdinnassa Immanuel Kantilla on keskeinen merkitys. Kant

lähestyi estetiikkaa neljän käsitteen kautta, jotka hänen mukaansa vaikuttavat esteettiseen

elämykseen. Kant nimeää esteettisyyden ominaisuuksiksi pyyteettömyyden, yleispäte-

vyyden, tarkoituksellisen muodon ja välttämättömyyden. Kantin teoriassa pyyteettömyys,

yleispätevyys ja välttämättömyys ovat mielihyvästä määräytyviä arvostelmia. Esineen

tarkoituksellisuutta puolestaan määrittelee muoto, joka voi olla Kantin mukaan kaunis tai

ruma.243

     Tutkimuksen alttaritiloissa ilmenee eriäviä esteettisiä näkemyksiä. Näkemysten ristirii-

taisuus ilmenee muun muassa puristista estetiikkaa ilmentävissä moderneissa kirkoissa.

Mies van der Rohen vaikutukset näkyvät Salpausselän ja Kouvolan kirkoissa sekä Karja-

lohjan lasikirkossa. Karjalohjan lasikirkko on valmistunut vuonna 1977.244 Kirkon ovat

suunnitelleet arkkitehdit Esko Laitinen ja Paavo Mänttäri (kuva 42). Karjalohjan vanha

harmaakivikirkko ja uusi lasikirkko sijaitsevat kirkonmäellä rinnakkain ja rakennuksia

erottaa vain niiden välissä kulkeva hiekkatie. Vanha kirkko heijastuu kirkkaana päivänä

241 Goldman 1993, 44–45.
242 Dickie 1990, 13–14; Eaton 1995, 13–17.
243 Dickie 1990, 30–32.
244 KKHA Dk 1973 (21.9.73), Karjalohjan uudesta kirkosta tehtiin kantelu. Vrt. piirros 2. Mies van der
Rohen vaikutus näkyy myös Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelemassa Otaniemen kappelissa.
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lasikirkon ikkunoista. Kirkon esitteessä kirjoittaja esittelee kirkon taustatiedot osin jopa

ironisesti. Lisäksi kirkon arkkitehtuurista mainitaan seuraavaa:

Lasikirkon arkkitehtuuri on herättänyt ahdistusta niin seurakuntalaisissa kuin vierailijoissakin.
Myös kehuja lasikirkko on saanut. Kerran pieni poika kulki äitinsä kanssa kirkkokujaa ja ihas-
teli lasikirkkoa katsoessaan: ”Äiti, tämä on hieno seurakunta. Täällä on uimahalli ja kaikki!” 245

Kirjoituksesta välittyy hämmennys kirkon edustamaa arkkitehtuuria ja ymmärtämättö-

myys sen esteettisiä pyrkimyksiä kohtaan. Tätä osoittanee myös se, miten askeettiseen ja

riisuttuun kirkon alttaritilaan on tuotu koriste-esineitä ja ”sisustuksellisia asusteita”. Mi-

nimalistisen alttaritilan koristelun pyrkimyksenä lienee ollut luoda tilasta vaikutelmaltaan

pehmeämpi ja romanttisempi. Romanttinen esineistö näyttää kuitenkin alttaritilassa vie-

raalta. Tämä johtuu siitä, että minimalistisen alttaritilan sisäinen arkkitehtuurijärjestelmä

on suljettu. Karjalohjan kirkon alttaritilaan tuodut esineet eivät sovi tilajärjestelmän este-

tiikkaan.246 Alttaritilan estetiikan tulisi toteuttaa samaa järjestelmää kuin kirkon arkkiteh-

tuurinkin. Sen sijaan alttaritilaan tuodut esineet jäävät arkkitehtuurijärjestelmästä irralli-

siksi ja kirkon sisäinen järjestelmä hajoaa. Alttaritilassa ilmenee kahden vastakkaisen

esteettisen pyrkimyksen ristiriita.

Kuva 42. Karjalohjan uuden kirkon alttaritila. SD.

245 Karjalohjan hyvämaineinen seurakunta -esite 2001.
246 Pallasmaa 1967, 43. Arkkitehtuurijärjestelmä on esitetty luvussa 1.3.
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Karjalohjan kirkon alttaritilan ”kaunistamisella” tavoiteltiin parannusta. Myös Hakunilan

kirkkotilan uudistuksella pyrittiin vaikuttamaan tilan esteettisyyteen, sillä alttaritilan muu-

toksilla haettiin tiiviimpää seurakuntayhteyttä. Muutosten syynä oli, että Hakunilan kirk-

kotilaa vierastettiin ja se koettiin rumaksi. Kirkkotilan esteettisen kokonaisuuden muutok-

sella haettiin parannusta. Hakunilan kirkossa uudistus on viety pidemmälle kuin Karjaloh-

jan kirkossa, jossa tilaa pyrittiin muuttamaan vain esineillä. Hakunilan kirkossa uudistus

ei koske vain yksittäisen kalusteen ominaisuuksien tai sijainnin muutoksia, vaan kyseessä

on laajempi kokonaisvaltainen tilallinen uudistus. Hakunilan kirkon uudistuksessa esteet-

tiset syyt kietoutuvat yhteisöllisyyteen ja osaksi liturgisen uudistuksen pyrkimyksiä. Uu-

distuksen muotoa ja sisältöä ei voida erottaa toisistaan, vaikka alttaritilassa esteettiset syyt

näyttäisivätkin johtavan muutokseen.247

     Suurimmassa osassa tutkituista kirkkojen alttaritiloista näkyi kuitenkin ristiriitaisia

pyrkimyksiä. Ristiriitoja aiheuttivat seurakuntalaisten ja arkkitehtien erilaiset näkemykset

ja makutottumukset. Arkkitehtuurissa kirkkorakennus korostuu tilallisena kokonaistaide-

teoksena, mihin on pyritty kautta arkkitehtuurin historian antiikista lähtien. Kokonaisval-

taisen tilan suunnitteluprosessi sisältää koko rakennuksen suunnittelun, ulkoseinistä aina

sisustukseen, kalusteiden ja esineiden detaljointiin asti. Arkkitehtuurijärjestelmässä kai-

kille osatekijöille on osoitettu paikkansa, jolloin tilan arkkitehtuuri luo aina tietyssä mää-

rin suljetun järjestelmän. Tämän vuoksi kalusteet ja esineet pitäisi valita tilan arkkiteh-

tonista kokonaisuutta palveleviksi. Jos tämä ei toteudu, erilaiset pyrkimykset ilmenevät

alttaritilassa ”tyylien” sekoittumisena ja hajaantuneena järjestyksenä.248

     Alttaritilan esteettisen kokonaisuuden ja sisäisen arkkitehtuurijärjestelmän muuttumi-

seen vaikuttivat kirkon valmistumisajankohta, arvostus, tarpeet ja käytäntö. Alttaritiloihin

tuotiin ajan myötä esineitä ja kalusteita, joita niihin ei ollut alun perin suunniteltu. Kaik-

kea esineistöä ei kuitenkaan sijoitettu alttaritilaan, vaan osa sijoittui alttaritilan ja kirkko-

salin väliselle alueelle. Osa esineistä kulkeutui alttaritilaan kuin huomaamatta ilman viral-

lista päätöstä. 249 Tähän saattoi olla syynä se, ettei pienten esineiden nähty kokonsa puo-

lesta merkittävästi muuttavan alttaritilan kokonaisuutta. Tilaan lisätyt esineet kuitenkin

muuttavat alttaritilojen esteettistä kokonaisuutta. Muutoksiin ovat vaikuttaneet myös eri

aikoina hankitut kalusteet, joiden valitsemiskriteerit ovat määrittyneet kulloisenkin toi-

247 SDA, Hakunilan kirkkoherra Reijo Liimataisen haastattelu 13.4.2006; Haapio & Luostarinen (toim.)
1980, 372.
248 Stenros & Aura 1984, 81; Männistön Pyhän Johanneksen kirkko -esite 2001.
249 SDA, kuva- ja haastatteluaineisto. Ks. esim. KK 1992 nro 34 Myllypuro saa sunnuntaina uuden, valoisan
kirkon. Myllypuron kirkon alttarin pronssisen krusifiksin on tehnyt kirkkoherra Veijo Vatka.
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meksiantajan makutottumusten mukaisesti. Tämä oli havaittavissa alttaritilaan lisättyjen

kalusteiden muotokielen, mittasuhteiden, materiaalien ja värien poikkeavuuksina. Ne

erottuvat alttaritilan muusta kalustuksesta.

     Alttaritilan esineistö vaihteli kirkon maantieteellinen sijainnin ja seurakunnan mukaan.

Syrjäseutujen kirkoissa alttaritilaan tuotuihin esineisiin suhtauduttiin suvaitsevammin

kuin kaupunkikirkoissa. Tämä näkyi tutkimusaineistossa muun muassa pienten paikka-

kuntien alttaritiloista, joihin oli sijoitettu paikallisen seurakuntalaisen käsitöitä, maalauk-

sia tai lasten piirustuksia.250 Toisaalta kotoisat elementit saattoivat näyttäytyä alttaritilan

ja kirkkosalin kontekstissa jopa vierailta ja yllättäviltä. Tällaisia olivat esimerkiksi Sallan

Hautajärven ja Karjalohjan kirkkojen kirkkosalin lattiaa peittävä räsymatto tai alttarin

pitsiliinat tai Keravan kirkkoon sijoitetut muoviset pesuvadit alttaritilan rajalla ehtoollis-

pikareita varten.

     Tilan esineistö kertoo myös eletystä tilasta. Se syntyy rakennetun ja sosiaalisen tilan

kohtaamisen seurauksesta sekä jatkuvasta tilallisesta muutosprosessista.251 Alttaritilassa

yhdistyvät ympäristön merkitykset, ihmisten kokemukset ja arvostukset. Tutkija Kirsi

Saarikankaan mukaan rakennuskeskeisen tarkastelun sijaan pitäisikin keskittyä käyttäjien

ja historiallis-kulttuurisen tilanteen vuorovaikutukseen. Hän kritisoi tarkastelun keskitty-

mistä useimmiten fyysisen rakennelman tai taideteosobjektien tulkintaan, jotka ovat mer-

kitykseltään suljettuja tai valmiita kokonaisuuksia. Saarikangas painottaa, että käyttäjät

antavat tilalle omia merkityksiään ja osallistuvat merkitysten luomiseen suunnittelijoiden

ja rakennuttajien lisäksi. Hänen mukaan tilojen merkitys muotoutuu senkin jälkeen, kun

tilan on suunniteltu tai rakennettu valmiiksi.252

Toiminnallinen näkökulma

Kirkkorakennusten toiminnallisuus herätti keskustelua 1960-luvulla. Pohdittiin, mitä toi-

mintoja kirkossa tulisi olla, jotta rakennuksen käyttöaste pysyisi korkealla. Tähän haettiin

ratkaisua muuttamalla kirkkoarkkitehtuurin painopistettä monumentaalirakennuksista

monitoimitiloihin. Rakennuksen arkkitehtoninen identiteetti suunniteltiin vastaamaan

enemmän palvelukeskusta kuin kirkkoa. Kehitys näkyi myös ajan kirkkokilpailuissa.

Arkkitehdit Kirmo Mikkola ja Juhani Pallasmaa voittivat Hyrylän seurakuntakeskuksen

250 Esimerkiksi Karjalohjan uusi kirkko ja Ruhtinansalmen kirkko.
251 Arlander 1998, 23. Auktoriteetti ilmenee usein tilan käytön rajoituksina.
252 Saarikangas 1999, 12–13.
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kutsukilpailun vuonna 1965.253 Esimerkkinä ajan hengen mukaisesta arkkitehtuurista ovat

kirkon ja seurakunnallisen työkeskuksen yhdistelmät sekä seurakuntakeskukset. Ne edus-

tavat kirkollisia monitoimitiloja, joihin sijoitettiin kirkkosalin lisäksi muun muassa kori-

pallokenttä, lastentarha, seurakuntasaleja, kerhohuoneita, huolto- ja toimistotiloja tai jopa

sauna ja uima-allas. 254

Kirkkotilojen muunneltavuus

Erilaisille toiminnoille suunnitellut tilat ja niiden sijoitus pirstoivat kirkkorakennuksen

tilajäsennystä. Samalla kirkkorakennukselle asetettu tehtävä laajeni jumalanpalveluksesta

muihin kirkon toimintamuotoihin. Tästä seurasi kirkkosalin ja muiden toimitilojen demo-

kratisoituminen. Kirkkosalista tuli tila muiden joukossa, joka ei poikennut välttämättä

edes kokonsa puolesta rakennuksen muista toimitiloista. Kirkkojen oheistilat lisäisivät

rakennuksen kokoa ja kustannuksia. Kirkkohallitus valvoi kirkkojen rakentamista ja pa-

lautti suunnitteilla olevan kirkon piirustukset, jos se piti kirkon rakentamiskustannuksia

liian korkeina. Rakennuskustannusten leikkaus merkitsi usein kirkkotilojen koon ja mää-

rän supistumista. Tätä kehitystä edisti myös seurakuntien virallinen taho, joka edellytti

kirkkorakennuksilta muunneltavuutta. Tämä näkyi tämän tutkimuksen kirkoista, sillä 65

kohteesta kolme neljäsosaa oli monitoimikeskuksia ja joka toinen kirkkosali oli liukuovil-

la tai -seinillä muunneltava tila.255

     Muunneltavuuden vaikutukset heijastuivat kirkkosalin jäsennykseen ja alttaritilaan.

Kirkkosalin muunneltavuuden etuja perusteltiin uusimuotoisten jumalanpalvelusten to-

teuttamisella, jonka esteenä pidettiin kiinteää sisustusta. Muunneltavuus edellytti korot-

tamatonta alttaritilaa ja irtokalusteita. Korottamaton kirkkotila tasapäistää salin eri alueet

keskenään samanarvoisiksi. Korottamaton tila ja siirrettävät kalusteet mahdollistivat kirk-

kotilan ja alttaritilan muutokset, sillä korottamattomassa kirkkotilassa irralliset alttarika-

lusteet voidaan asettaa tilassa vapaasti. Alttaritilan korottamattomuus ottaa suunnittelussa

huomioon myös liikuntaesteiset. Muunneltavuuden vuoksi pidettiin tärkeänä, että kirkko-

salin kiinteistä penkeistä luovutaan. Siirrettävien istuinten ohella myös alttaritiloihin suo-

siteltiin siirrettäviä kalusteita. Tämä merkitsi alttaritilan arkkitehtuurijärjestyksen paino-

253 Mikkola & Pallasmaa 1969, 44–47.
254 Mikkola & Pallasmaa 1969, 44–47; Kotimaa 1976 nro 67 Toimivuus on tärkeintä; Kotimaa 1976 nro
88 Seurakunnallista uintia Pylkönmäellä; Pylkönmäen seurakunnalliseen rakennukseen rakennettiin
seurakunnan pyynnöstä sauna ja uima-allas. Kirkkohallitus hyväksyi yksimielisesti Suomen ensimmäisen
seurakunnallisen uima-altaalla varustetun seurakuntatalon piirustukset.
255 KL 1964 145§; Aho 1971, 119. Ks. Kotimaa 1976 nro 88 Seurakunnallista uintia Pylkönmäellä; Koho
1994, 62.
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pisteen muutosta staattisesta ja kiinteästä kalustuksesta muunneltavaan ja avoimeen ka-

lustejärjestykseen. Uusilta alttaritiloilta edellytettiin siirrettävää kalustusta.256

     Kirkon ohella teatterirakennusten muunneltavia tiloja pohdittiin. Teatterissa tavoitel-

tiin toteutusta, jossa teatterin katsomo ja näyttämö olisivat muunneltavia.257 Teatteritilo-

jen toimivuudelle pidettiin tärkeänä näyttämön ja katsomon välistä suhdetta ja dynamiik-

kaa. Todettiin ettei dynamiikka toteudu, jos teatteritilat rakennetaan samantyyppisesti

kuin konserttisalit ja elokuvateatterit. Sen vuoksi, että konserttisalit perustuvat yksisuun-

taiseen viestintään, joka suuntautuu tilassa näyttämöltä näytäntöä seuraavan yleisöön.

