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1. Modernit siunauskappelit tutkimuskohteena 

The Evangelical‒Lutheran Church in Finland, however, in many ways continually in-

volved in building and developing the Finnish milieu. At least ‒ ‒ funeral chapels and 

cemeteries are at some stage timely in the lives of most citizens. In planning them, archi-

tects feel that they are in contact with traditions and heritage of long standing: even minor 

architectural competitions in this area receive a great many entries.  

Riitta Nikula 2014a. 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Evankelis-luterilaisia siunauskappeleita on Suomessa kaikkiaan 286.1 Ensimmäinen siunaus-

kappeli rakennettiin Etelä-Pohjanmaalle 1810-luvulla. Pohjalaisia siunauskappeleita pro gradu 

-työssään tutkineen Outi Orhasen mukaan kaikkiaan 29 siunauskappelia valmistui Pohjan-

maalle ennen vuotta 1870. Tieto muuttaa täysin käsityksen siitä, että Helsingin Hietaniemen 

hautausmaan vuonna 1872 valmistunut siunauskappeli olisi ensimmäinen.2 Noin neljännes 

siunauskappeleista rakennettiin ennen toista maailmansotaa, puolet 1950- ja 1960-luvuilla ja 

loppuneljännes otettiin käyttöön vuosien 1970 ja 2010 välillä.3 Esimerkiksi Pohjanmaalla 

siunauskappeleiden rakentaminen huipentui 1860- ja 1950-luvuilla.4 Väkiluvun kasvu, teollis-

tuminen ja vaurastuminen 1860-luvulla sekä hyvinvointivaltion kehitys vaikuttivat 1950-

luvulla siunauskappelien rakentamiseen. Jos siunauskappeleiden määrää vertaa kirkkoihin, 

niin evankelis-luterilaisia kirkkoja oli vuonna 2013 noin 830 rakennusta, joista 550 oli auto-

nomian ajalta.5 Kirkkoja rakennettiin 1950-luvulla runsaammin kuin 1960-luvulla.6 Ruotsissa 

siunauskappeleita on noin 500, joista 70 on krematoriokappeleita.7 Suomessa on 22 kremato-

riota, joista kaksi ensimmäistä rakennettiin vuonna 1964.8 

 

Sakraalirakennukset määritellään kirkkolaissa seuraavasti: ”Kirkollisia rakennuksia ovat kir-

kot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat 

                                                             
1 Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko. 
2 Orhanen 2015, 44; Knapas 2007. Orhanen kumoaa tiedon siitä, että Theodor Höijerin suunnittelema Vanha 

kappeli Helsingissä olisi Suomen vanhin siunauskappeli. Sama. 
3 Liite, taulukko 1. 
4 Orhanen 2015, 44, kuvio 1.Orhanen ei selitä Pohjanmaan ”rakennuspiikkejä”. Ensimmäinen liittynee myös 

talvihautaamiseen, jolloin väliaikaisen säilytyskellarin päälle rakennetiin siunaustila. Orhanen 2015, 46. 
5 Evankelis-luterilaisen kirkon kiinteistöistä https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-

kirkko/kulttuuriperinto/rakennusperinto (viitattu 23.2.2020) 
6 Knapas 2008, 11. 
7 Karlsmo 2005, 459. 
8 www.krematoriosaatio.fi (viitattu 23.2.2020) 

https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kulttuuriperinto/rakennusperinto
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kulttuuriperinto/rakennusperinto
http://www.krematoriosaatio.fi/
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rakennukset.”9 Käsitteenä siunauskappeli on erotettava kappeliseurakunnan kappelista, hauta-

kappelista, toimituskappelista sekä kappelista hartauden ja hiljentymisen tilana. Siunauskap-

peli on liturginen sakraalirakennus, joka sisältää vainajan säilyttämiseen, siunaamiseen ja hy-

västijättöön tarkoitettuja tiloja. Nämä funktionaaliset tilat määriteltiin hautausmaaoppaassa 

vuonna 1955, ja ne pätevät pääosin edelleen.10 Siunauskappelit ovat omaan käyttötarkoituk-

seensa siunattuja eli vahvistettuja rakennuksia. Vuoden 1964 kirkkolain mukaan Kirkkohalli-

tus velvoitettiin vahvistamaan siunauskappelit. Siunauskappelin käyttöönottovuosi tarkoittaa 

siis sitä, että valmistunut rakennus siunataan ja täten vahvistetaan.11 Kirkkolaissa siunauskap-

pelit saivat sakraalirakennuksen statuksen vasta vuonna 1994.12 Käsittelen tässä työssä vain 

evankelis-luterilaisen kirkon sakraalirakennuksia, ja näistä vain siunauskappeleita. 

 

Useita julkisia, myös sakraalirakennuksia Pohjois-Karjalaan suunnitellut arkkitehti, professori 

Veijo Martikainen (1925‒2018) kertoi lehtihaastattelussa, miten Martikaisen kotiseurakunnan 

Juuan kirkkoherra Ahti Hakamies oli kirjoittanut hänelle vuonna 1954, ”että tarvittaisiin siu-

nausvaja, koska sateessa, myrskyssä, tuulessa ja pakkasessa on raskasta työskennellä”.13 Siu-

nauskappeli on käytännön tarpeesta syntynyt rakennus, joka suojasi pappia ja saattoväkeä, 

mutta toimi myös ”kirjan suojana” kirkkohistorian professori Kaarlo Arffmanin mukaan.14  

 

Siunauskappelit olivat 1950-luvulla yksinkertaisia rakennuksia, joiden tilankäyttö oli melko 

samanlaista. Siunauskappeliin sisältyivät yleensä kappelisali, sakaristo, eteisaula ja saniteetti-

tilat sekä kuorolehteri ja kylmiö, mahdollisesti myös seppele- ja omaistenhuone. Joihinkin 

1950-luvun siunauskappeleihin sisältyi myös obduktiohuone. Ajan myötä siunauskappeleiden 

tiloja on hiukan muunneltu saattoväen ja henkilökunnan tarpeita mukaellen.  