Teatteri toimii kaksisuuntaisena dialogina näyttämön ja katsomon välillä.258 Vuorovaikut-

teista dialogia haettiin myös jumalanpalveluksen uudistuksessa, ja sen vuoksi kirkkotilat

pitäisi suunnitella samaan tapaan kuin teatteritila. Samat vuorovaikutuksen periaatteet

ovat muuttaneet kirkko- ja teatteritiloja kohti avointa ja muunneltavaa tilajäsennystä. Tä-

män vuoksi voidaankin todeta kirkkosalin lähenevän toiminnallisuudessaan enemmän

teatteritilaa kuin konserttisalia toisin kuin modernistit olivat asian aikoinaan tulkinneet.

Alttaritilojen muunneltavuus

Alttaritiloille esitettyjen vaatimusten seurauksena alttaritilojen korotukset pienenivät vain

alttarin korotukseksi tai korotuksista luovuttiin kokonaan. Alttaritilan korotukset eivät

estäneet alttaritilan sijainnin muutosta. Tämä ilmeni muun muassa Korson kirkkotilan

uudistuksessa. Korson kirkon vanhassa kirkkotilan jäsennyksessä alttaritila sijoittui koro-

tetulle alueelle. Uudistetussa kirkkotilassa korotus eli vanha alttaritila toimii kuoron ko-

rokkeena ja uusi alttaritila sijoittuu tilan pisimmälle sivulle. Kirkkotilan muunneltavuus ei

ole sidottu tämän mukaan korottamattomaan tilaan tai siirrettäviin alttaritilan kalusteisiin.

Tähän vaikuttavat lisäksi kirkkotilan jäsennys ja korotuksen luonne. Lattiakorotuksiin

kuitenkin kiinnitettiin huomiota KJM:n taholta kirkkojen suunnitteluvaiheessa. Tämä

ilmeni muun muassa Maunulan kirkon suunnittelussa. KJM asetti alttaritilan suunnittelul-

le vaatimuksen, että korotus tulee toteuttaa siirrettävänä.259

256 HELSSYA KTL TA/Hg/I/ 38/2, Ahti Korhosen kirje Helsingin ev.lut. seurakuntien seurakuntayhtymän
kiinteistölautakunnalle 12.4.1979.
257 Korhonen 1967, 29. Hän on toinen Lauritsalan kirkon arkkitehdeistä. Lauritsalan kirkkosali on suunni-
teltu antiikin teatterin tapaan.
258 Arlander 1998, 21–22. Ks. myös Kilde 2002, 112–145, 197–220.
259 HELSSYA KTL TA/Hg/I/ 38/2, Ahti Korhosen kirje Helsingin ev.lut. seurakuntien seurakuntayhtymän
kiinteistölautakunnalle 12.4.1979. Lattian korotuksen syynä voi olla myös näkyvyyden parantaminen, kuten
todettiin jo aiemmin. Kalusteiden sijaintia voidaan korostaa myös kuvioimalla lattiaa. Esimerkiksi voidaan
mainita Helsingin Mikaelinkirkko, jossa kastemaljan ja saarnatuolin paikat merkitty lattialaattoihin. Ks.
Paavilainen & Paavilainen 1988, 44–54.
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Toimintamuotojen lisääntyminen, rakennuskustannukselliset säästöt ja tilojen maksimoitu

käyttöaste muuttivat alttaritiloja. Kirkon neuvottelutoimikunta asetettiin vuonna 1975

pohtimaan kirkkosalin käyttöä. Toimikunta kallistui päätöksessään toteamukseen, jonka

mukaan kirkkosalia voidaan käyttää myös muuhun kuin jumalanpalvelukseen. Päätöstä

perusteltiin seurakuntaelämän toiminnalla ja korostettiin kirkon palvelutehtävää. Toimi-

kunnan mukaan kirkkosalissa voitiin järjestää toimintaa, joka ei ole kirkon olemuksen tai

tehtävän vastaista eikä häiritse seurakunnan säännöllistä jumalanpalveluselämää.260 Täl-

laiseksi toiminnaksi tulkitaan musiikkikonsertit, joita järjestetään nykyään useissa kir-

koissa.  Musiikkiesitysten yleisyys ilmeni kirkkojen alttaritiloissa ja sen läheisyyteen si-

joitetuissa soittimissa. Niitä ei ollut tuotu alttaritilaan ainoastaan konserttien ajaksi, vaan

myös uusmuotoisia jumalanpalveluksia varten. Käytännössä soittimien sijoitus vakiintui.

Eräät kirkot oli alun pitäen suunniteltu konsertteja varten, esimerkkeinä voidaan mainita

Porin Teljän ja Lieksan kirkot.261

     Kouvolan keskuskirkon kirkkokilpailu oli ensimmäinen, jossa edellytettiin kirkkosalil-

ta joustavaa sisustusratkaisua. Kilpailuohjelmaan liitettiin Helge Nymanin artikkeli kirk-

korakentamisen teologisista perusteista ja suositeltavia koti- ja ulkomaisia lähdekirjoja

sekä esitys seurakunnan toimintamuodoista. Kilpailun arvostelussa kiinnitettiin huomiota

asemakaavallisiin ja toiminnallisiin tekijöihin sekä yleisiin arkkitehtonisiin perusteisiin.

Kilpailun tuomaristo ei tyytynyt arvioinnissa ehdotuksiin, joissa kalustus vain mainittiin

liikuteltavana tai esitettiin eri istuinten sijoitusvaihtoehdot. Kilpailun voitti ehdotus ”Kel-

lotarha”,262 mutta sitä ei toteutettu. Toteutettavaksi valittiin kilpailussa toiseksi sijoittunut

ehdotus ”64646”. Arvosteluraati piti arkkitehti Jaakko Laapotin ehdotuksen pohjaratkai-

sua kilpailun ansiokkaimpana, koska salin muoto mahdollisti toiminnalliset muutokset

kirkkosalissa sekä useita sisustusratkaisuja.263

     Kouvolan kirkon luonnokset laadittiin kilpailuehdotuksen pohjalta keväällä 1973.

Luonnosten valmistuttua kirkkohallitus asetti rakennuskustannuksille ylärajan, eikä val-

miiden luonnos-ehdotusten mukaista suunnitelmaa toteutettu. Rakennustoimikunta pyysi

arkkitehdiltä uudet pinta-alaltaan supistetut piirustukset. Uusissa piirustuksissa ei ollut

260 HELSSYA KTL ptk 1978 / IV nro 19 6.7.10§ liite B asiaan nro 1 Liturginen uudistustyö Suomen evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa vuoden 1968 jälkeen.
261 Haapio & Luostarinen (toim.) 1980, 262; Pietilä & Pietilä 1983, 46–53; Lieksan kirkon arkkitehtuurista
1983, 55.
262 Voittaneen kilpailuehdotuksen suunnittelijaryhmän jäsenet olivat: Ilpo Aarniala, Jouko Koskinen, Timo
Vormala, Anne-Maj Aarniala, Pertti Ojamies, Ilkka Salminen, Tiina Valpola ja Henrik Välimäki.
263 KKHA Dk 810/1970, diaari nro 38/25/70; Kouvolan pääkirkon suunnittelukilpailu 1971, ARK
kilpailuliite 3–4; Lappo 1971. Kouvolan kirkon kilpailuehdotuksessa sisustusarkkitehtina on toiminut
Eevaliisa Vasko.
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enää vuoden 1971 kilpailuehdotuksessa esitettyä keskeisalttaria.264 Keskeisalttaria ei

myöskään toteutettu 1978 valmistuneessa Kouvolan kirkossa. Kirkon alttaritila on korot-

tamaton ja väljä. Muunneltavuusajatusta ilmentävät edelleen siirrettävät alttarikalusteet.

Ne mahdollistavat alttaritilan muunnokset kirkkosalissa, mutta tätä mahdollisuutta ei ole

käytetty.265 Siirrettäviä alttarikalusteita käytettiin kuitenkin jo ennen Kouvolan kirkon

valmistumista. Alttarikalusteet toteutettiin siirrettävinä muun muassa Siipyyn vuonna

1972 valmistuneessa kirkossa ja Vantaan Hakunilan kirkossa vuonna 1976.266

Kirkkolain ja rakennussuojelun näkökulmat

Kirkkolain mukaan jokaisessa seurakunnassa tulee olla kirkko.267 Kirkkolaki määrittää

uuden kirkon rakentamista, uudelleenrakentamista, korjaamista ja suojelua. Kirkkolain

mukaan kirkkorakennuksen piirustuksilta edellytetään kirkkohallituksen vahvistusta.268

Uusi kirkko rakennettiin enemmistössä uusiin seurakuntiin tai suureksi kasvaneisiin seu-

rakuntiin, joissa olemassa oleva kirkko osoittautui pieneksi. Seurakuntaan rakennettiin

tämän vuoksi uusi pääkirkko. Se näkyi tutkimuksessa erityisesti pääkaupunkiseudulle

rakennettujen kirkkojen määrässä. Sen sijaan kirkkolaissa ei määritelty alttaritilan suun-

nittelua koskevia sääntöjä, vaikka kirkkolaki koskee kirkkojen suojelua, alttaritilan kiin-

teitä kalusteita ja oleellista muutosta. Kirkkohallitus pyysi vuodesta 1971 lähtien KJM:n

lausuntoa uuden kirkon luonnospiirustuksista ennen kirkoksi vahvistamista. KJM antoi

lausuntonsa 18 tämän tutkimuksen kirkoista.269

Suojelu kirkkolaissa

Kirkkolain mukaan ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ovat suojelunalaisia, mutta kirk-

kohallitus voi määrätä myös nuoremman kirkon suojeltavaksi, jos sillä on rakennussuoje-

lulain mukainen syy suojeluun. Suojelu koskee kuitenkin vain kirkon kiinteää sisustus-

ta.270 Tutkimuksen kirkoista rakennussuojelupäätös on annettu 1960-luvulla rakennetuista

Huutoniemen, Kannelmäen, Järvenpään, Temppeliaukion ja Lauritsalan kirkoista. Näiden

264 Dhima 2005, 154–155.
265 KKHA Dk 143/1973, diaari nro 17/25/73; KKHA Dk 1227/1974, diaari nro 38/25/74; SDA, Kouvolan
kirkon projektisihteerin Anne Loikalan s-kirje tekijälle 22.10.2003; Kouvolan pääkirkon suunnittelukilpailu
1971; Kouvolan kirkko 1974, 12; Kouvolan kirkko 1979, 42; Kouvolan keskuskirkon -esite 1991. Kouvolan
kirkon alttaritilan kuva 28 sivulla 113.
266 Haapio & Luostarinen (toim.) 1980, 148, 372.
267 KL 1993 14 luku 1§.
268 KL 1993 14 luku 1§.
269 Ks. liite 1.
270 KL 1993 14 luku 5§.
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kirkkojen alttaritilojen todettiin aiemmin muuttuneen. Lähinnä alkuperäistä sisustusta

pysyi Temppeliaukion kirkko. Kohtalaisia muutoksia oli tehty Huutoniemen ja Lauritsa-

lan kirkkoihin. Sen sijaan Kannelmäen ja Järvenpään kirkoissa oli tehty huomattavia

muutoksia.271 Museovirasto on esittänyt kirkkohallitukselle suojelua myös Tapiolan ja

Kalevan kirkoista. Siitä huolimatta Tapiolan kirkossa tehdyt muutokset ovat koskeneet

myös alttaritilan kiinteitä kalusteita, sillä kiinteä saarnatuoli poistettiin ja korvattiin siir-

rettävällä 1990-luvulla.

     Suojeltujen kirkkojen alttaritilan muutokset on tehty pääasiallisesti 1990-luvulla eli

ennen suojelupäätöstä, vaikka kirkkolain mukaan kiinteää kalustusta koskevien muutos-

ten toteuttaminen edellyttää kirkkovaltuuston päätöstä ja kirkkohallituksen vahvistusta

ilman suojelupäätöstäkin. Kirkkojen alttaritilojen sisustuksen säilyttämiseen voidaan so-

veltaa kulttuurihistoriallisten rakennusten suojelun säädöksiä.272 Kirkon rakentaminen ja

kunnossapito kuuluvat seurakunnan velvollisuuksiin, sillä 1.7.1963 voimaan astuneessa

muinaismuistolaissa säädetään:

Kirkossa tai muussa julkisessa rakennuksessa olevaa tai sellaiseen rakennukseen kuuluvaa ir-
tainta esinettä, johon liittyy muisto muinaisajan tavoista tai taidokkuudesta ja joka ei ole yksi-
tyisen omaisuutta, niin kuin vanhaa taulua, veistosta tai muuta taideteosta, kalleutta, vaa-
kunakilpeä, juhla- tai asepukua, lippua, asetta, vaivaisukkoa tahi muuta sellaista esinettä, äl-
köön hävitettäkö tai luovutettako, ennen kuin siitä on ilmoitettu muinaistieteelliselle toimikun-
nalle ja se on asian käsitellyt. Muinaistieteellisellä toimikunnalla on oikeus otattaa esineestä
jäljennöksiä ja kuvia, niin myös, milloin esine aiotaan hävittää tai luovuttaa yksityiselle, lunas-
taa se Suomen kansallismuseolle.273

Muinaismuistolaki koskee niiden kirkkojen alttaritiloja, joihin on sijoitettu vanhoja kalus-

teita ja esineitä. Vanhoja kalusteita olivat saarnatuoli ja esineitä triumfikrusifiksi, kynttilä-

jalat ja kynttilälampetit sekä kastemalja ja maalaukset. Vanhaa esineistöä oli sijoitettu

kirkkoihin, jotka oli rakennettu tulipalossa tuhoutuneiden kirkkojen tilalle. Uusissa alttari-

tiloissa vanhat esineet sijoittuivat rinnakkain modernien kalusteiden kanssa. Se oli myös

näiden alttaritilojen haaste.274

271 Ks. luku 4. Kirkkohallituksen suojelupäätökset on tehty Huutoniemen kirkosta 1.4.2003, Kannelmäen,
Järvenpään ja Temppeliaukion kirkoista 8.6.2004 sekä Lauritsalan kirkosta 13.8.2003. Lisäksi Museoviras-
to on esittänyt suojelua Tapiolan ja Kalevan kirkoista 2006. Ks. kirkon esittely Arkkitehtilehdessä Ruusu-
vuori 1966, 128–133.
272 KL 1964 302§; KL 1964 337§; KL 1964 338§, Rakennussuojelu mom 3; KL 1993 14 luku 2§; KL 1993
24 luku 2§ mom 1.
273 KL 1964 337§ luku 21.
274 KL 1964 337§; KL 1964 338§. Tulipalojen tuhoamat kirkot olivat Pispalan, Siipyyn, Hailuodon, Ääne-
kosken, Pyhäjoen, Lieksan, Kaavin, Haapaveden ja Harjavallan kirkot. Myös Rantasalmen kirkko oli pala-
nut, mutta sen paikalle ei rakennettu uutta kirkkoa, vaan tuhoutunut sisätila uusittiin.
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Ongelmana kirkon sisustuksen kannalta on kirkkolain tulkinnanvaraisuus. Kirkon suojelu

ja kunnostus kuuluvat eri tahoille. Kirkkojen kunnostuksesta vastaa seurakunta ja ylintä

päätösvaltaa edustaa kirkkohallitus. Tämän mukaan suurin vastuu on seurakunnilla. Kirk-

kolaki velvoittaa seurakunnan käsittelemään ja päättämään kirkon sisustusta koskevat

muutokset ensin kirkkovaltuustossa ja esittämään muutosehdotuksen kirkkohallitukselle.

Rajatapauksissa käydään neuvotteluja kirkkohallituksen tai museoviraston virkamiehen

kanssa. Seurakunnan olisi selvitettävä muutokset ja muodostettava oma kantansa päätök-

senteon pohjaksi, sillä seurakunnan kannalla on vaikutusta asian käsittelyyn. Kirkkolain

mukaan sisäasun oleellinen muutos koskee vuoden 1917 jälkeen rakennettujen kirkkojen

huonetilajärjestelyä, kiinteiden penkkien ja alttarialueen muutoksia sekä sisutuksessa vä-

rin vaihtamista. Muutoksissa hankkeen taloudellinen suuruusluokka ei ole ratkaiseva,

vaan muutosten sisällöllinen vaikutus rakennuksen ulko- ja sisäasuun.275

     Alttaritilojen muutosprosessit vaihtelevat ja seurakuntien muutosten päätöksenteko-

käytännöt ovat erilaisia. Alttaritilojen muutoksia toteutettiin seurakunnissa myös ilman

kirkkovaltuuston päätöstä. Näissä seurakunnissa muutoksen päätöksentekijänä oli seura-

kunnan kirkkoherra, pappi tai suntio.276 Tässä ohitetaan muutosten virallinen käytäntö.

Muutoksen onnistuminen on riippuvainen toimijan perehtyneisyydestä asiaan, sillä muu-

toksissa käytettiin harvemmin arkkitehdin tai sisustusarkkitehdin asiantuntemusta. Tämä

näkyi myös kalustehankinnoissa ja niiden toteutuksessa. Alttaritilaan lisätyn kalusteen

suunnittelija ja toteuttaja saattoi olla seurakunnan palkkaama puuseppä tai joissakin tapa-

uksissa myös seurakunnan kirkkoherra.277

Tulkinnanvaraisuudet ja puutteet kirkkolaissa

Kirkkolain puutteena on, ettei irtokalusteita ja kiinteitä kalusteita nähdä samanarvoisina,

vaikka jo kirkon alkuperäiskalustus on voinut muodostua kiinteistä ja siirrettävistä kalus-

teista. Tällaisena kokonaisuutena alttaritilan kokonaisuus ei sisälly suojelun piiriin, ei

edes kulttuurihistoriallisen näkökulman perusteella. Kirkkolaki ei määritä tai ota huomi-

oon alttaritilojen irtokalusteita, alkuperäisiä eikä jälkikäteen lisättyjä kalusteita. Se ei

275 KL 1993 14 luku 5§ kirkollisten rakennusten suojelu. Tarkastajalla on oikeus päästä kirkolliseen raken-
nukseen, kun kysymyksessä on rakennuksen suojelu, asian vireille saattaminen tai suojelun noudattamisen
tarpeellisuus.  Jos ilmenee, että kirkollisessa rakennuksessa tehdään muutoksia tai korjauksia, vaikka alis-
tusviranomainen ei ole vahvistanut niitä koskevaa päätöstä, kirkkohallitus voi kieltää työn tai määrätä sen
keskeytettäväksi. Kirkkohallituksen päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta.
276 SDA, haastatteluaineisto.
277 SDA, kirje- ja haastatteluaineisto.
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myöskään  ota  huomioon  esineitä  tai  taideteoksia.  Tämä  on  ristiriidassa  sen  kanssa,  että

museovirasto on dokumentoinut kirkkojen irtaimistoa jo satavuotisella traditiolla.278

     Alttaritilat ovat muutoksen alaisia kuten muutkin interiöörit. Alttaritilojen analyysi on

osoittanut muutosten olevan yleisiä. Sen vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota alttari-

tiloissa tehtyihin muutoksiin. Mitä alttaritiloissa kannattaa säilyttää tai suojella, sekä millä

tavoin? Pidetäänkö edelleen kiinni siitä käsityksestä, että vain kiinteä sisustus voidaan

suojella? Voidaanko tilaan tuoda irtoesineitä ja kalusteita ilman asian virallista käsittelyä?

     Käytännössä muutokset tapahtuvat hitaasti. Mutta alttaritilassa yhdenkin pienen esi-

neen, kasvin tai kalusteen sijoitus on muutos. Osa muutoksista on pysyviä, osa taas mää-

räytyy kirkkovuoden ajankohdan mukaan. Suurin osa muutoksista on pieniä, kuten jo on

aiemmin todettu. Muutokset jakaantuvat pienistä muutoksista huomattaviin, aina alttariti-

lan uuteen kokonaisuuteen. Muutosprosessin kannalta alttaritilan pienelläkin muutoksella

on sikäli merkittävä vaikutus, että pieni muutos madaltaa kynnystä tehdä lisämuutoksia.

Vähitellen useiden yksittäisten ja pienten muutosten seurauksena alttaritilan kokonaisuus

muuttuu, mistä voi seurata tilajäsennyksen häviäminen. Tätä tulkintaa tukee myös se, että

useimmat kirkkoherrat vastasivat tiedusteltaessa alttaritilan muutoksista, ettei niitä ole

tehty. Käsillä oleva alttaritilojen tutkimus osoittaa toista.279

     Tässä tutkimuksessa esiinnousseiden seikkojen pohjalta korostuu, että alttaritilojen

muutoksissa pitää ottaa huomioon myös irtokalusteet ja tilaan suunnitellut taideteokset.

Alttaritiloissa tulee myös ottaa huomioon lisätyt irtokalusteet sekä jälkeenpäin lisättyjen

irtokalusteiden aiheuttamat muutokset jo aiemmin muodostettuun tilakokonaisuuteen.

5.3. Liturginen uudistus

Liturgisella uudistuksella haettiin yhteyttä vanhankirkon traditioon, jopa alkukirkon ta-

poihin. Tämän vuoksi liturginen uudistus on osin lähes 2000 vuoden takaista aikaa re-

konstruoivaa. Vuosisatojen aikana sekä katolisessa kirkossa että luterilaisessa kirkossa on

muodostunut vakiintuneita käytäntöjä, jotka ovat havaittavissa alttaritilojen jäsennyksessä

ja kalustuksessa. Ne näkyivät myös tutkimuksen alussa esitetyissä liturgisen uudistuksen

ohjeissa.

     Katolisen kirkon alttaritilan kalusteiksi mainittiin alttari ja lukupulpetti. Kalusteiden

mukaan katolisen kirkon alttaritila voi perustua keskitettyyn tai lineaariseen malliin. Lute-

rilaisen alttaritilan kalusteista mainittiin alttari, lukupulpetti, saarnatuoli ja kastemalja.

278 Härö 1996, 75, 78.
279 SDA, kirje- ja haastatteluaineisto.
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Lisäksi alttaritiloihin sijoitetaan lähes poikkeuksetta alttarikaide. Tämän perusteella ka-

lusteet voivat sijoittua kolmioon tai radiaaliin kalustejärjestykseen. Luterilainen alttaritila

voisi perustua kalustejärjestyksessään myös neliöön. Neliöön perustuvaa kalustejärjestys-

tä ei kuitenkaan esiintynyt tämän tutkimuksen alttaritiloissa. Esitetyt liturgisen uudistuk-

sen mukaiset alttaritilat vastaavat aiemmin esitettyjä kaavapiirrosta 18, luterilaisena mal-

lina ja kaavapiirrosta 19, katolisena mallina. Tämä selittää osaltaan alttaritilojen variaati-

oita ja ristiriitaisia motiiveja.

     Katolisen ja luterilaisen kirkon liturgisen uudistuksen oleellisimmat erot ilmenevät

kalusteiden määrässä ja ohjeistuksessa. Katolinen kirkko on kanonisoinut kirkon elämää

ja käytäntöä ohjaavat säännöt. Ne ohjeistavat ja määrittelevät alttaritiloja ja niiden kalus-

teita, ominaisuuksia ja sijaintia.280 Suomen luterilaisessa kirkossa ei ole vastaavaa normis-

toa, vaan käytäntö on joustava. Myöskään kirkkolaki ei puutu uusien alttaritilojen kalus-

tamiseen. Uudistuneeseen liturgiaan pohjautuvat muutokset tehtiin luterilaisen kirkon

alttaritiloissa katolisen kirkon esimerkin rohkaisemina. Liturgisessa uudistuksessa esitet-

tiin pyrkimyksiä ja esikuvia uudistusten toteuttamiseen. Liturgisen uudistuksen teoriaa ja

toteutusta voidaan tarkastella esimerkiksi pyrkimyksinä, käytännön toteutuksina ja välilli-

sinä seurauksina.

Pyrkimykset ja toteutukset

Liturgisessa uudistuksessa ja uudistuneessa jumalanpalveluksessa pyrittiin lyhyehköön

etäisyyteen alttarin ja seurakunnan välillä.281 Lyhyt etäisyys alttarin ja seurakunnan välillä

ilmeni aineistossa lineaarisesti jäsentyneenä alttaritilana tai alttarikeskeisenä kirkkotilana.

Tutkimuksessa keskitettyä tilajäsennystä edusti vain Sammonlahden kirkko. Sammonlah-

den kirkon liturgiset kalusteet jäsentyivät alttarin ympärille. Lineaarinen tilajäsennys

esiintyi kirkoissa, joissa kirkkosalin leveys oli suurempi kuin salin pituus. Näissä kirkois-

sa myös alttaritila muodostui leveäksi ja kapeaksi korotetuksi alueeksi kirkkotilan etu-

osaan.282 Lineaarisen tilajäsennyksen ansiosta liturgiset kalusteet asettuivat rinnakkain

alttaritilaan, ja seurakuntalaisilla oli hyvä näkyvyys.283

     Tutkimuksen alttaritiloista lineaarinen kirkkotilan jäsennys ilmeni Korson kirkon uusi-

tussa kirkkotilassa. Kirkko rakennettiin vuonna 1962, mutta kirkon muutostöiden yhtey-

280 Pyhästä liturgiasta 1964, 45–48.
281 Ks. kaavio 1.
282 Ks. luvut 3 ja 4.
283 Lineaarista alttaritilan jäsennystä tai kalustejärjestystä ei kuitenkaan voida pitää yksinomaan liturgisen
uudistuksen aikaansaannoksena, sillä lineaarinen alttaritilan kalustejärjestys esiintyi Suomessa jo vuonna
1956 valmistuneessa Otaniemen kappelissa.
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dessä myös alttaritilan sijaintia muutettiin. Vanhentunut aksiaalinen kirkkotilan jäsennys

muutettiin leveäksi. Alttaritila sijoittui leveässä kirkkotilassa lyhyen matkan päähän seu-

rakunnan istuinpaikoista. Lyhyt ja leveä kirkkotilan jäsennys toteutui myös Myyrmäen

kirkossa. Alttaritila sijoittui kirkkosalin eteen, sen leveimmälle sivulle. Myyrmäen kirkon

alttaritilaa ei voida pitää yksistään liturgisen uudistuksen ansiona, sillä kirkkotilan jäsen-

nykseen vaikuttavat enemmänkin Myyrmäen kirkon tontti ja sen sijainti junaradan vieres-

sä.284

     Alttarin uudelleensijoituksella lyhennettiin välimatkaa seurakuntalaisiin. Alttarin kes-

keisemmästä sijainnista kirkkosalissa kirjoitettiin usein liturgisen uudistuksen yhteydessä.

Uudistus toteutui alttarin osalta vain osittain. Alttari sijoitettiin irti alttariseinästä versus

populum -periaatteen mukaisesti liturgisista syistä. Alttarin siirtäminen irti seinästä ei

kuitenkaan muuttanut kirkkotilan jäsennystä. Esimerkiksi Kannelmäen kirkossa alttaria

siirrettiin vajaalla kahdella metrillä seurakuntaan päin. Alttarin sijainti ei tilallisesti muut-

tunut, koska Kannelmäen kirkkotilan kokonaispituus on 30 metriä.285 Kirkkotilaan näh-

den alttaritilan osuus on tästä vajaa kolmanneksen. Alttarin siirron suhteuttaminen koko

kirkkotilan pituuteen osoittaa, ettei alttarin siirto muuta sen sijaintia seurakuntalaisiin

nähden. Kirkkotilajäsennys pysyy samana.

     Alttarin ja seurakuntalaisten välistä vuorovaikutusta pyrittiin edistämään liturgin sijoi-

tuksella alttarin taakse. Pitkänomaista kirkkotilaa kritisoitiin siitä, että seurakunnan ja

alttarin välinen etäisyys korostuu, ja tilat muodostuvat toisistaan erillisiksi. Liturgin sijoit-

tuminen alttarin taakse saattoi käytännössä kuitenkin johtaa päinvastaiseen suuntaan ja

kasvattaa tilahierarkiaa. Versus populum -alttarista voi muodostua tilanjakaja liturgin ja

seurakunnan välille, jolloin alttarista tulee tilahierarkiaa kasvattava kaluste. Tätä seikkaa

ei ole aiemmin otettu esille liturgisen uudistuksen yhteydessä. Alttarin sijoittumiseen

kirkkosalissa tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, jos sillä pyritään vuorovaiku-

tuksellisuuteen. Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen jumalanpalveluksessa edellyttää

alttarin sijoittamista lähemmäs kirkkotilan keskusta. Se, miten paljonko alttaria pitää siir-

tää, on riippuvainen kirkkotilan jäsennyksestä, seurakunnan ja alttaritilan välisestä etäi-

syydestä.

284 Leiviskä 1985, 36.
285 Kannelmäen kirkon pohja näkyy asemapiirroksessa 2 sivulla 48.
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Käytännön toteutukset ja välilliset seuraukset

Alttaria muutettiin 50 kirkossa versus populum -periaatteen mukaisesti tai käytännöltään

sitä vastaavaksi. 1960-luvulla rakennetuista kirkoista alttaria siirrettiin lähemmäs 9 alttari-

tilassa tai alttarin taakse lisättiin polvistumispenkki. Kolmeen alttaritilaan tuotiin uusi

alttari. Tämän mukaan liturgisen uudistuksen mukainen alttaritila oli toteutettu 2000-

luvun vaihteeseen mennessä useampaan kuin joka toiseen 1960–1970-luvuilla rakennet-

tuun kirkkoon.