 

Rakennuksina siunauskappelit ovat yksinkertaisia julkisia rakennuksia. Ne muistuttavat käyt-

tö- ja tilaohjelmaltaan suuresti toisiaan, ja ovat hyvinkin rationaalisia rakennuksia. Arkkiteh-

dit Terhi Lehtimäki ja Hanna Lyytinen ovat tutkimuksessaan Siunauskappeli rakennustyyppi-

nä. Evankelis-luterilaisten seurakuntien siunauskappelit 1917 – 2000 eritelleet yhteensä 15 

                                                             
9 Kirkkolaki 14:2. Http://www.finlex.fi (viitattu 23.2.2020) 
10 1955. Jumalan puistot kauniiksi: Hautausmaiden opas. Pieksämäki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura. Hau-

tausmaa-arkkitehtuurin ”isänä” on pidetty taiteilija Ilmari Wirkkalaa, joka 1930-luvulta alkaen ryhtyi estetisoi-

maan hautausmaita maisema-arkkitehtuuriksi. Ks. luku 4. 
11 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 6. Aina siunauskappelia ei ole vahvistettu. 
12 Heikkilä 2008, 71. 
13 Karjalainen 25.2.2018. 
14 Kirkkohistorian professori Kaarlo Arffmanin haastattelu 17.11.2016. Myös professori Otto-I. Meurman kirjoit-

taa siunauskappelien tarpeesta jokaiselle hautausmaalle. Meurman 1947, 377. 

http://www.finlex.fi/
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erilaista toimintoa, jotka liittyvät saattoväkeen, vainajaan, rituaaliin, henkilökuntaan sekä talo-

tekniikkaan ja mahdolliseen tuhkaukseen.15 Hautaamista määrittää oma kirkollinen lainsää-

däntö. Kappeleissa työskentelevät ammattilaiset, varsinkin suntiot, joutuvat työskentelemään 

tarkan koreografian mukaan: päivän aikana siunaustilaisuuksia voi olla kuusikin peräkkäin. 

Papin suorittaman, kirkkokäsikirjan mukaisen siunaustilaisuuden on oltava arvokas, yksityi-

nen ja kiireetön kokemus surevalle saattoväelle. Siunauskappeleilla ei ole kirkon tavoin teolo-

gisia kriteerejä, joskin kristillisessä toimituksessa painottuu toive ylösnousemuksesta ja ian-

kaikkisesta elämästä.16 Ajan hengen mukaan arkkitehti sovelsi niihin uutta muotokieltä ja 

innovaatioitakin seurakunnan myöntämien resurssien puitteissa. Luvussa 5 on kuvattu tar-

kemmin yhden siunauskappelin suunnittelu- ja rakentamisprosessi. 

 

Suomen taloudessa tapahtui useita edistysaskeleita, jotka vaikuttivat hyvinvointivaltion kehit-

tymiseen 1950- ja 1960-lukujen aikana. Elinkeinorakenne muuttui, kaupungistuminen voimis-

tui ja julkinen sektori kehittyi. Suomalaisen hyvinvointivaltion ohjelmaan kuuluivat yliopisto-

jen, koulujen ja keskeisten hallintorakennusten rakentaminen sekä yhdyskuntasuunnittelu. 

Kirkot ja siunauskappelit olivat keskeinen osa julkista rakentamista. Yhteisöllisten siteiden 

löyhtyessä pienenpien siunaustilojen tarve kasvoi.17 Myös Ruotsissa 1950- ja 1960-luku olivat 

sakraalirakentamisen huippuaikaa.18  

 

Säännöstelykauden päättyminen vuonna 1956 näyttää tilastollisesti vaikuttaneen suoraan siu-

nauskappelien rakentamiseen, koska seuraavana vuonna niitä otettiin käyttöön ennätysmäärä 

eli 13 kappelia.19 Autoistuminen ja sairaalalaki vaikuttivat myös siunauskappelisuunnitteluun. 

Vuoden 1957 devalvaation20 myötä tuonti läntisistä teollisuusmaista vapautui vähitellen. 

Suomi liittyi Eftaan21 1961, mikä vauhditti puolestaan länsimaisten autojen tuonnin vapautu-

mista 1962. Autoistuminen mahdollisti siunauskappeleiden rakentamisen etäämmälle, kuiten-

kin noin kilometrin päähän taajamasta. Nyt vainaja kuljetettiin hautaustoimiston autolla siu-

                                                             
15 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 8, 32. 
16 Erämaja 2006, 259‒294. 
17 Karlsmo 2005, 62. 
18 Karlsmo 2005, 180. 
19 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 7; Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seu-

rakuntien rakennuttamat siunauskappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Jul-

kaisematon Excel-taulukko. 
20 Devalvaatioiden avulla palautettiin Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky taantuman uhatessa pitkittyä. 
21 EFTA eli European Free Trade Association on vuonna 1960 perustettu eurooppalainen, puolueettomien valti-

oiden välinen vapaakauppajärjestö. Suomi oli EFTA:n liitännäisjäsen ns. FINEFTA-sopimuksen turvin. 
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nauskappelin kylmiöön odottamaan hautausta.22 Myös pappi ja saattoväki liikkuivat autolla 

sen sijaan, että esimerkiksi postiauto odotti siunauksen ajan pappia kyytiin, kuten eräässä poh-

joiskarjalaisessa rajakylässä 1950-luvulla. Sairaalalaki säädettiin vuonna 1956. Sen myötä 

siunauskappeleiden obduktio- eli leikkaustilat siirtyivät sairaaloihin.23 Kuitenkin esimerkiksi 

1957 käyttöönotettuun Järvenpään siunauskappeliin rakennettiin obduktiotilat, ja niitä käytet-

tiin vuosien ajan.24 

 