     Osa liturgisen uudistuksen yhteydessä esitetyistä alttarinäkemyksistä ilmeni ristiriitai-

sina. Tämä näkyi alttaritiloissa pöytämäisen alttarin suosiona, samalla kun enemmistö

alttareista oli toteutettu kiinteinä kalusteina. Lisäksi versus populum -alttari sai useita va-

riaatioita. Alttarin paikkaa siirrettiin tai sen taakse lisättiin polvistumispalli, osassa muu-

tos johti alttarin toistoon. Esimerkiksi Keravan, Järvenpään ja Munkkivuoren alttaritilois-

ta ei poistettu vanhaa seinässä kiinni olevaa alttaria, vaan sen eteen lisättiin uusi alttari.

Keravan ja Munkkivuoren kirkoissa alttari sijaitsee vanhan alttarin ja alttarikaiteen välis-

sä. Järvenpään kirkon uusi alttari on liitetty poikkeuksellisesti kiinni alttarikaiteeseen.286

     Liturginen uudistus lisäsi kalusteita ja esineitä alttaritilassa. Tästä seurasi alttaritilojen

tiivistyminen tai laajentuminen tai kaksisuuntainen muutos, jonka seurauksena alttaritila

tiivistyi ja laajeni. Muutosten seurauksina alttaritiloista muodostui jäsentymättömiä ja

sattumanvaraisia. Kalustejärjestysten alkuperäinen hierarkia hävisi kalusteiden ja esinei-

den määrään sekä niiden toisintoihin. Alttaritilaa koskevien ohjeiden vaillinaisuus ilme-

nee tutkimuksen alttaritiloissa alttarin, lukupulpetin ja esineiden toistoina. Alttaritiloihin

lisättiin liturgisen uudistuksen seurauksena lukupulpetti ja kulkueristi. Lisäksi alttaritiloi-

hin lisättiin liturgisina esineinä kolehtitelineitä, lähetyskynttelikköjä ja kirjatelineitä, mut-

ta myös ristejä, kynttilöitä (pääsiäiskynttilä, kulkuekynttilä, lähetyskynttelikkö). Muita

lisättyjä kalusteita olivat ehtoollisenvietossa käytettävät kredenssi- ja ehtoollispikaripöy-

dät. Pöydät ovat seurausta ehtoollisvieton muutoksista.

     Suomen luterilaisessa kirkossa modernit alttaritilat ilmenevät varioituneina toteutuksi-

na. Vanhimmissa kirkoissa muutoksia tehtiin enemmän kuin tutkimuksen nuoremmissa

alttaritiloissa. Alttaritilojen variointien taustalla vaikuttavat myös liturgiset painotuserot.

Suurimmat kalustekohtaiset muutokset koskivat alttaria ja lukupulpettia. Uusia kalusteita

lisättiin alttaritilaan, joko korvaamalla aiempi kiinteä kaluste siirrettävällä tai lisäämällä

sellaisia kalusteita, joita alttaritilassa ei aiemmin ollut. KJM:n antamilla ohjeilla oli vaiku-

286 SDA, Järvenpään kirkkoherran Vesa Koiviston s-kirje tekijälle 5.9.2007.
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tusta suunnitteluun, mutta ei välttämättä niiden toteutumiseen seurakunnissa. Tämän

vuoksi siirrettävien kalusteiden vaatimus saattoi jäädä käytännön kannalta teoreettiseksi.

Esimerkiksi KJM teki Maunulan kirkon alttaritilan kalusteista huomautuksen kirkon

suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin edellytettiin muuttavan alttaritilaan suunnitellut kiinte-

ät kalusteet siirrettäviksi. Maunulan kirkon alttaritila on toteutettu perinteisesti, sillä siir-

rettävä alttari sijoitettiin kiinni alttariseinään.287

     Liturginen uudistus vaikutti alttaritilaan sijoitettujen kalusteiden ominaisuuksiin, mää-

rään, sijaintiin ja hierarkiaan. Siirrettävistä kalusteista seurasi käytännön ongelmia, joita

liturgisen uudistuksen näkemyksissä ei ollut otettu huomioon. Siirrettävien kalusteiden

käyttö nosti esiin kysymyksen alttaritilan ja erityisesti alttarin asemasta kirkkotilassa.

Tämä ilmeni Sammonlahden kirkon alttaritilassa, jonka kalusteet ovat irrallisia. Alttaritila

sijoittuu kirkkotilan keskelle ilman korotusta, minkä vuoksi vain alttarikalusteet määrittä-

vät alttaritilan sijainnin. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikki kirkon liturgiset kalus-

teet voidaan siirtää pois konsertin ajaksi. Siirrettävät alttarikalusteet mahdollistavat sijoi-

tuksen muutokset kirkkotilassa järjestettävän tapahtuman mukaan. Tällöin alttarikalustei-

den olemassaolo määrittyy käyttötarpeen perusteella. Alttaritilan kalusteilla ei ole itsellis-

tä arvoa ilman jumalanpalveluksen kontekstia. Alttarin olemassaoloon kirkkotilassa vai-

kuttaa tällöin se, käytetäänkö kirkkotilaa jumalanpalvelukseen vai ei.

     Tutkimuksessa alttaritilan tilahierarkiaa kasvatti yhtenäisenä elementtinä rajaava altta-

rikaide. Rajaavuuteen vaikuttavat myös alttarikaiteen muut ominaisuudet. Sirorakenteinen

ja läpinäkyvä alttarikaide ei esimerkiksi korostu alttaritilassa rajaavana elementtinä yhtä

paljon kuin massiivinen alttarikaide. Raskasrakenteinen ja umpinainen alttarikaide puo-

lestaan pysäyttää alttarille suuntautuneen katseen, seinän tai aidan tavoin. Toisaalta altta-

ritiloissa ei tarvitse olla alttarikaidetta, koska seurakuntalaiset voivat vastaanottaa ehtool-

lisen myös seisten. Alttarikaiteen käyttö ehtoollisen vietossa on muodostunut pohjoismaa-

laiseksi luterilaisen kirkon käytännöksi, jota esiintyy harvoin muissa kristillisissä kirkois-

sa.

287 HELSSYA KTL TA/Hg/I/ 38/2, Ahti Korhosen kirje Helsingin ev.lut. seurakuntien seurakuntayhtymän
kiinteistölautakunnalle 12.4.1979.
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Kuva 43. Tapiolan kirkon alttaritilassa kaiteet ovat sivuilla. SD.

Kuva 44. Ivalon kirkon alttaritila ilman alttarikaidetta. SD.
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Alttarikaiteen käyttö on vakiintunut luterilaisessa kirkossa siinä määrin, että tämänkin

tutkimuksen alttaritiloista vain yhdestä kirkosta alttarikaide poistettiin. Kaiteen käytön

yleisyydestä syntyy helposti vaikutelma, että sen käyttö olisi pakollista.288 Myöskään

KJM ei edellyttänyt alttarikaiteiden poistamista, vaikka se puuttui kaiteiden ominaisuuk-

siin. Alttarikaiteen pituus tuli suhteuttaa seurakunnan istuinpaikkojen määrään ja sitä tuli

korostaa ehtoolliselle polvistumista helpottavana kalusteena ja välttää väliseinän tai aidan

vaikutelmaa.289

     Liturginen uudistus ei varsinaisesti antanut ohjeellista mallia alttarikaiteista, mutta

avoimet alttarikaiteet on eräs tapa välttää aitavaikutelmaa. Avoimessa alttarikaiteessa

kaiteet sijoittuvat alttarin sivuille, jolloin alttarin edusta jää vapaaksi. Avoin alttarikaide

on Keravan (1963) (kuva 34) ja Tapiolan (1965) (kuva 43) ja Alavan (1969) kirkoissa

(kuva 41). Näistä kirkoista poikkeavan ehdotuksen teki arkkitehti Reima Pietilä, joka

osallistui Kalevan kirkon arkkitehtikilpailuun alttarikaiteettomalla ehdotuksellaan.290 Ka-

levan kirkko valmistui 1966, mutta tällöin alttarin eteen oli sijoitettu alttarikaide, joka

toteutettiin poikkeuksellisesti ulospäin taitettuna (kaavio 8 d). Jos Pietilän ehdotus kai-

teettomasta alttaritilasta olisi toteutunut, se olisi ollut ratkaisuna radikaali. Tutkimusai-

neistossa kaiteeton alttaritila toteutettiin vasta 1999, kun Ivalon kirkon alttaritilaa muutet-

tiin kirkkoherran toimesta (kuva 44).291

     Lukupulpetti sijaitsee enemmistössä kirkkojen alttaritiloista. Lukupulpetti esiintyi

kiinteänä kalusteena tässä tutkimuksessa ensimmäisen kerran Kaskisten kirkossa vuonna

1965. Lukupulpetin käyttö yleistyi alttaritiloissa vasta 1980-luvulta lähtien. Se voidaan

tulkita liturgisen uudistuksen seuraukseksi. Lukupulpetti saatettiin sijoittaa myöhemmin

myös 1990-luvulla rakennettujen kirkkojen alttaritiloihin. Lukupulpetti lisättiin lähes

kaikkien alttaritilojen kalustukseen vaikka niissä oli ennestään saarnatuoli. Saarnatuoli oli

64 kirkossa. Tämä herättää kysymyksiä lukutelineen lisäämisen tarpeellisuudesta alttariti-

laan, jos tilaan on aikoinaan jo suunniteltu saarnatuoli. Millä perusteella alttaritilaan tai

kirkkosaliin pitää saada useita ”puhekorokkeita”, joita kuitenkin käytetään vain yhtä ker-

rallaan? Voitaisiinko saarnatuolia käyttää kuten lukutelinettä?

288 HELSSYA YKN ptk 1979/III nro 20 17.5. 3§ liite KTL asia nro 1; Ylinen 1969, 21; Ching 1996, 118–
119.
289 Ks. liturgisen uudistuksen ohjeet luvussa 1.2.
290 SDA, Kalevan kirkkoherran Simo Kohon s-kirje tekijälle 10.9.2003; Kalevan kirkon suunnittelukilpailu
1959; Paatelainen & Pietilä 1966a, 152–161; Paatelainen & Pietilä 1966b, 33–37. Ks. myös Koho 1995,
29–35.
291 SDA, Inarin seurakunnan vahtimestarin Eila Seipäjärven s-kirje tekijälle 22.10.2003.
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Lukupulpetin käytäntö selittyy käsikirjakomitean pyrkimyksenä vahvistaa sanaosaa.292

Lukupulpetin yleistymisestä seurasi kastemaljan syrjäytyminen alttaritiloista. Sanaosan

korostus kastemaljan kustannuksella vaikuttaa luterilaisen kirkon käytäntönä jopa ristirii-

taiselta. Vai ilmentääkö tämä edelleen sitä kehitystä, että sanalla on erityisen keskeinen

merkitys? Luterilaisessa kirkossa sanalla on aina ollut keskeinen merkitys, mutta kaste on

toinen luterilaisen kirkon sakramenteista. Käsikirjakomitea vahvisti sanaosaa kasteen

sijaan.293 Kastemaljan syrjäytymiseen on vaikuttanut myös jumalanpalveluksessa ehtool-

lisen aseman korostus. Messukäytäntö korostaa erityisesti lukupulpetin ja alttarin kalus-

tuksellista osaa. Kaste jää messu-uudistuksessa sivuun, koska sillä ei ole messun vieton

kannalta välttämätöntä merkitystä tai asemaa.

     Alttaritilaan oli lisätty muun muassa kredenssipöytä, jonka lisääminen saattoi kuiten-

kin hämärtää alttaritilan hierarkiaa. Ehtoollisaineita pidetään kredenssipöydällä siihen

asti, kunnes ne siirretään alttarille siunattaviksi. Maallikolle ei välttämättä avaudu kre-

denssipöydän ja alttarin välinen ero. Kredenssipöydän käytäntö ei välttämättä korosta

alttarin merkitystä riittävästi, kuten sen on ajateltu tekevän. Kredenssipöydän käyttö vies-

tii kalusteena alttarin esiastetta, mikä pitäisi näkyä myös pöydän muotoilussa. Hämmen-

nystä kredenssipöydän ja alttarin välillä lisäävät myös ne alttaritilat, joissa on kaksi altta-

ria ja vanhaa alttaria käytetään kredenssipöytänä.294 Erityisesti tämä on omiaan hämärtä-

mään alttarin merkitystä. Molempien alttarien käyttö luo vaikutelman siitä, että kirkossa

olisi kaksi alttaria, vaikka toista pidetään käyttöalttarina. Uusi alttari on yleensä kooltaan

alkuperäistä alttaria pienempi.

     Alttaritiloihin sijoitettujen pöytien lisäämiseen on vaikuttanut myös muuttunut ehtool-

lisenviettokäytäntö. Ehtoollisessa käytetään yhteismaljaa harvoin, sillä ehtoollisviini jae-

taan useimmiten pikareista.295 Tämä vaikuttaa alttaritilan kalustukseen. Käyttämättömille

ja käytetyille ehtoollispikareille tarvitaan laskutilaa. Tätä ongelma on pyritty ratkaise-

maan alttarikaiteen suunnittelussa siten, että pikarit voidaan laskea alttarikaiteen ala- tai

sisäpuolelle. Mikäli laskutilaa ei kaiteessa ole, joudutaan turvautumaan lisäpöytiin.

Useimpien kirkkojen alttarikaiteessa kuitenkin on jo ehtoollispikareita varten hyllyt, mut-

292 Sariola 1992, 325. Ks. myös Virikkeitä jumalanpalvelukseen 1991,7.
293 Sariola 1994, 24–26. Kasteen merkityksen oli nostanut esiin ekumeeninen Faith and Order -liike ja sen
BEM-asiakirja. BEM on lyhenne sanoista Baptism, Eucharist and Ministry (kaste, ehtoollinen ja virka).
Asiakirja hyväksyttiin Faith and Order -liikkeen kokouksessa Limassa 1982.
294 SDA, muistiinpanot. Järvenpään kirkossa toimitettiin messu 9.9.2007 siten, että kirkon vanhaa alttaria
käytettiin kredenssipöytänä. Vanhalle alttarille oli sijoitettu alttarikukat ja kynttilät, minkä vuoksi Järven-
pään kirkon alttaritilassa on niin ikään kaksi alttaria. Uutta alttaria käytettiin vain ehtoollisosassa.
295 Ks. Kotila & Lillbroända 2006, 123.
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ta niitä ei kuitenkaan kaikissa kirkoissa enää käytetä. Niiden sijaan on siirrytty käyttä-

mään apupöytiä.

Yhteenveto

Alttaritilan kahtalainen merkitys määrittyi sananjulistuksen ja ehtoollisenvieton kautta.