Sakraalisuunnittelu keskittyi kirkkojen ohella paikallisiin seurakuntakeskuksiin, hautausmai-

hin ja siunauskappeleihin. Tämä oli uutta. Runsaat kilpailut ylläpitivät hyvää tasoa myös näis-

sä pienimuotoisissa kohteissa. Taidehistorioitsija Riitta Nikulan mukaan suomalainen sakraa-

lisuunnittelu on ollut kunnianhimoista, mutta joustavaa.25 

 

Laskelmieni mukaan yli 70 % vuosien 1958‒1965 rakennetuista siunauskappeleista oli arkki-

tehdin suunnittelemia. Lukumäärä on huomattava pienimuotoisille rakennuksille ja perustu-

nee siihen, että vuonna 1955 ilmestyneen hautausmaaoppaan mukaan hautausmaan suunnitte-

lijan tuli olla arkkitehti.26 Hautausmaita ryhdyttiin muokkaamaan maisema-arkkitehtuuriksi 

taiteilija Ilmari Wirkkalan aloitteesta 1930-luvulla. Asemakaavaopin professori Otto-I. 

Meurman kirjoitti siunauskappeleista hautausmaiden ”taiteellisina kohokohtina” vuonna 

1947.27 Sankarihautojen suunnittelu käynnistyi jatkosodan aikana ja jatkui sodan päätyttyä. 

Korostettiin korkeatasoista ja viimeisteltyä vaikutelmaa, minkä professionaali suunnittelutyö 

takasi.28 

 

Useita teoksia eurooppalaisesta sakraalisuunnittelusta ‒ tuorein käsittelee Suomea – kirjoitta-

nut saksalainen arkkitehtuurihistorioitsija Wolfgang Jean Stock (s. 1948) on todennut, että 

kirkkoarkkitehtuuri heijastaa parhaiten modernin arkkitehtuurin sodanjälkeistä historiaa. Hä-

nen mukaansa erityisesti suomalainen protestanttinen sakraalisuunnittelu edusti 1950-luvulla 

Euroopan mittakaavassa omintakeista ja ainutlaatuista linjaa. Onpa Stock nimennyt arkkitehti 

Erik Bryggmanin Ylösnousemuskappelin (1938‒1941) Turussa yhdeksi neljästä modernisti-

                                                             
22 Kiiskinen & Aaltonen 1992, 80. 
23 Airio & Kölhi 2010, 37. 
24 Järvenpään siunauskappelin ammattityöntekijä Aarne Ansala 30.10.2014 
25 Nikula 2014a, 13, 53. 
26 1955. Jumalan puistot kauniiksi: Hautausmaiden opas, 15. 
27 Meurman 1947, 377. 
28 Airio & Kölhi 2010, 39‒49; Knapas 2016, 71‒74. 



7 
 

sen sakraalisuunnittelun kulmakiveksi Euroopassa sotien välisenä aikana.29 Rakennus on 

muodoltaan pehmeän plastinen, vinokulmainen ja materiaaleiltaan vaalea. Korkea sisätila 

avautuu matalan, pylväillä varustetun sivulaivan levyisen ikkunarivin kautta luontoon. 

Stockin mukaan tila vie ajatukset luonnonmystiikkaan ja kristilliseen symboliikkaan. Ylös-

nousemuskappelin arkkitehtuuri heijastaa sekä traditiota, että modernismia.30 

 

Jo Stockin huomioiden perusteella siunauskappeleihin liittyvän tutkimuksen vähäisyys Suo-

messa herättää ihmetystä. Samanlainen tilanne oli Ruotsissa ennen kuin taidehistorioitsija 

Emilie Karlsmo väitteli 1900-luvun ruotsalaisista siunauskappeleista vuonna 2005.31 Hänen 

esimerkkinsä olivat krematoriokappeleita, joiden tilankäyttöä, arkkitehtuuria ja vastaanottoa 

hän on tutkinut taiteen, arkkitehtuurin, kulttuurin ja yhteiskuntahistorian kautta.32 Suomessa 

taidehistorian väitöskirjatason tutkimusta on runsaasti kirkkoarkkitehtuurista ja viime vuosina 

myös hautausmaista puutarha- ja maisematutkimuksen näkökulmasta.33 Siunauskappelit ovat 

olleet lapsipuolen asemassa tutkittaessa sakraaliarkkitehtuuria, mutta tutkimustilanne lienee 

muuttumassa. Lahden museossa on kartoitettu ja tutkittu paikallista sakraaliarkkitehtuuria niin 

siunauskappeleiden kuin suunnittelijan näkökulmasta.34 Taidehistorian opiskelijoiden parissa 

kiinnostus on virinnyt: yhteensä viidestä siunauskappeliaiheisesta pro gradu -työstä neljä on 

laadittu 10 viime vuoden aikana. Niissä on tutkittu yksittäisen siunauskappelin rakennuspro-

sessia, maakunnallista kattavuutta pitkällä aikavälillä, rakennustyyppejä ja tilakokemusta.35  

 

Arkkitehtien Gunnar Asplundin ja Sigurd Lewerentzin suunnittelema Skogskyrkogårdin met-

sähautausmaa (1917‒1940) kolmine kappelirakennuksineen Tukholman Enskedessä muodos-

tui tutkimuskirjallisuuden mukaan hautausmaiden ja siunauskappeleiden esikuvaksi Ruotsis-

sa, Suomessa ja ehkä muuallakin Euroopassa. Niiden primitiivisyys, luonnonläheisyys ja pel-

kistetty pohjoismainen klassisismi vetosivat sodanjälkeiseen eurooppalaiseen arkkitehtisuku-

polveen.36  

 