Liturginen uudistus pyrki kehittämään messua vuorovaikutteiseksi tapahtumaksi. Messun

toteutus loi variaatioita, joiden mukaan ehtoollisjumalanpalvelus voidaan johtaa koko-

naan alttarilta ja sanajumalanpalvelus toimittaa lukupulpetista. Alttaritilan tarkastelussa

ilmeni messun osissa tapahtuvan toiminnan ja toimittajan mukaista jaottelua. Se ilmensi

alttaritilojen sisäistä hierarkiaa. Alttarikaiteesta muodostui raja, joka jakoi alttarin ja seu-

rakunnan erillisiksi alueikseen.

     Alttaritilojen muutoksissa heijastui myös yhteiskunnallinen kehitys, joka lisäsi alttari-

tilojen muunneltavuuden vaatimusta kirkkotilan monipuolisuuden ja käyttöasteen kasvat-

tamisen vuoksi. Tästä syystä alttaritiloissa käytettiin siirrettäviä kalusteita. Alttaritiloja

muuttivat seurakunnan esteettiset mieltymykset ja tiloihin lisätyt esineet. Erilaiset esteet-

tiset pyrkimykset ilmenivät lisätyissä esineissä ja koristuksessa usein ristiriitaisina alttari-

tilan arkkitehtonisessa kokonaisuudessa.

     Lisäksi alttaritilojen muutoksiin vaikutti se, että kirkkolaki tai rakennusten suojelu

koskee vain alttaritilan kiinteää kalustusta. Suojelu ei koske alttaritilan siirrettäviä kalus-

teita, mutta kirkkotilan muunneltavuuden perusteella alttaritilan kalustukselta vaadittiin

siirrettävyyttä. Vanhemmissa kirkoissa kiinteitä kalusteita myös korvattiin irtokalusteilla.

Ongelmana on, ettei kirkkolaki eikä rakennusten suojelu ota huomioon lainkaan siirrettä-

viä kalusteita tai esineitä. Tämän vuoksi alttaritiloja voidaan muuntaa vapaasti. Jos nykyi-

set säännöt pysyvät voimassa eikä irtokalusteita oteta jatkossakaan huomioon rakennusten

suojelussa, rakennussuojelu ei pysty sisällyttämään suojelunsa piiriin siirrettävillä kalus-

teilla kalustettuja alttaritiloja.

     Tutkimuksen alttaritiloissa ilmeni erilaisia painotuksia kirkon liturgisessa käytännössä,

mikä näkyi alttaritilojen muutoksissa ja variaatioissa. Muutokset ovat osittain sisäkkäisiä

liturgisen uudistuksen kanssa. Ne ovat voineet muuttaa myös suoraan jumalanpalvelus-

käytäntöä muun muassa kalustelisäyksillä. Enemmistö muutoksista kohdistui 1960-

luvulla rakennettujen kirkkojen alttaritiloihin. Muutosten tapaan vaikuttivat myös KJM:n

tekemät huomautukset. Uudistettu jumalanpalveluskäytäntö vaikutti ehtoollisenviettota-

paan, minkä vuoksi ehtoolliskaide ei ollut enää välttämätön. Ehtoollisenvieton käytännön-

tarpeista alttaritiloihin lisättiin kredenssipöytä ja pikaripöytiä. Tutkimuksen alttaritiloissa
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ilmeni myös alttarin ja alttarikaiteen yhdistelmä, jossa alttarikaiteelle polvistuneet ehtool-

lisvieraat ovat konkreettisesti osallisina alttariin. Tutkituissa alttaritiloissa ilmeni sekä

alttaria että lukupulpettia korostavia. Kastemaljan liturginen painotus jumalanpalvelus-

käytännössä jäi vähäiseksi.



6. Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa on analysoitu moderneja Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen

alttaritiloja ja niiden suhdetta liturgiseen uudistukseen. Tutkimusaiheena alttaritila on

uusi. Myös tutkimuksen lähestymistapa on uusi: se yhdistää liturgisen ja arkkitehtonisen

tarkastelutavan.

     Tutkimus on osoittanut alttaritila-analyysin soveltuvan alttaritilojen tutkimukseen.

Tässä tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät on kehitetty käytetyn aineiston ja arkki-

tehtuurin muoto-opillisten tutkimusten pohjalta, koska sopivaa analyysimenetelmää ei

ollut tehty aiemmin. Tämän vuoksi tutkimus on luonut uusia tutkimusmenetelmiä konk-

reettisten tilojen ja kalusteiden tarkasteluun. Tutkimus on osoittanut, tähän mennessä

huomioitta jääneitä puolia liturgisesta uudistuksesta ja uudistetusta jumalanpalveluksen

käytännöstä. Tutkimus on myös nostanut esiin alttaritilan kalustuksellisia ja suunnittelul-

lisia ongelmakohtia sekä ristiriitaa kalusteiden tilallisessa ja teologis-liturgisessa käytän-

nössä.

     Tutkimuksen haasteellisuus kulminoitui alttaritilan luonteeseen. Alttaritila on konk-

reettinen, rakennettu arkkitehtoninen kokonaisuus, joka muodostuu rakennettujen arkki-

tehtonisten elementtien lisäksi kiinteistä tai siirrettävistä kalusteita ja esineistä. Tilan mo-

ninaisuus ja relatiivisuus tekivät alttaritilan tutkimisen haastavaksi, jopa vaikeaksi.

     Liturgisen uudistuksen vaikutukset kohdistuivat erityisesti tutkimuksen vanhimpiin

alttaritiloihin, jotka sijoittuivat 1960- tai 1970-luvuilla rakennettuihin kirkkoihin. Alttari-

tiloja muutettiin liturgisen uudistuksen ja muuttuneen jumalanpalveluskäytännön seura-

uksena. Liturginen uudistus korosti keskeisesti ehtoollisen asemaa ja messun viettoa, mi-

kä näkyi ehtoollisen vieton yleistymisenä.296 Luterilaisessa kirkossa ehtoollista vietettiin

aiemmin harvemmin riippuen kirkkovuoden ajankohdasta. Uudistuneen käytännön mu-

kaan kirkoissa vietetään messua vähintään kerran viikossa.

     Ehtoolliseen liittyi myös liturgisen uudistuksen esittämä yhteisöllisyyden korostus.

Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen vuoksi messu toimitettiin alttarin takaa. Tämä vai-

kutti alttarin sijaintiin alttaritilassa ja kasvaneeseen tilatarpeeseen alttarin ympärillä. Alt-

tari siirrettiin lähemmäs seurakuntaa, jotta se edistäisi liturgin ja seurakunnan välistä vuo-

rovaikutusta. Liturgin ja seurakunnan asettumista kasvokkain jumalanpalveluksessa pidet-

tiin vuorovaikutusta edistävänä. Alttarin takaa toimitetun messun tulkittiin ilmentävän

296 Suokunnas 1989, 108.
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alkukristillistä perheajatusta.297 Liturgisessa uudistuksessa kristillisen perheyhteyden to-

teuttaminen edellytti alttarin irrottamista takaseinästä, jotta liturgi voi sijoittua alttarin

taakse. Alttarin seinästä irrottaminen ei kuitenkaan yksittäisenä muutoksena tehnyt alttari-

tilasta vuorovaikutteisempaa. Tällä menettelyllä alttarin voitiin todeta sitä vastoin kasvat-

tavan tilallista hierarkiaa alttarin, liturgin ja seurakunnan välillä. Alttaritilan kalustusta

analysoitaessa alttarista muodostui useissa kirkoissa hierarkiaa kasvattava kaluste, joka

toimii tilanjakajana liturgin ja seurakunnan välillä.

     Vuorovaikutuksen edistäminen edellyttäisi alttarin sijoittamista keskemmälle kirkkoti-

laa. Näin vältyttäisiin kasvattamasta tilallista hierarkiaa liturgin ja seurakunnan välille ja

alttari sijoittuisi kirkkosalin keskelle. Keskeissijoituksessa alttari ei välitä kalusteena hie-

rarkiaa kasvattavaa viestiä, koska liturgi ja seurakuntalaiset sijoittuvat alttariin nähden

samalla tavoin. Se edesauttaa vuorovaikutuksen välittymistä tilallisesti samanarvoisista

lähtökohdista. Tämän vuoksi liturgisen uudistuksen yhteydessä esitetty alttarin irrottami-

nen takaseinästä on vain teoreettinen tulkinta alttaritilan vuorovaikutuksellisuuden edis-

tämisestä. Alttaritilan kommunikoivuus on riippuvainen myös kirkkotilan muista ominai-

suuksista, elementeistä ja muodoista.

     Keskeisalttaritilat eivät saaneet tilajäsennyksenä juurikaan kannatusta Suomen moder-

neissa luterilaisissa kirkoissa. Kirkkosalin keskelle sijoittuva alttaritila toteutettiin vain

kerran, vaikka tutkimusaineistossa esiintyi myös muita kirkkosaleja, joiden arkkitehtoni-

set ominaisuudet olisivat mahdollistaneet keskeisalttarin käytön. Keskeistilan harvinai-

suus saattaa johtua siitä, että keskeistila on tilallisesti ja kalustuksellisesti vaativa; liturgi

ja avustavat toimijat sijoittuvat keskeisalttarilla joihinkin seurakuntalaisiin nähden sivut-

tain tai selin.  Keskeisalttarin käyttö voidaan tulkita vieraaksi suomalaisessa kulttuurissa

ja kansallisessa mentaliteetissa.

     Tutkimus osoitti, että alttari sijoitettiin vapaasti myös arkkitehtonisista ja esteettisistä

syistä. Tutkimuksessa esiintyi kirkkoja, joiden alttari sijaitsi irti seinästä esteettisistä eikä

toiminnallisista syistä. Seinän ja alttarin välisen matkan pituus ei ollut riittävä, jotta liturgi

olisi voinut toimittaa messua alttarin takaa. Liturgisen uudistuksen seurauksena alttari

sijoitettiin uudelleen useissa kirkoissa, joissa alttari sijaitsi kiinni seinässä tai irrallaan

esteettisistä syistä. Uudelleensijoitus ratkaistiin kirkoissa joko irrottamalla alttari seinästä

tai lisäämällä vanhan alttarin eteen uusi alttari. Yhdessä kirkossa toteutettiin alttarin ja

alttarikaiteen yhdistelmä, jolloin vanhaa alttaria ei irrotettu eikä poistettu alttariseinästä.

297 Parvio 1968, 171.
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Liturginen uudistus vaikutti lisäksi alttarin malliin ja pöytäalttarin suosioon.  Uudistuksen

suuntaviivoissa hahmoteltiin alttarin ideaaliksi siirrettävä alttaripöytä.  Alttarin mallia

perusteltiin viittaamalla Jeesuksen viimeiseen ehtoolliseen. Käytännössä alttarin mallilla

ei kuitenkaan ollut merkitystä, sillä seurakuntalaiset vastaanottavat ehtoollisen alttarikai-

teen äärelle polvistuneena tai alttarin edessä seisten eivätkä alttari-ehtoollispöydässä.

     Liturginen uudistus nosti alttarin esikuvaksi ehtoollispöydän, jonka ääressä Jeesus

vietti viimeistä yhteistä ateriaa opetuslastensa kanssa. Alttarista tehtiin ehtoollispöydän

symboli, joka viittaa Jeesuksen ja opetuslasten viimeiseen ehtoolliseen.298 Käytännössä

alttari toimii vain ehtoollisaineiden siunaamista varten, jolloin alttarin mallilla ei ole mer-

kitystä. Pöytämallinen alttari olisi luonteva, jos ehtoollinen nautittaisiin alttarin äärellä.

Tällä perustelulla ei ole vastinetta nykyisessä ehtoollisen viettotavassa.

     Liturginen uudistus lisäsi uusien kirkkojen alttaritiloihin muuttuneen ehtoollisenviet-

tokäytännön myötä kalusteina kredenssipöytä ja ehtoollispikaripöydät. Kredenssipöydän

käyttö viestii kalusteena alttarin esiastetta. Tätä ei ollut otettu suunnittelussa huomioon.

Pöydän sijaan ehtoollisaineille voidaan käyttää myös hyllyä tai muuta laskutilaa. Kalus-

teen ei tarvitse olla pöytä. Hämmennystä kredenssipöydän ja alttarin välillä lisäsivät myös

kahden alttarin alttaritilat, joissa vanhaa alttaria käytettiin kredenssipöytänä. Ehtoollispi-

karien pöydät ovat seurausta siitä, että ehtoollisessa käytetään enää harvoin yhteismaljaa.

Yleisemmin ehtoollisviini jaetaan pikareihin. Apupöytiä tarvitaan käytettyjen ehtoollispi-

karien laskupaikkana. Monissa kirkoissa alttarikaiteen sisä- tai alapuolella olivat hyllyt

ehtoollispikareita varten, minkä vuoksi ehtoollispikaripöytää ei olisi välttämättä tarvittu.

     Liturgisen uudistuksen myötä alttaritiloihin lisättiin useissa kirkoissa uutena kalustee-

na lukupulpetti. Lukupulpetti korostui uudistetussa messussa yhtenä tärkeimmistä alttari-

tilan kalusteista. Messun osien tarkastelussa ilmeni lukupulpetin keskeinen asema. Se

saattoi nousta jumalanpalveluskäytännön vaihtoehtoisissa toteutustavoissa käytetyimmäk-

si kalusteeksi. Sanajumalanpalvelus voitiin toimittaa kokonaisuudessaan lukupulpetista.

Tämä johtuu siitä, että alttarin merkitystä korostettiin nimenomaan ehtoollispöytänä, jol-

loin jumalanpalveluksen johdanto, sanaosa ja päätös voidaan toimittaa lukupulpetilta.

Tämän vuoksi lukupulpetti saattoi jopa syrjäyttää kokonaan alttarin käytön jumalanpalve-

luksissa. Lukupulpetin asema korostui sanaosan lisäksi myös messun johdannossa ja pää-

töksessä, jolloin alttari on keskeisessä asemassa vain ehtoollisosassa.

298 Viittaus aterialla käytettyyn pöytään löytyy vain Luuk. 22:21. ”Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa
yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani.”
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Lukupulpetti lisättiin jälkeenpäin useisiin alttaritiloihin. Lukupulpetti lisättiin, vaikka

alttaritiloissa oli entuudestaan saarnatuoli. Uuden kalusteen sijoittaminen alttaritilaan ai-

heutti tilallisen ongelman. Lukupulpetti sijoitettiin useimmin vastakkaiselle puolelle kuin

saarnatuoli, paikkaan joka vanhimmissa alttaritiloissa kuului kastemaljalle. Saarnatuolin

vuoksi lukupulpetin puoleksi määräytyi kirkkotilassa tai alttaritilassa sama puoli kuin

kastemaljalle. Jos lukupulpetti ei mahtunut alttaritilaan tai tilassa ilmeni ahtautta, kaste-

malja poistettiin alttaritilasta tai siirrettiin toiseen paikkaan. Kastemaljan syrjäytymiseen

lukupulpetin tieltä vaikutti myös se, ettei kastemaljalla ollut välttämätöntä roolia uudiste-

tussa messussa. Kastemaljalla on vaihtoehtoinen sija messun johdanto-osassa yhteisen

ripin paikkana alttarin ja lukupulpetin ohella.