                                                             
29 Stock 2004, 7, 11; Stock 2014; Kuvaliite, kuva 1. 
30 Nikula 2005, 143; Stock 2004, 11, 20‒21. 
31 Karlsmo 2005, 24. 
32 Karlsmo 2005, 19. 
33 Airas 1992; Dhima 2008; Kuorikoski 2008; Alapeteri, Donner, Mannerla-Magnusson & Sinkkilä, 2016.  
34 Niskanen, Rekola & Vertainen 2014; Hassinen & Niskanen 2009. 
35 Airio & Kölhi 2010; Hohtari 2011; Laine 2011 ja Orhanen 2015 sekä Toivanen 1998. Airion teos perustuu 

hänen taidehistorian pro gradu -työhönsä vuodelta 2007. 
36 Metsäkappelia (Asplund 1920), Ylösnousemuksen kappelia (Asplund 1926) ja Pyhän ristin kappelia (Asplund 

1936‒1940). Karlsmo 2005, 109‒130. Kuvat 2‒5. Kuvia Skogskyrkogårdenin siunauskappeleista. 

https://skogskyrkogarden.stockholm.se/ (viitattu 20.2.2020) 

https://skogskyrkogarden.stockholm.se/
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Ristiriita syntyy heti, kun ajattelen evankelis-luterilaisten siunauskappelien kirjoa Suomessa. 

Esimerkiksi Rengon pienikokoisessa siunauskappelissa (Erkki Kartano 1959, Hämeenlinna) 

on kuparikatteinen pulpettikatto, jonka alta avautuu splitti-ikkuna. Se muistuttaa kovin Volvo 

Amazonin jäähdytinsäleikköä.37 Imatran siunauskappelin (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 

1962) hautausmaalle avautuvaa manifestoiva, teräväkulmainen ikkuna38 ja Pyhän Olavin kap-

pelin (Hilding Ekelund 1960, Karjaa, Raasepori) punatiilinen, korkealle ulottuvaa seinä39 vie-

vät ajatukset toisaalle. 

 

Karlsmon mukaan ruotsalaiset 1950- ja 1960-luvun siunauskappelit muistuttivat toisiaan. 

Arkkitehtuuriltaan ne olivat neutraaleja, kaikkia yhteiskuntaluokkia ja tunnustuksettomiakin 

perheitä palvelevia sakraalirakennuksia.40 Tämä johtunee siitä, että krematorion pääfunktio ei 

ollut arkkitehtuurin esteettisyys.41 Sen sijaan Suomessa siunauskappelit muodostivat tilaoh-

jelmaltaan ja estetiikaltaan heterogeenisen ryhmän. Lehtimäki ja Lyytinen toteavatkin, toi-

minnaltaan samakaltaisten ”siunauskappeleiden arkkitehtuuri oli hyvin yksilöllistä”.42 Ruotsi 

ja Suomen ero on kummallinen verrattuna siihen, miten merkittävää modernismin valtaväylää 

Ruotsi on merkinnyt Suomelle. 

 

Museovirastossa rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijat kiinnostuivat siunauskappeleis-

ta kirkkolain muutoksen myötä vuonna 2014. Sen mukaan siunauskappeleita hallinnoivan 

Kirkkohallituksen tuli pyytää lausunto Museovirastolta 50 vuotta ja sitä vanhemmista sakraa-

lirakennuksista olennaisten muutosten osalta, ja se puolestaan arvioi mahdollista suojelutar-

vetta Kirkkohallitukselle.43 Siunauskappelit ovat peruskorjauksen tarpeessa, ja olennaiset 

muutokset ovat hyvinkin ajankohtaisia. Siunauskappelit todettiin niin keskeiseksi rakennuspe-

rinnön kohteeksi, että Museoviraston LOHTU-projekti tuotti arkkitehtien Terhi Lehtimäen ja 

Hanna Lyytisen laatiman noin 100-sivuisen verkkojulkaisun Siunauskappelit rakennustyyppi-

nä. Evankelis-luterilaisten seurakuntien siunauskappelit 1917─1970 vuonna 2015 seurakun-

tien käyttöön. 

 

                                                             
37 Kuvaliite, kuvat 38 ja 39. 
38 Kuvaliite, kuva 55. 
39 Kuvaliite, kuva 47. 
40 Karlsmo 2005. Nykyisin Karlsmo työskentelee Uppsalan yliopiston taidehistorian lehtorina. 
41 Karlsmo 2005, 95. 
42 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 8.  
43 Kirkkolaki 14:5a, Lausunnot ja ”50+”-kohteet. Http://finlex.fi; Kirkollisten rakennusten suojelusta, ks. Knapas 

& Tirilä 2008, 7; Dhima 2008, 162‒165. 

http://finlex.fi/
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Sain Museoviraston korkeakouluharjoittelijana tehtäväkseni käynnistää siunauskappeleiden 

kartoittamisen ja alustavan tutkimisen. Kartoitin noin 200 seurakunnan hallussa olevaa, vuo-

sina 1917‒1965 käyttöönotettua siunauskappelia syksyllä 2014. Tukeuduin Museoviraston ja 

Kirkkohallituksen aineistoihin, maakuntamuseoiden inventointiluetteloihin ja seurakuntien 

kotisivuihin sekä tein useita kenttämatkoja eri kohteisiin, valokuvasin ne ja haastattelin hau-

tausmaatyöntekijöitä, kuten suntioita, puutarhureita ja erikoistyöntekijöitä.44 Laadin raken-

nusperintötekstit 16 siunauskappelista Museoviraston rakennusperintöluetteloon. Valtakun-

nallinen siunauskappeliluettelo on täydentynyt kattamaan kaikki 286 siunauskappelia.45 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Totalitarismin ja toisen maailmansodan myötä modernin ja tradition suhde kriisiytyi tutki-

muskirjallisuuden mukaan tavalla, joka haki ulospääsyä erityisesti vuosien 1958 ja 1965 välil-

lä. Modernismin murros kiteytyi erityisesti sveitsiläis-ranskalaisen Le Corbusierin 

(1887‒1965)46 1950-luvun töissä. Hänen arkkitehtuurinsa muuttui radikaalisti toisen maail-

mansodan jälkeen. Kun Ronchampin pyhiinvaelluskappeli valmistui Ranskaan vuonna 1955, 

ensimmäisen polven modernistit joutuivat vaikeuksiin.47 Brittiarkkitehti James Stirlingin mu-

kaan kappeli ”laajentaa puhtaan tilan ja muodon arkkitehtuurin äärimmäiseen plastisuuteen ja 

runolliseen ilmaisuun sekä luopuu funktionalismista.”48 Stirlingin opettaja Rowe totesi puo-

lestaan Le Corbusierin uusista töistä, että arkkitehtuurista on tullut ”kaiken olemassa olevan 

koristelua”: se petti universaalin modernismin.49  

 

Suomalainen modernismi eteni kaksilla rattailla 1950-luvulla; pohjoismaisen klassisismin 

perinteen ja maltillisen modernismin ero oli veteen piirretty viiva. Arkkitehtuurikonseptin 

jakautuminen tapahtui Suomessa vuonna 1958, kun Aulis Blomstedt aloitti arkkitehtuuripro-

fessorina ja kehitti hengenheimolaistensa, ”Kaivopuiston corbusierilaisten” kanssa rationaalis-

ta, geometrista muotokieltä yhä pelkistyneempään suuntaan. Toista, pehmeämpää rationaali-

suutta edusti puolestaan kansainvälisesti tunnettu Alvar Aalto, jota ensin mainitut haastoivat.  

 

                                                             
44 Liite 2 sekä lähdeluettelon haastattelut ja tiedonannot. 
45 Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko. 
46 Le Corbusier & Nurminen 2004, 7. 
47 Vidler 2008, 5. 
48 Vidler 2008, 100. 
49 Vidler 2008, 96‒97. 
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Englantilais-amerikkalainen taidehistorioitsija Reyner Banham (1922‒1988) kuvasi moder-

nismin muutosta käsiteparilla ’toinen arkkitehtuuri’ (une autre architecture) tai toinen moder-

nismi, joka poikkesi alun perin Bauhausin luomasta ja CIAM:n (Congrès internationaux d'ar-

chitecture modern)50 ylläpitämästä tiukasta modernismitulkinnasta.51 Modernia arkkitehtuuria 

runsaasti tutkinut ja aiheesta väitellyt taidehistorioitsija Susanna Santala on todennut, että 

toinen modernismi merkitsi nuoren arkkitehtipolven kritiikkiä normatiivista modernismia 

kohtaan ja uuden ilmaisun etsintää sen katveeseen jääneestä muotokielestä.52  

 

Betonin ympärille kiertynyt rakennusteknologian kehitys visuaalisine ja yhteiskunnallisine 

vaikutuksineen juurtui suomalaiseen yhteiskuntaan ja sakraalisuunnitteluun 1950-luvun lopul-

la. Kun Vatialan kappeli ja ensimmäiset betonikirkot saivat alkunsa piirustuspöydällä, piispat 

Eino Sormunen ja E. G. Gulin ottivat kantaa kirkon ulkonäöstä osana ajankohtaista keskuste-

lua. He kirjoittivat Arkkitehti-lehteen ja esittivät toiveensa: oman ajan muotokieltä ei haluttu 

kieltää, mutta kirkon tulisi esimerkiksi ilmentää Pyhää Henkeä ja interiöörin tuli viitata kor-

keuteen. Sormunen viittasi modernismin parhaisiin asiantuntijoihin, sveitsiläiseen taidehisto-

rioitsija Sigfried Giedioniin ja maailmankuuluun arkkitehtiin Le Corbusieriin. Sormunen kiitti 

Ronchampin kappelin muotokieltä, ja totesi sen luonnonläheisyyden toteutuvan parhaiten 

joissakin täkäläisissä hautakappeleissa.53 Piispan toteamus on tärkeä, ja sitä voi tulkita usealla 

tavalla. Ensinnäkin piispa hyväksyi modernin arkkitehtuurin sakraalirakennuksissa.54 Toisaal-

ta hän nimeää siunauskappelit, pienimuotoiset sakraalirakennukset ‒ ei kirkot ‒ arkkitehtuu-

riltaan vauhdikkaiksikin esimerkeiksi. Kolmanneksi piispa Sormusen ja taiteilija Ilmari Wirk-

kalan vahvana intressinä oli hautausmaiden kohentaminen maisema-arkkitehtuuriksi, jolloin 

Hakamiehen mainitsemalla siunausvajalla oli väliä. 

 

                                                             
50 Congrès internationaux d'architecture modern -järjestö perustettiin 1928. Ks. luku 2.1. 
51 Vidler 2008, luku ”Une Architecture Autre”, 133‒140. 
52 Santala 2010, 19. 
53 Sormunen 1957, 143‒144; Airas 1992, 61. Piispa Sormusen teksti Arkkitehti-lehdessä on vuodelta 1957 ja 

piispa Gulinin 1959. Sama. Keskustelulla ”kirkon näköisestä kirkosta” oli Suomea paljon laajempi konteksti. 