     Lukupulpetin aseman korostuminen jumalanpalveluksen käytännössä on hämmästyt-

tävää. Sillä myös käsikirjakomitea pyrki vahvistamaan jumalanpalveluksen sanaosaa.

Lukupulpetti ei ole kuitenkaan kalusteena sanan välittymisen kannalta oleellinen. Luku-

pulpetin funktio määrittyy puhujaa auttavaksi kalusteeksi, jolloin liturginen päähuomio on

itse tekstissä, jota luetaan. Lukupulpetti ei ole puhumisen tai Raamatun lukemisen edelly-

tys. Sen sijaan kaste on teologisesta näkökulmasta kirkon jäsenyyden edellytys ja luteri-

laisen kirkon kannalta toinen sakramentti ehtoollisen ohella. Kirkkosalissa kastemaljan

paikkaa puolusti Helge Nyman. Pysyvää paikkaa kastemaljalle ei kuitenkaan löytynyt

tutkimuksen alttaritiloissa. Kastemalja oli alttaritilan kalusteista se, jonka sijainti vaihteli

eniten ja jota esiintyi vähiten alttaritiloissa.

     Kastemaljan sijoittaminen alttaritilaan, alttarin läheisyyteen viestittää luterilaisessa

kirkossa sakramenttien yhteyttä. Tämä on teologisesti perusteltua luterilaisessa kirkossa,

koska tällöin molemmat sakramentit ovat edustettuina alttaritilassa. Tätä seikkaa vasten

luterilaisessa kirkossa liturginen uudistus näytti häivyttävän luterilaisen kirkon sakra-

menttien, kasteen ja ehtoollisen välistä yhteyttä. Muutos on uudistetun jumalanpalveluk-

sen seuraus, sillä vanhimmissa kirkoissa kastemalja oli kiinteä osa alttaritilan kalustusta.

     Liturgisen uudistuksen myötä alttaritilojen kiinteistä kalusteista luovuttiin ja niiden

tilalla suosittiin irtokalusteita siirrettävyyden vuoksi. Irtokalusteiden vaatimus on ristirii-

tainen. Jos kaikilta kalusteilta edellytetään keveyttä ja siirrettävyyttä, seuraa tästä toden-

näköisimmin alttaritilan jäsennyksen oleellinen muutos ajan kuluessa. Siirrettävien altta-

rikalusteiden vaatimus on lisäksi teologisesti ristiriitaista. Irtokalusteet viestittävät siirret-

tävyyttä, ne voidaan helposti mukauttaa uuteen kalustejärjestykseen. Käytäntö on kuiten-

kin osoittanut, ettei alttaritilaa mukauteta jumalanpalveluksen viettoon soveltuvaksi, vaan

alttaritilan kalustejärjestys vakiintuu käytännön myötä. Siirrettävien kalusteiden vaatimus
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on ymmärrettävä kirkoissa, joita käytetään myös konserttien pitopaikkana. Irtokalusteet

voidaan tarvittaessa asettaa konserttia varten tai siirtää pois. Toisaalta tämä herättää ky-

symyksiä siitä, tuleeko myös alttarin olla siirrettävä ja poistettavissa kirkkosalista konser-

tin ajaksi? Tästä seuraa erityisen paradoksaalinen tilanne, joka juontuu alttarin sisällölli-

sestä merkityksestä (kirkko)tilan määrittäjänä. Miksi alttari tulisi olla siirrettävä ja pois-

tettavissa, kun kirkkosalia käytetään konserttipaikkana?

     Alttaritilojen kiinteiden kalusteiden muuttaminen siirrettäviksi ja irtokalusteilla kalus-

taminen muuttavat alttaritilaa. Tämä herättää kysymyksiä alttaritilojen suojelusta. Kirkko-

laki tuntee oleellinen muutos -käsitteen, mutta se suojelee vain tilan kiinteitä kalusteita.

Ongelmana on myös se, ettei kirkkolaki määrittele, mitä tilan oleellisella muutoksella

tarkoitetaan. Tilan oleellinen muutos on tulkinnanvarainen, eivätkä irtokalusteet ulotu

suojelun piiriin. Kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta tarkasteltuna sisätilat kuuluvat

osaksi rakennuksen kokonaisuutta, johon sisältyvät myös pinnat, kiinteä ja irtain sisustus.

Ilmeni, ettei kirkkolaki ota huomioon irtokalusteita. Sen vuoksi myöskään irtokalusteilla

kalustettua alttaritilaa ei voida suojella. Tutkimus osoittaa, että siirrettävillä kalusteilla ja

esineillä on merkitystä kokonaisuudelle. Niillä on erityisesti merkitystä silloin, kun sisus-

tuksella on laajasti käsitettynä historiallinen, taiteellinen, tieteellinen, tekninen tai sosiaa-

linen yhteys rakennukseen. Euroopan neuvostossa on kiinnitetty huomiota kulttuuriperin-

nön vaalimiseen lähinnä irtaimen kulttuuriomaisuuden uhanalaisuuden vuoksi.299

     Kysymykseen suojelusta vaikuttaa myös se, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan.

Suunnittelijan näkökulmasta painottuvat ehkä arkkitehtonis-taiteelliset perusteet, jolloin

tilaa tarkastellaan yhdellä kerralla syntyneenä kokonaistaideteoksena. Sitä vastoin histori-

allispainotteinen näkökulma laajentaa suojelun koskettamaan myös tilaa kerrostuneena

kokonaisuutena. Näkökulmien erilaisuus ei ole poissulkevaa, vaan toisiaan täydentävinä.

Ristiriitoja syntyy niissä tapauksissa, kun joudutaan valitsemaan rekonstruoivan ja histo-

riallisen kerroksellisuuden välillä. Lisäksi ristiriitaa aiheuttaa, jos uudessa kalusteessa tai

esineessä ei oteta huomioon alttaritilan ja sen kalusteiden ominaisuuksia.300

     Luterilaisessa kirkossa liturginen uudistus esitti teoreettisesti orientoituneita malleja

siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa. Liturgisessa uudistuksessa esitettiin toivottavia

ominaisuuksia alttaritilan kalusteille, erityisesti alttarin sijainnille ja toteutukselle. Ne

osoittautuivat tutkimuksessa teoreettisiksi ideoiksi, joiden pohjalta tilajäsennys ja kalus-

teiden järjestys on tulkinnanvaraista. Myös jumalanpalveluksen oppaan mukaan toteutus

299 Härö 1996, 72.
300 Härö 1996, 72.
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on väljä. Tämä on sikäli hyvä, koska ei voida olettaa liturgisen uudistuksen teoreettisen

näkökulman kautta luotavan alttaritilan järjestystä, jota voitaisiin toistaa kirkosta toiseen.

Tällainen ajatus kirkollisista ohjeista olisi suunnittelun näkökulmasta vieras ajatus. Jokai-

nen alttaritila määrittyy kirkkokohtaisesti ja sen suunnittelullisista ideoista käsin. Liturgi-

nen uudistus olisi kuitenkin voinut painottaa enemmän teologiasta nousevia teemoja, joi-

den pohjalta suunnittelijat olisivat voineet luoda useampia alttaritilan kalustejärjestyksiä

ja variaatioita. Teologiset näkemykset verhoutuivat symboliseen tulkintaan.

     Tutkimuksen kannalta edistyksellisimmät alttaritilat toteutettiin 1960-luvun lopulla ja

1970-luvun alussa ilman, että liturgisen uudistuksen vaikutuksia vielä edes otettiin huo-

mioon kirkon taholta kirkkoarkkitehtuurikilpailuissa. Liturgisten uudistusten mukaisten

alttaritilojen toteutukseen on saattanut vaikuttaa yhteiskunnallinen murros sekä arkkiteh-

tien kiinnostus kansainvälistä kirkkoarkkitehtuuria kohtaan. Muutoin alttaritilojen jäsen-

nys ilmeni pääosin moderneissa kirkoissa keskenään samankaltaisina ratkaisuina ja altta-

ritilan suunnittelussa perinteistä kiinni pitämisenä. Tämä voi johtua myös seurakunnassa

tehtyjen päätösten konservatiivisuudesta ja pitäytymisestä vanhoissa perinteissä. Se näkyy

alttaritilan kalusteiden määrässä ja niiden lisääntymisessä verrattuna katolisen kirkon sel-

keästi alttariin ja lukupulpettiin perustuvaan jäsennykseen.

     Tutkimuksessa ilmeni esimerkkejä alttaritiloista, joissa liturgisen uudistuksen juma-

lanpalveluskäytäntöä toteutettiin katolisen kirkon kalustusta lähenevästi. Muutamien

kirkkojen korotetulle alueelle jäsentyneeseen alttaritilaan oli sijoitettu alttarin lisäksi lu-

kupulpetti. Muutamissa kirkoissa lukupulpetti sijaitsi alttarikaiteen sisäpuolella, vaikka

jumalanpalveluksen oppaan mukaan lukupulpetti tulisi sijoittaa alttarikaiteen ulkopuolel-

le. Lukupulpetin ja alttarin läheistä sijaintia voidaan perustella jumalanpalveluskäytän-

nöillä. Lukupulpetti sijaitsee useimmissa kirkoissa alttaritilan ja kirkkosalin rajamailla

samoin kuin saarnatuoli.
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Kuva 45. Kuopion Männistön Pyhän Johanneksen kirkon alttaritila. SD.

Tutkimuksen alttaritiloista heijastui alttarikalusteiden merkityksen ja muodon irrallisuus.

Tämä johtui siitä, ettei alttarikalusteen tehtävää ollut selvitetty liturgis-teologisesta näkö-

kulmasta ja tilallisuudesta käsin. Tämä saattaa selittää myös sen, minkä vuoksi alttaritilat

näyttävät toistavan pitkälle samaa järjestystä vuosikymmenestä toiseen. Alttaritiloissa

pidetään kiinni luterilaisuuden myötä syntyneistä kalustuksen tavoista (saarnatuoli, altta-

rikaide) ja lainataan osia katolisten kirkkojen alttaritilojen käytännöstä. Tämän mukaan

alttaritiloissa sekoittuvat useat eri liturgiset traditiot. Alttaritilat voisivat luoda variaatioita

erilaisista kalustekokonaisuuksista karsimalla kalusteiden lukumäärää.

     Liturgisen uudistuksen vaikutus on muuttanut alttaritiloille asetettuja vaatimuksia.

Tämän tutkimuksen mukaan alttaritilat esiintyivät vain osittain samamerkityksisinä litur-

gis-teologisesti ja arkkitehtonis-tilallisesti. Useiden alttaritilojen ongelmana kuitenkin oli,

ettei liturgisen uudistuksen ja jumalanpalvelusuudistuksen johdosta tehdyissä muutoksis-

sa ole otettu huomioon niiden tilallista vaikutusta. Tämän vuoksi innovatiiviset tilajäsen-

nykset puuttuivat. Innovatiivisuutta esiintyi alttaritiloissa joidenkin kalusteiden toteutuk-

sessa. Alttarikaide esimerkiksi saatettiin poistaa alttaritilasta tai toteuttaa alttarin ja altta-

rikaiteen kalusteyhdistelmänä.
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Innovatiivisuudella ei tarkoiteta tässä yksittäisen ohjeen noudattamista kalustekohtaisesti,

vaan alttaritilan kokonaisuuden ottamista huomioon. Se merkitsee liturgian ja tilallisuu-

den sisäkkäistä toteutusta. Tämän mukaan innovatiivinen alttaritila on teologis-liturgiselta

ja arkkitehtonis-tilalliselta viestiltään samamerkityksinen. Alttaritilassa innovatiivisuuden

toteutus edellyttäisi perusteellista harkintaa luterilaisen alttaritilan keskeisimmissä kalus-

teissa. Luterilaisessa kirkossa uudistetusta jumalanpalveluksesta nousevat kysymykset

koskevat keskeisimmin alttarin, lukupulpetin ja alttarikaiteen asemaa. Tässä alttarikaiteel-

la on keskeinen asema, alttaria rajaavan ominaisuuden vuoksi. Alttarilla ja lukupulpetilla

on messussa suurin liturginen ja toiminnallinen merkitys. Alttaritilan ratkaisu perustuu

näiden kalusteiden asemaan ja järjestykseen. Tutkimuksen alttaritilojen kalustejärjestys

korosti tilojen toteutuksissa enemmän sanakeskeistä kuin ehtoolliskeskeistä alttaritilaa,

vaikka uudistetussa jumalanpalveluksessa on korostettu ehtoollisen asemaa. Tämä johtui

lukupulpetin keskeisyydestä kaikissa muissa messun osissa paitsi ehtoollisosassa.

     Alttaritiloissa pitäisi lisäksi ottaa huomioon kastemaljan asema suhteessa alttariin ja

lukupulpettiin sekä pohtia alttarin ja kredenssipöydän välistä suhdetta. Kredenssipöydän

ohella pikaripöytien käyttö messussa edellyttäisi nykyistä enemmän niiden aseman tar-

kastelua tilallisesta näkökulmasta; on pohdittava muita tilallisia ja kalustuksellisia ratkai-

sutapoja, esimerkiksi hyllyn käyttöä. Tilallisen tarkastelun jälkeen on mahdollista ratkais-

ta apupöytiin liittyvät haasteet. Alttarikaidetta koskettavia ratkaisuja ei myöskään voida

tehdä yhden ohjeen mukaan, vaan kirkkokohtaisesti. Tämän vuoksi kirkkojen alttaritilat

voisivat ilmentää liturgis-tilallisissa ratkaisuissa erilaisia painotuksia.

     Se, minkä vuoksi alttaritiloissa ei esiinny liturgis-teologisen ja arkkitehtonis-

tilallisuuden sisäkkäisyyttä, voi johtua monista tekijöistä. Tämän tutkimuksen mukaan

keskeisin syy on liturgisen uudistuksen toteuttaminen liturgisista lähtökohdista arkkiteh-

tonis-tilallisen näkökulman jäädessä vähäiselle huomiolle. Mikä saattaa johtua myös siitä,

etteivät arkkitehdit ole aina sisäistäneet kirkon liturgista funktiota ja jumalanpalvelusta-

pahtuman kulkua. Syynä saattoi olla seurakunnan ja papiston kykenemättömyys nähdä

jumalanpalveluksen liturgista kokonaisuutta käytännön ja tilan näkökulmasta. Lisäksi

puute saattoi johtua alttaritilan ja sen kalusteiden symbolis-teologisesta tarkastelusta, jos-

sa symbolin teologinen merkitys korostuu. Konkreettisen alttaritilan ja sen kalusteiden

esittäminen tästä näkökulmasta saattaa olla arkkitehdeille vieras. He tulkitsevat konkreet-

tista tilaa ja kalusteita käytännönläheisesti eivätkä abstraktioina. Teologit eivät ehkä ole

tietoisia rajoittuneesta tavastaan tulkita alttaritilaa ja sen kalusteita, eivätkä he myöskään

kykene selittämään kalusteiden merkitystä tilallisuuden näkökulmasta. Harva arkkitehti
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on perehtynyt luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen teologiaan, koska se ei ole relevant-

ti käytännön suunnittelussa. Kysymys on erilaisesta hahmottamistavasta eri ammattikun-

tien kesken.