Katolista kirkkoa koko 1900-luvun ajan keskusteluttanut uudistusliike päättyi liturgiseen uudistukseen, joka 

hyväksyttiin Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1962‒1965. Sakraalisuunnittelun kannalta keskeistä oli se, 

että kirkkorakentaminen vapautui, ja kunkin aikakauden arkkitehtoninen näkemys sai näkyä julki- ja sisätiloissa 

sekä kalustuksessa. Katolisen kirkon muutos heijastui protestanttiseen kirkkoon ja erityisesti Ruotsin korkeakir-

kollisen liikkeen kautta Suomeen. Suomalaisten piispojen esittäessä toiveitaan 1950-luvun lopulla, muutos oli jo 

nähtävissä. TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin 

yliopistossa syksyllä 2016. 
54 Sakraaliarkkitehtuurista käytiin kiivasta debattia kirkon näköisistä kirkoista, kun Kannonkosken, Nakkilan ja 

Rajamäen kirkko Nurmijärvellä rakennettiin 1930-luvun loppupuolella. Nikula 2005, 134‒135. 
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Tarkastelen tässä pro gradu -työssä modernin arkkitehtuurin murrosvaihetta 1950- ja 1960-

lukujen taitteessa. Ensinnäkin pyrin tunnistamaan ja eriyttämään vuosina 1958‒1965 käyt-

töönotettujen siunauskappeleiden arkkitehtuuria aikana, jolloin universaalin modernin tilalle 

syntyi useita rinnakkaisia, modernistisia virtauksia. Jaottelen siunauskappelit rationaalisiin, 

regionalistisiin ja utopistisiin. Jaottelu on syntynyt kenttämatkoilta hankitun materiaalin ja 

tutkimuskirjallisuuden vertailun ja ”läpikatsomisen” tuloksena. Jaottelu on tulkinnallinen ja 

viitteellinen.55 Siunauskappeleiden rakentaminen pysähtyi vuoden 1965 jälkeen.56 

 

Toisena tehtävänä pyrin hahmottamaan suomalaista kuolemankulttuuria aatehistoriallisesta 

näkökulmasta. Valistuksen myötä suuresti muuttuneita kuolemanrituaaleja eli vainajaan liit-

tyviä hautajais- ja muistelurituaaleja on tutkittu yhä runsaammin 1990-luvulta saakka niin 

ulkomailla kuin Suomessa. Ranskalaiset Philippe Ariès ja Michelle Vovelle sekä nuoremmis-

ta tutkijoista yhdysvaltalainen Thomas W. Laqueur ovat olleet kansainvälisiä uranuurtajia 

kuoleman kulttuurihistorian tutkijoina. Yhdysvaltalainen taidehistorioitsija Richard A. Etlin 

on tutkinut hengellistä eli symbolista arkkitehtuuria valistuksen ajan arvomaailman ja sen 

keskeisten käsitteiden kautta. 

 

Monitieteinen, globaalisti kuolemanrituaaleja tutkiva tieteenala eli tanatologia57 tutkii nykyi-

sin esimerkiksi saattohoitoa, eutanasiaa, uskonnottomien hautajaisrituaaleja tai kryoniikkaa eli 

sitä, voidaanko syväjäädytetyt vainajat herättää joskus henkiin. Siunauskappeleista rituaali-

paikkoina ei ole juurikaan mainintoja kuolemanrituaaleja käsittelevässä kirjallisuudessa, mut-

ta hautausmaista ja krematoriokappeleista on, kuten edellä ilmeni. Tanatologian tutkijat ovat 

pääasiassa uskontotieteilijöitä, joten taidehistoriallinen ja historiallinen tutkimus on ollut niu-

kahkoa muutamaa artikkelia lukuun ottamatta. Sen sijaan uskontotieteen monitieteinen laa-

juus, kansainvälinen vertailevuus ja kuolemankulttuurin muuttuminen luovat keskeisen kon-

tekstin suomalaiselle siunauskappelitutkimukselle. 

 

                                                             
55 Jaotteluni kestävyyttä voi verrata norjalaisen arkkitehdin John Enghin alustukseen Pohjoismaisilla rakennus-

päivillä Kööpenhaminassa vuonna 1961. Hän tiivistää erilaiset arkkitehtuurikäsitykset kolmeen perusryhmään: 

ensinnäkin kurinalaiseen ja tasapainoiseen muodon puhtauteen, toiseksi vapaamuotoiseen, veistokselliseen arkki-

tehtuuriin ja kolmanneksi kahden edellä mainitun välille sijoittuvaan konstruktivistiseen arkkitehtuuriin.55 

Enghin aikalaisajoitus on analoginen edellä esittämäni jaottelun suhteen. Arkkitehti-Arkitekten 7-8/1961, 15. 
56 Vuonna 1965 valmistui ja otettiin käyttöön 11 arkkitehdin suunnittelemaa siunauskappelia. Vuosina 

1966‒1969 vastaava luku yhteensä oli yhdeksän kappelia. Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen 

evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunauskappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovi-

rasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko. 
57 Thanatos oli kreikkalaisessa mytologiassa kuolemanjumala. 



12 
 

1.3. Evankelis-luterilaiset, vuosina 1958‒1965 käyttöönotetut siunauskappelit tut-

kimusaineistona: materiaali ja metodi 

 

Vuosina 1958‒1965 valmistui kaikkiaan 73 siunauskappelia, joista 52 kappaletta eli 71 % oli 

arkkitehtien piirtämiä.58 Kuten edellä totesin, on lukumäärä korkea, joskin arkkitehtien osuus 

suunnittelijoina oli jo 1800-luvun lopulta hallitseva. Erityisesti vuosina 1960‒1965 suunnitte-

lu keskittyi noin 75 prosenttisesti arkkitehtien käsiin. Ajanjakson aikana valmistui runsas nel-

jännes kaikista evankelis-luterilaisista siunauskappeleista Suomessa. Niiden rakentaminen 

hiipui nopeasti vuoden 1965 jälkeen: vain 11 uutta kappelia otettiin käyttöön vuosikymmenen 

loppuun mennessä ja niistäkin liki kaikki olivat arkkitehtien suunnittelemia. Kehitys oli sa-

manlainen Ruotsissa.59 Suomen siunauskappeleista valmistui 1950- ja 1960-luvuilla yhteensä 

136 kappaletta. Näistä 102 siunauskappelia eli 75 % oli arkkitehtien suunnittelemia.60 Yksit-

täisiä huippuvuosia olivat 1957 ja 1965, jolloin kumpanakin vuonna otettiin käyttöön 13 kap-

pelia.61  

 

Tutkimusaineistoni käsittää 17 siunauskappelin sarjan.62 10 siunauskappelia perustuvat kilpai-

lutöihin63 ja loput seitsemän innovatiivisuuteen sekä arkkitehdin tai arkkitehtiparin runsaaseen 

sakraalisuunnitteluun sekä virkatyöhön, toisin sanoen kaupungin- tai kauppalanarkkitehdin 

rooliin. 