     Alttaritilan suunnittelu funktionaaliseksi ja kirkon liturgiassa toimivaksi esteettiseksi

kokonaisuudeksi edellyttää toimijoiden ja toimintojen tilallista analysointia. Se edellyttää

pohdintaa toiminnan ja kalusteiden suhteesta sekä kalusteiden tilallisten ominaisuuksien

hahmottamista. Kun periaatteet on selvitetty teologis-liturgiselta kannalta ja tiedetään,

minkälaista viestiä alttaritilan tulisi välittää, voidaan periaatteiden mukaan suunnitella

kirkon liturgiaa tukevia alttaritiloja. Samalla voitaisiin luopua vastakkainasettelusta ja

kilpailusta arkkitehtuurin ja liturgian välillä. Alttaritilojen suunnittelussa tarvitaan sekä

teologien, arkkitehtien, sisustusarkkitehtien ja kuvataiteilijoiden ammattitaitoa, jotta voi-

taisiin saada aikaan onnistunut innovatiivinen alttaritila.

Katse tulevaan

Tutkimus nosti esiin lisää sekä tutkimuksellisia että suunnittelullisia kysymyksiä alttariti-

loista. Jatkotutkimuksen aiheita on useita. Jo tutkimuksen alussa todettiin kaksikin tar-

peellista tutkimusaihetta. Tutkimusaiheita ovat Saksassa järjestettyjen kirkkokonferenssi-

en vaikutus suomalaiseen kirkkosuunnitteluun sekä kirkkojen hallinnollisen hyväksymis-

prosessin tutkimus vuoden 1960 jälkeen rakennetuista kirkoista. Kirkkojen hyväksymis-

prosessin tutkimuksella voitaisiin vihdoin selvittää, mitkä kirkot kirkkohallitus on vahvis-

tanut Suomen evankelis-luterilaisiksi kirkoiksi 1960-luvulta lähtien. Tällä tutkimuksella

on ollut tilausta jo pidemmän ajan ja sillä olisi myös konkreettista merkitystä käytäntöön.

     Alttaritilaa koskevassa lisätutkimuksessa voitaisiin tutkia innovatiivisen alttaritilan

suunnitteluhaasteita. Tutkimus tarkastelisi teologis-liturgisesti eri tavoin painottuneita

alttaritiloja ja niiden käyttöä messussa. Se selvittäisi alttaritilojen toiminnallisuudessa

esiinnousseita ongelmakohtia, jotka antaisivat lähtökohdan uudenlaisten alttaritilojen

suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimus vertailisi katolisen, luterilaisen ja anglikaanisen

kirkon moderneja alttaritiloja sekä niiden messukäytäntöjä. Analyysikohteena olisi vali-

koitu joukko 2000-luvulla rakennettuja moderneja kirkkoja sekä niiden alttaritilat. Koh-

teet poimittaisiin Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Italiasta ja Englannista. Tutkimus edel-

lyttäisi analyysia eri kalustejärjestystä noudattavien alttaritilojen toiminnasta messun eri

osissa. Tällä tavoin alttaritilojen tutkimus avaisi uusia näkökulmia ottamalla paremmin

huomioon messun kontekstin. Tässä tutkimuksessa lähestyttiin alttaritilojen käyttöä mes-

sussa tilallis-teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimus tarkasteli konkreettisia alttaritiloja
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järjestäytyneinä kokonaisuuksina sekä tila- ja kalustekokonaisuuden suhdetta messukäy-

täntöön. Käsillä olevaa tutkimusta varten messua koskevia havaintoja tehtiin vain kahdes-

ta kirkosta, koska messuun osallistuva havainnointi ja tutkimus olisivat edellyttäneet

kirkkokohtaisesti pidempää tutkimusjaksoa. Se merkitsee seuraavassa tutkimuksessa use-

ampien erilaisten messujen ja kirkkopyhien huomioon ottamista. Tällä tavoin toteutettuna

tutkittavia kirkkoja joudutaan samalla rajoittamaan määrällisesti.

     Alttaritilojen tutkimus herätti kiinnostuksen, miten analyysia voidaan soveltaa muuhun

konkreettisen tilan tutkimukseen. Jolloin liturgisen näkökulman sijaan määrittyisi jokin

toinen traditio ja käytäntö.

Lopuksi

Alttaritilojen tutkimus on ollut innostavaa. Alttaritilatutkimus on ollut ammatillisesti ää-

rettömän kiinnostavaa, sillä se on haastanut tekijän tulkitsemaan alttaritiloja sekä teologi-

na että sisustusarkkitehtina. Vaikeinta on ollut tutkimuksellisten esikuvien puute. Tämän

vuoksi tutkimus onkin edennyt vaiheittain analyysista toiseen. Yksittäisestä analyysista

on muodostunut analyysien ketju, jossa alttaritilojen moninaisesta kokonaisuudesta on

hahmottunut osa kerrallaan. Tutkimustyö on ollut tämän vuoksi aikaa vievää. Samalla se

on antanut tekijälle useita tärkeitä oivalluksen hetkiä, joita ilman uutta tutkimustietoa ei

voi syntyä.

     Lopuksi tekijä lainaa piispa Eino Sormusen päätössanoja kirkkoarkkitehtuurin neuvot-

telupäiviltä (1957): Sursum corda!301 Sanat sisältyvät jumalanpalveluksen ehtoollisen

vuorolauluun ja ne ovat liturgin kehotus seurakuntalaisille: ylentäkää sydämenne. Vuoro-

laulu lauletaan yleensä ennen ehtoollisen viettoa. Sanoissa kiteytyy jumalanpalveluksen

vuorovaikutuksellisuus ja diakoninen toiminta sekä liturgian ja tilan dialogi alttarin äärel-

lä.

301 Sormunen 1957, 144.
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Merkkien selitykset

alttari

kastemalja

saarnatuoli

lukupulpetti

urut

nousu / portaat

leikkauspinnan raja

pylväs

katafalkki

apupöytä

tuoli

piano / flyygeli / urkuharmoni

lähetyskynttelikkö

risti / kulkueristi

kolehtiteline

taideteos

Lyhenteet

ARK Arkkitehtilehti
AU Arkkitehtiuutiset
Dk diaarikirja
esl esityslista
HELSSYA Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien seurakuntayh-

tymän arkisto
HS Helsingin Sanomat
HYTHK Helsingin yliopiston taidehistorian (laitoksen) kirjasto
HYTTK Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto
IS Iltasanomat
KKH kirkkohallitus
KKHA kirkkohallituksen arkisto
KHK kirkkohallintokunta
KJ kirkkojärjestys
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KJM Kirkon Jumalanpalvelus- ja Musiikkitoimikunta
KJMK Kirkon Jumalanpalvelus- ja Musiikkitoiminnan Keskus
KK Kirkko ja kaupunki
KL kirkkolaki
KTL kiinteistölautakunta
KTLJ Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja
kkovalt. kirkkovaltuusto
TA Teologinen Aikakauskirja
SA (Carl-Johan) Slotten arkisto
SDA Sari Dhiman arkisto
SD Sari Dhima
SKHST Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
SKHSV Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
S-kirje sähköpostikirje
SKS Suomalaisen kirjallisuuden seura
SKSK Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto
SKST Suomalaisen kirjallisuus seuran toimituksia
SIO Sisustusarkkitehdit ry
SL Studia Liturgica
SLEY Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
STKSJ Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja
VELKD Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
YKN yhteinen kirkkoneuvosto
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Liitteet

LIITE 1. Kirkkokohteiden rajaus.

KOHDE
KH diaarin mukaan
1960–1999

KH diaari-
tulopäivä

valmistus-
vuosi

vihkimis-
päivä

lisätieto tutkimuksessa
kyllä =x
ei = -
lisämateriaali
= x*

Oriveden seurakunnan
uusi kirkko

11.2.1960 1961 -

Joutjärven kirkko,
Lahti

9.5.1960,
25.8.1960

1962 2.9.1962 x

Levon kappeli, Lahti 18.10.1960 -
Lauritsalan kirkko,
Lappeenranta

23.11.1960,
17.12.1960,
5.2.1968,
30.7.1969

1969 14.12.1969 Esiintyy myös
työkeskuksen
nimellä (1969).

x

Pieksämäen työkeskus 8.2.1961 -
Haappustenmäen työ-
keskus, Rauma

18.2.1961 1962 -

Ivalon kirkko 4.4.1961,
3.1.1964,
1.3.1965

1966 17.7.1966 x

Hautajärven rajaseu-
tukirkko, Salla

(15.6.1961)
13.7.1962

1963 15.12.1963 Esiintyi diaa-
rissa 1961
rajaseutu-
työkeskuksen
nimellä.

x

Korson työkeskus ja
kirkko, Vantaa

8.7.1961,
25.8.1999

1962 2.12.1962,
2001

Vuonna 1999
kirkon peruspa-
rannus ja laa-
jennus. Kirkko
on vihitty uu-
delleen 2001

x

Puotilan kappeli, Hel-
sinki

5.10.1961 -

Pohjois-Haagan kirk-
ko ja seurakuntatalo,
Helsinki

5.10.1961 1963 8.9.1963 Rakennus on
sama kuin
Hakavuoren
kirkko.

x

Keravan seurakunnan
kirkko

15.12.1961,
12.8.1992

1963 1.12.1963 Vuonna 1992
kirkon sisäpuo-
len korjaus

x

Munkkivuoren kirkko
ja seurakuntatalo,
Helsinki

12.4.1962 1963 22.12.1963 x

Huutoniemen kirkko,
Vaasa

28.4.1962 1964 10.5.1964 x
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Oulunkylän seurakun-
nan kirkko, Helsinki

18.8.1962,
14.2.1968,
24.7.1968,
9.2.1971

1972 3.12.1972 x

Kaskisten uusi kirkko 7.9.1962 1965 28.3.1965 x
Kuoppakankaan työ-
keskus, Varkaus

18.2.1963,
12.4.1985

-

Tapiolan seurakunnan
kirkko, Espoo

20.6.1963,
21.11.1986

1965 28.11.1965 Kirkosta 1986
laajennus- ja
muutospiirus-
tukset.

x

Kolarin seurakunnan
kirkko

3.1.1964 1965 28.3.1965 x

Mutalan seurakunnan
työkeskus, Joensuu

21.3.1964 -

Kalevan seurakunnan
kirkko, Tampere

7.4.1964 1966 21.8.1966 x

Seinäjoen seurakunta-
keskus

24.3.1965 -

Järvenpään seurakun-
nan kirkko

11.10.1965 1968 1.12.1968 Rakennus on
lisätty tarkis-
tuksen yhtey-
dessä 2007.

x*

Temppeliaukion kirk-
ko,
Helsinki

21.3.1966 1969 28.9.1969 x

Kannelmäen kirkko,
Helsinki

31.3.1966 1968 1.9.1968 x

Pyhäjärven seurakun-
ta- työkeskus, Kuopio

23.3.1966 -

Karigasniemen kappe-
li,
Utsjoki

6.4.1966 -

Kiimingin seurakun-
takeskus

19.4.1966 -

Meltosjärven kappeli,
Ylitornio

2.5.1966,
13.3.1967,
3.3.1969

-

Ruhtinansalmen raja-
seututyökeskus, Suo-
mussalmi

20.7.1966,
12.1.1993

1968 22.6.1968 Vuonna 1993
rakennus esiin-
tyy nimellä
Ruhtinaan-
salmen rajaseu-
tukirkko

x

Valkealan seurakunta-
keskus

25.7.1966 -

Maaselän työkeskus,
Pieksämäki

1.8.1966 -

Ykspihlajan kirkko,
Kokkola

7.9.1966 1968 17.8.1968 x
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Pieksämäen kaupunki-
seurakunnan seura-
kuntatyökeskus

(24.9.1966)
9.8.1968

Rakennusta on
aiemmin käsi-
telty seurakun-
ta-talona, 1968
pyydetään
seurakunta-
työkeskuksen
käyttämistä
kirkkona.

-

Karinaisten työkeskus 23.12.1966 -
Alavan kirkko, seura-
kuntatalo ja virka-
asunto,
Kuopio

10.4.1967 1969 30.3.1969 x

Roihuvuoren kirkko,
Helsinki

20.6.1967,
26.2.1968

1970 17.5.1970 x

Uimaharjun seurakun-
tatyökeskus, Eno

5.7.1967 1968 -

Karvoskylän kappeli,
Nivala

21.8.1967,
7.6.1971

-

Posion seurakuntatyö-
keskus

16.2.1967 -

Teljän kirkko, Pori 3.2.1968,
1.6.1971

1973 25.11.1973 x

Murolan kappeli, Ro-
vaniemi

11.6.1968 -

Kankaanpään seura-
kuntatyökeskus

6.9.1968 -

Taipalsaaren seura-
kuntatyökeskus

19.9.1968 -

Lehtikankaan seura-
kuntatyökeskus,
Kajaani

16.10.1968 -

Kemin kaupunkiseu-
rakunnan
seurakuntakeskus

1.11.1968 -

Kaivokselan kirkko,
Vantaa

25.11.1968,
25.2.1971

1969 14.12.1969 Vuonna 1971
Kaivokselan
kirkko esitettiin
Vantaan srk:n
pääkirkoksi.

x

Kannuksen seurakun-
takeskus

8.1.1969 -

Salpausselän kirkko,
Lahti

4.7.1969,
28.12.1970

1972 3.12.1972 x

Kirkkonummen seu-
rakuntakeskus

4.9.1969 -

Muuruveden työkes-
kus

18.11.1969 -

Siipyyn uusi kirkko 12.1.1970,
17.3.1971

1972 30.6.1972 x



208

Lamminniemen kap-
peli, Puumala

11.2.1970 -

Loimaan kaupunki-
seurakunnan
kirkko

16.2.1970,
17.4.1971

1973 2.12.1973 x

Hailuodon seurakun-
nan kirkko

17.3.1970 1972 12.3.1972 x

Harjun seurakunnan
Pispalan kirkko

9.6.70 1971 22.8.1971 x

Ilomantsin seurakun-
nan toimintakeskus

15.6.1970 -

Kouvolan keskuskirk-
ko

11.8.1970,
22.2.1973,
23.8.1974,
19.2.1996

1978 2.4.1978 Kirkon korjaus
vuonna 1996.

x

Äänekosken kirkko 27.10.1970,
17.4.1972

1973 16.12.1973 x

Vähänkyrön seurakun-
tatyökeskus

28.12.1970 -

Härmälän seurakun-
nan kirkko, Tampere

23.2.1971 1972 13.8.1972 x

Hyrynsalmen työkes-
kuksen laajennus

19.8.1971 -

Keski-Lahden uusi
kirkko

1.11.1971,
1.3.1973

1978 3.12.1978 Tunnetaan
myös nimellä
Ristinkirkko.
KJM:n lausun-
to.

x

Tervolan seurakunta-
keskus

28.3.1972 -

Henrikin kirkko,
Turku

23.5.1972,
15.8.1977,
4.5.1978

1980 4.5.1980 Esiintyy diaa-
rissa myös
nimillä Henri-
kin seurakun-
nan seurakun-
ta-keskus ja
kirkko sekä
seurakunta-
keskus.