 

Arkkitehtuurikilpailu on ensisijainen valintakriteeri valitsemalleni sarjalle. Tässä työssä ovat 

mukana kaikki vuosien 1958‒1965 kilpailutyöt. Ne ovat aikajärjestyksessä Levon hautaus-

maan kappeli Lahdessa (Aili ja Niilo Pulkka 1958), Keravan siunauskappeli Tuusulassa (Lau-

                                                             
58 Liite 1. 
59 Karlsmo 2005, 180. 
60 Liite 1. 
61 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 7. 
62 Levon hautausmaan kappeli Lahdessa (Aili ja Niiko Pulkka 1958); Keravan siunauskappeli Tuusulassa (Lauri 

Silvennoinen 1959); Korpilahden siunauskappeli Jyväskylässä (Erkki Kantonen 1959); Laessaaren siunauskap-

peli Laitilassa (Olli Kestilä 1960), Paattionlehdon siunauskappeli Kemissä (Osmo Sipari 1960), Pyhän Olavin 

kappeli Raaseporissa (Hilding Ekelund 1960); Vatialan siunauskappeli Kangasalla (Viljo Revell 1958‒60); 

Kelkkamäen siunauskappeli Laukaassa (Arvi ja Pirkko Ilonen 1961); Vihtijärven siunauskappeli Vihdissä (Tarja 

Salmio-Toiviainen ja Eero Toiviainen 1961); Imatran siunauskappeli Imatralla (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 

1962), Espoon siunauskappeli Espoossa (Heikki ja Kaija Siren 1963); Pääskylahden siunauskappeli Savonlin-

nassa (Unto Ojonen 1963); Helisnummen siunauskappeli Salossa (Eero Eerikäinen 1964); Keuruun siunauskap-

peli Keuruulla (Erkko Virkkunen 1964); Karkkilan siunauskappeli Karkkilassa (Veikko Larkas 1965); Ristinie-

men kappeli Haminassa (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) ja Toijalan siunauskappeli Akaalla (Mikael Nor-

denswan 1965). 
63 Lisään joukkoon yhden kutsukilpailutyön, joka puuttuu Siunauskappeli rakennustyyppinä -verkkojulkaisun 

listauksesta. Kyseisen lista perustuu Arkkitehtuurimuseon laskelmiin. Lehtimäki & Lyytinen 2015, 88‒89; Risti-

niemen siunauskappeli (Timo ja Tuomo Suomalainen 1963), Arkkitehti 2/2015, 92.  
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ri Silvennoinen 1959), Laessaaren siunauskappeli Laitilassa (Olli Kestilä 1960), Paattionleh-

don siunauskappeli Kemissä (Osmo Sipari 1960), Imatran siunauskappeli (Jaakko Kontio ja 

Kalle Räike 1962), Espoon siunauskappeli (Heikki ja Kaija Siren 1963), Helisnummen siu-

nauskappeli Salossa (Eero Eerikäinen 1964), Keuruun siunauskappeli (Erkko Virkkunen 

1964), Ristiniemen siunauskappeli Haminassa (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) ja Toija-

lan siunauskappeli Akaassa (Mikael Nordenswan 1965). Siunauskappeleista järjestettiin kaik-

kiaan 28 kilpailua vuosien 1911 ja 1999 välillä. Näistä 15 kilpailua osui rakentamisen ahke-

rimpaan vaiheeseen 1950- ja 1960-luvulle.64 Kirkkokilpailujen merkitys nähtiin keinona yllä-

pitää sakraalisuunnittelun hyvää tasoa, kuten Nikula alussa totesi, ja ulottaa se myös siunaus-

kappeleihin. Suomalainen kilpailujärjestelmä oli aivan poikkeuksellinen. Vaikka kirkkoja 

rakennettiin runsaasti esimerkiksi Länsi-Saksassa, niin kilpailuita ei järjestetty.65 1950-luvulla 

kilpailut olivat kaikille avoimia; 1960-luvulla kutsukilpailut yleistyivät.66 Sama oli havaitta-

vissa siunauskappeleiden suhteen. 

 

Esimerkkiaineistooni kuuluu kilpailutöiden lisäksi seitsemän muuta siunauskappelia. Yksi 

valintaperuste on ollut kohteen innovatiivisuus, toinen arkkitehdin runsas siunauskappeli-

suunnittelu tai muu sakraalisuunnittelu sekä kolmantena kappeleiden suunnittelu kaupungin- 

tai kauppalanarkkitehtina. Yksi Suomen maineikkaimmista arkkitehdeista oli muun muassa 

Helsinkiin Lasipalatsin (1935‒1937) ja Palacen talon (1949‒1953) suunnitellut Viljo Revell 

(1910‒1964), joka loi kutsuttuna Suomen tunnetuimman ja innovatiivisimman siunauskappe-

lin Vatialaan Kangasalle.67 Eniten siunauskappeleita suunnitelleista arkkitehdeistä mukana 

tässä työssä ovat järjestyksessä Mikael Nordenswan (1904‒1986), Unto Ojonen (1909‒1997), 

Esko Toiviainen (1915‒1999) ja Tarja Salmio-Toiviainen (1917‒2001) sekä Timo (s. 1929) ja 

Tuomo (1931‒1988) Suomalainen.68 Nordenswan ja Suomalaisen veljekset ovat mukana ai-

neistossani kilpailutyönsä perusteella. Karjaan kauppalanarkkitehti Hilding Ekelund 