x

Keuruun seurakunta-
keskus

1.6.1972 -

Kangaslammin seura-
kunnan kirkko

14.6.1972,
22.9.1988

9.6,1973 9.6.1973 Kirkosta on
tehty vuonna
1988 laajennus
ja muutospii-
rus-tukset,
Tunnetaan
nykyään  seu-
rakunta-talona.

x

Puhoksen seurakunta-
työkeskus,
Kitee

6.7.1972 -
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Köyliön seurakunta-
työkeskus

25.8.1972 -

Pihlajamäen kirkko,
Helsinki

5.1.1973 1976 7.3.1976 x

Virtain seurakunta-
keskus

19.6.1973 -

Karjalohjan uusi kirk-
ko

24.9.1973 1977 6.11.1977 x

Puolivälinkankaan
seurakuntakeskus,
Oulu

24.10.1973,
21.1.1991

1975 21.12.1975 Tunnetaan
myös nimellä
Pyhän Tuo-
maan kirkko.

x*

Humppilan seurakun-
nan monitoimitalo

4.12.1973 -

Pielisjärven ja Vieki-
järven seurakuntien
Kolin seurakuntatyö-
keskus

25.2.1974 -

Ikaalisten seurakunta-
keskus

17.4.1974 -

Reijolan seurakunta-
keskus,
Pyhäselkä

4.6.1974 -

Hakunilan kirkko,
Vantaa

13.6.1974,
10.12.1992

1976 3.10.1976 Kirkon laajen-
nus ja peruspa-
rannus diaaris-
sa vuonna
1992.

x

Tervakosken seura-
kuntakeskus,
Janakkala

9.12.1974 -

Ylöjärven seurakunta-
keskus

4.2.1975 -

Luumäen seurakunta-
keskus

9.6.1975 -

Iisalmen seurakunnan
työkeskus

30.10.1975 -

Vihtavuoren toiminta-
keskus,
Laukaa

17.11.1975 -

Pyhäjoen seurakunnan
uusi kirkko

6.2.1976 1977 18.12.1977 KJM:n lausun-
to.

x

Lehmon työkeskus,
Kontiolahti

14.5.1976 -

Keljon seurakuntakes-
kus,
Jyväskylä

22.6.1976 -

Sääksjärven seurakun-
tatyökeskus,
Lempäälä

13.8.1976 -
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Vääksyn seurakunta-
työkeskus,
Asikkala

20.9.1976 -

Virtasalmen seura-
kunnan kirkko

28.9.1976 1978 11.6.1978 KJM:n lausun-
to.

x

Ämmänsaaren työkes-
kus,
Suomussalmi

20.4.1977 -

Oripään seurakunta-
keskus ja pappila

7.6.1977 -

Palokan seurakunta-
keskus,
Jyväskylä

17.6.1977 -

Kivenlahden seura-
kunnan kirkko,
Espoo

27.7.1977,
23.8.1995

1980 30.11.1980 Esiintyi diaa-
rissa vuonna
1995 nimellä
Espoonlahden
kirkko,
laajennus- ja
muutostyöpii-
rustuksissa.

x

Leppävaaran seura-
kunnan kirkko,
Espoo

1.8.1977 1979 3.11.1979 KJM:n lausun-
to.

x

Olarin kirkko,
Espoo

23.1.1978 1981 1.3.1981 KJM:n
lausunto.

x

Mäntsälän
seurakuntakeskus

28.3.1978 -

Simpeleen seurakun-
takeskus

2.6.1978 -

Vuosaaren kirkkoher-
ranvirasto,
Helsinki

4.5.1978 1980 25.5.1980 Tämä on esiin-
tynyt diaarissa
kirkkoherran
viraston ni-
mikkeellä.
Viitataan sisäl-
lössä myös
kirkkosalin
muutokseen.
(Vuosaaren
kirkko)
KJM:n lausun-
to.

x*

Maunulan kirkko,
Helsinki

27.7.1978 1980 5.10.1980 KJM:n lausun-
to.

x

Malmin kirkko,
Helsinki

29.1.1979 1981 13.9.1981 KJM:n lausun-
to.

x

Juankosken seurakun-
nan kirkko

12.9.1979,
8.6.1987

1990 6.5.1990 x

Kristiinan seurakunta-
keskus

26.9.1979 -
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Inarin seurakunnan
monitoimitalo,
Ivalo

22.10.1979 -

Itäkeskuksen kirkko,
Helsinki

11.1.1980 1985 24.2.1985 Rakennus on
sama kuin
Matteuksen
kirkko.
KJM:n lausun-
to.

x

Rantakylän seurakun-
takeskus,
Joensuu

18.1.1980 -

(Pielisjärven ja Vieki-
järven seurakuntien)
Lieksan kirkko

12.3.1980 1982 28.11.1982 KJM:n lausun-
to.

x

Särkiniemen työkes-
kus,
Kuopio

25.2.1981 -

Jynkän kirkko,
Kuopio

20.8.1981 1983 2.10.1983 KJM:n lausun-
to.

x

Kauniaisten kirkko ja
seurakuntakeskus

10.4.1981 1983 27.11.1983 KJM:n lausun-
to.

x

Kaavin kirkko 5.5.1981 1983 18.12.1983 x
Suonenjoen seurakun-
takeskus

22.6.1981 -

Euran seurakuntakes-
kus

15.6.1981 -

Inkilänmäen työkes-
kus,
Kuopio

7.7.1981 -

Selkie-Mönnin kappe-
li,
Kontiolahti

7.7.1981 -

Uudenkaupungin seu-
rakuntakeskus

9.9.1981 -

Myyrmäen seurakun-
takeskus,
Vantaa

10.12.1981 1984 2.12.1984 Lisätty materi-
aaliin.
Tunnetaan
myös nimellä
Myyrmäen
kirkko. Kirkko
toimii Vantaan
pääkirkkona.
KJM:n lausun-
to.

x*

Inarin kappeli,
Sodankylä

30.8.1982 -

Simon seurakuntakes-
kus

16.9.1982 -

Harjavallan seurakun-
nan kirkko

30.11.1982 1984 4.11.1984 KJM:n lausun-
to.

x
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Nurmijärven seura-
kuntakeskus

2.2.1983 -

Haapaveden seura-
kunnan  kirkko ja seu-
rakuntakeskus

5.4.1983 1984 2.12.1984 KJM:n lausun-
to.

x

Kärkölän seurakunta-
keskus

16.7.1984 -

Suvannon kappeli,
Ylivieska

22.11.1984 -

Pyhäjoen seurakunnan
toimitila

30.11.1984 -

Myllypuron kirkko,
Helsinki

27.2.1985,
6.6.1990

1992 13.9.1992 Esiintyi diaa-
rissa vuonna
1990 nimellä
Myllypuron
kappeli.

x

Luopioisten seurakun-
nan
seurakuntakeskus

?.2.1985 -

Rekolan kirkko,
Vantaa

3.5.1985 1988 24.1.1988 Rakennus on
sama kuin
Pyhän Andre-
aan kirkko.
KJM:n lausun-
to.

x

Kontulan kirkko,
Helsinki

7.5.1985 1988 7.5.1988 Rakennus on
sama kuin
Mikaelinkirkko

x

Nakkilan seurakunnan
seurakuntakeskus

17.2.1986 -

Linnanmaan kappeli,
Oulu

13.3.1986,
10.3.1987

-

Rantasalmen kirkko 5.11.1986 1989 7.1.1989 x
Someron seurakunta-
keskus

12.6.1987 -

Kellonummen kappe-
li, Espoo

15.9.1987 -

Kuvansin monitoimi-
talo,
Joroinen

2.11.1987 -

Räisälän kappeli,
Kemijärvi

14.3.1988 -

Hyvinkään seurakun-
takeskus

23.6.1988 -

Hämeenkylän kirkko,
Vantaa

28.1.1989 1992 20.12.1992 KJM:n lausun-
to.

x

Haukiputaan seura-
kuntakeskus

16.5.1989 -

Juuan seurakuntakes-
kus

30.5.1989 -
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Sammonlahden kirkko
ja seurakuntakeskus,
Lappeenranta

1.9.1989 1992 22.3.1992 KJM:n lausun-
to.

x

Kyrönniemen kappeli,
Vieremä

4.10.1989 -

Männistön kirkko,
Kuopio

6.2.1990 1992 29.11.1992 Rakennus on
sama kuin
Pyhän Johan-
neksen kirkko.

x

Tuiran kirkon ja seu-
rakuntakeskus

21.1.1991 -

Kempeleen uusi kirk-
ko

13.8.1991 1993 8.8.1993 x

Rantasalmen seura-
kunnan kirkkoherran-
viraston, seurakuntata-
lo ja kappeli

2.11.1992 -

Pirkkalan seurakunnan
uusi kirkko

17.11.1992,
25.3.1993

1994 5.11.1994 x

Eurajoen seurakunta-
keskus

22.12.1992 -

Espoon kirkon seura-
kuntakeskus

14.12.1993 -

Äänekosken ja Kon-
ginkankaan seurakun-
tayhtymän
Hietaman kyläkirkko

27.3.1996 1997 1.6.1997 Rakennus on
suunniteltu
siunaustilai-
suuksia varten.

x

Masalan seurakunta-
keskus,
Espoo

20.5.1998 -
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LIITE 2. Kirkon suunnittelijat.

Kirkko Arkkitehti / suunnittelija Sisustusarkkitehti / suunnit-
telija

Joutjärvi Unto Ojanen
Korso Olli Kuusi /

Jaakko Keppo ja Jari Frondelius
Hakavuori Eevi Aho
Hautajärvi Ilkka Martas
Munkkivuori Ahti Korhonen
Kerava Olavi Kantele Olavi Hänninen
Huutoniemi Aarno Ruusuvuori
Kaskinen Erik Kråkström
Kolari Veikko Larkas
Tapiola Aarno Ruusuvuori väriasiantuntijana

Juhani Blomstedt
Ivalo Kauko Koko ja Laura Järvi-

Larkas
Kaleva Reima ja Raili Pietilä
Kannelmäki Marjatta ja Martti Jaatinen Kari Asikainen
Ykspihlaja Aarne Nuortila
Ruhtinansalmi Esko Laitinen
Järvenpää Erkki Elomaa
Alava 1969 André Schütz
Kaivoksela Aarne Ehokoski
Lauritsala Toivo Korhonen ja Jaakko Laa-

potti
Temppeliaukio Timo ja Tuomo Suomalainen
Roihuvuori Lauri Silvennoinen, Keijo Laine
Harju
(Pispala)

Jaakko Ilveskoski

Oulunkylä Heikki Castrén & Co.
Salpausselkä Helmer Löfström
Siipyy Erik Kråkström
Hailuoto Irma ja Matti Aaltonen
Härmälä Elma ja Erik Lindroos
Kangaslampi Kaj Michael
Teljä Olof Küttner
Loimaa Lukander & Vahtera
Äänekoski Erkki Kantonen
Pyhä Tuomas Juha Leiviskä
Hakunila Pauli Halonen Studio Winqvist Oy
Pihlajamäki Esko Korhonen
Karjalohja Paavo Mänttäri ja Esko Laitinen
Pyhäjoki Erkki Karvala ja LauriSilven-

noinen
Ristinkirkko Alvar Aalto
Kouvola Kaarina ja Jaakko Laapotti
Virtasalmi Mirja ja Olavi Reima
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Leppävaara Olli Kuusi
Espoonlahti Timo ja Tuomo Suomalainen
Vuosaari Pirkko ja Arvi Ilonen Jussi Halonen, Jouko Järvisalo

ja Lauri Vainio
Maunula Ahti Korhonen
Henrik Ola Laiho, Pekka Pitkänen ja

Ilpo Raunio
Olari Käpy ja Simo Paavilainen
Malmi Kristian Gullichsen Tuulikki Tiusanen
Lieksa Reima ja Raili Pietilä
Jynkkä Pertti Pakkala
Kauniainen Kristian Gullichsen Aulikki Jylhä
Kaavi Karvala & Silvennoinen
Harjavalta Pekka Pitkänen
Haapavesi Ola Laiho, Pekka Pitkänen ja

Ilpo Raunio
Myyrmäki Juha Leiviskä Pirkko Söderman
Matteus Björn Krogius, Veli-Pekka

Tuominen & Stefan Ahlman
Stefan Ahlman

Kontula l. Mikaelin-
kirkko

Käpy ja Simo Paavilainen

Rekola Pirkko ja Pekka Piirta
Rantasalmi Carl-Johan Slotte
Juankoski Erkki Karvala
Hämeenkylä Olli-Pekka Jokela Annamaija Haukkavaara
Myllypuro Anja ja Raimo Savolainen
Sammonlahti Riitta ja Kari Ojala
Männistö Juha Leiviskä
Kempele Jorma Teppo
Pirkkala Käpy ja Simo Paavilainen
Hietama Timo Suomalainen
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LIITE 3. Kirkkojen kaavapiirrokset.

Joutjärven kirkko, Lahti

Korson kirkko, Vantaa

Hakavuoren kirkko, Helsinki

Hautajärven kirkko, Salla

Munkkivuoren kirkko, Helsinki

Keravan kirkko



217

Huutoniemen kirkko, Vaasa

Kaskisten kirkko

Kolarin kirkko

Tapiolan kirkko, Espoo

Ivalon kirkko

Kalevan kirkko, Tampere

Kannelmäen kirkko, Helsinki
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Ykspihlajan kirkko, Kokkola

Ruhtinansalmen kirkko, Suomussalmi

Järvenpään kirkko

Alavan kirkko, Kuopio

Kaivokselan kirkko, Vantaa

Lauritsalan kirkko, Lappeenranta
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Temppeliaukion kirkko, Helsinki

Roihuvuoren kirkko, Helsinki

Harjun kirkko, Tampere

Oulunkylän kirkko, Helsinki

Salpausselän kirkko, Lahti

Hailuodon kirkko

Härmälän kirkko, Tampere
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Kangaslammin kirkko

Teljän kirkko, Pori

Loimaan kirkko

Äänekosken kirkko

Pyhän Tuomaan kirkko, Oulu

Hakunilan kirkko, Vantaa
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Pihlajamäen kirkko, Helsinki

Karjalohjan uusi kirkko

Pyhäjoen kirkko

Ristin kirkko, Lahti

Kouvolan keskuskirkko

Virtasalmen kirkko

Leppävaaran kirkko, Espoo
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Espoonlahden kirkko, Espoo

Vuosaaren kirkko, Helsinki

Maunulan kirkko, Helsinki

Henrikin kirkko, Turku

Olarin kirkko, Espoo

Malmin kirkko, Helsinki

Lieksan kirkko
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Jynkän kirkko, Kuopio

Kauniaisten kirkko

Kaavin kirkko

Harjavallan kirkko

Haapaveden kirkko

Myyrmäen kirkko , Vantaa

Matteuksen kirkko, Helsinki
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Mikaelinkirkko, Helsinki

Rekolan kirkko, Vantaa

Rantasalmen kirkko

Juankosken kirkko

Hämeenkylän uusi kirkko, Vantaa

Myllypuron kirkko, Helsinki

Sammonlahden kirkko, Lappeenranta
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Pyhän Johanneksen kirkko, Kuopio

Kempeleen uusi kirkko

Pirkkalan kirkko

Hietaman kirkko
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