(1893‒1984) ja Jyväskylän kaupunginarkkitehti Erkki Kantonen (s. 1927) suunnittelivat kum-

pikin yhden siunauskappelin sekä muuta sakraaliarkkitehtuuria. Veikko Larkas (1909‒1969) 

                                                             
64 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 88‒89. 
65 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016. 
66 Paavilainen 2008, 99, 108‒109. 
67 Putkonen 2010, 102; Kuvaliite, kuva 6. 
68 Nordenswan suunnitteli seitsemän, Ojonen kuusi, Toiviainen ja Salmio-Toiviainen yhteensä kuusi sekä Timo 

ja Tuomo Suomalainen yhteensä neljä siunauskappelia. Vertailun vuoksi voi mainita, että Erik Bryggman ja 

taiteilija Ilmari Wirkkala suunnittelivat kumpikin viisi siunauskappelia. Lehtimäki & Lyytinen 2015, 88‒89; 

Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko. 
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suunnitteli kaksi sekä Arvi (s. 1933) ja Pirkko (1934‒2018) Ilonen yhden siunauskappelin, 

mutta heidän muu sakraalisuunnittelunsa oli niin ikään runsasta.69 

 

Totean, että tarkastelujakson aikana suomalaisia evankelis-luterilaisia siunauskappeleita 

suunnittelivat niin paikalliset kuin tunnetut arkkitehdit. Hollantilaiset kulttuurimaantieteilijät 

Mirjam Klaassens ja Peter Groote toteavat samaa Hollannista, Ruotsista ja Tšekkoslovakias-

ta.70 

 

Olen tutustunut kaikkiaan 29:ään vuosina 1958‒1965 käyttöönotettuun siunauskappeliin sekä 

yhteensä pariinkymmeneen vanhempaan ja nuorempaan siunauskappeliin. Ne muodostavat 

tärkeän tausta-aineiston ja viitekehyksen sarjan kappeleille. 29:n siunauskappelin tiedot löy-

tyvät liitteestä 2.71 

 

Modernin arkkitehtuurin keskeisin vaikuttaja, saksalais-yhdysvaltalainen Ludwig Mies van 

der Rohe (1886‒1969) totesi 1950-luvulla, että arkkitehtuuri on nimenomaan oman aikansa 

peili, ei yksittäisen arkkitehdin ainutkertaista muotoilua.72 Tämä johtoajatus on ollut siunaus-

kappelivalintojeni taustalla: tarkoitus on esitellä mahdollisimman monipuolisesti arkkitehtien 

suunnittelemaa, vuosien 1958 ja 1965 välillä käyttöönotettua modernia siunauskappeliarkki-

tehtuuria. Miesin näkemyksen hyväksynyt piispa Sormunen totesi Arkkitehti-lehdessä vuonna 

1957 arkkitehtuurin ilmentävän hyvin ajanhenkeä. On kuitenkin muistettava ajallinen viive: 

siunauskappelin valmistumis- ja käyttöönottovuodet eivät ole yhteneväiset luvussa 1.1 maini-

tuista syistä, eikä siunauskappelia automaattisesti siunattu käyttöön. Myös arkkitehtuurikilpai-

lun ja käyttöönottovuoden välille saattoi kertyä vuosia. Yleensä pienimuotoiset siunauskappe-

lit valmistuivat noin vuoden aikana. 

 

                                                             
69 Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko.Veikko 

Larkas suunnitteli 11 kirkkoa, jotka sijoittuvat pääasiassa taajamiin ja haja-asutusalueelle. Arvi ja Pirkko Ilonen 

voittivat Vuosaaren kirkkokilpailun vuonna 1980. http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3131 (viitattu 

18.2.2020); Erkki Kantosen puhelinhaastattelu 9.3.2019; https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/ (viitattu 

18.2.2020); 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Larkas (viitattu 18.2.2020); https://www.hs.fi/muistot/art-

2000005654217.html (viitattu 18.2.2020). 
70 Klaassens & Groote 2012, 150‒151; Karlsmo 2005; Nešpor 2013. 
71 Liite 2. Tutkimuksessa käytetyt evankelis-luterilaiset siunauskappelit 1958−1965. Yksittäisestä siunauskappe-

lista mainitaan nimi, sijaintikunta, käyttöönottovuosi ja suunnittelija. Tutkimussarjan 17 kappelia on lihavoitu 

liitetiedoston kappeliluetteloon. Koska kaikki tässä työssä käsittelemäni siunauskappelit ovat arkkitehtien suun-

nittelemia, niin jätän ammattinimikkeen pois. 
72 Colquhoun 2002, 242. Kyseessä on Mies van der Rohen käyttämä ilmaisu ”will of the epoque”, aikakauden 

tahto. 

http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3131
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Larkas
https://www.hs.fi/muistot/art-2000005654217.html
https://www.hs.fi/muistot/art-2000005654217.html
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Olen tutustunut siunauskappeleihin katsomalla, kuljeskelemalla ja valokuvaamalla sekä haas-

tattelemalla niissä työskenteleviä henkilöitä. Tutkimukseni pohjan muodostavat siunauskap-

pelit, jotka korkeakouluharjoittelijana kartoitin kenttämatkoilla ja joista laadin tekstin Museo-

viraston rakennusperintörekisteriin ohjaajani valvonnassa syksyn 2014 aikana.73 Seuraavan 

luvun aineistoesittelyn tukena ovat kenttämatkojeni muistiinpanot, valokuvat, rakennusperin-

tötekstit, seurakuntien kotisivut ja tutkimuskirjallisuus sekä omat havainnot ja ”tilan tuntu”. 

 

Metodini on kävelyarkkitehtuuri. Le Corbusier loi ranskankielisen käsitteen promenade archi-

tecturale tarkoittamaan kulkijan eteen vähitellen avautuvaa näkymää Parthenon-temppelistä. 

Arkkitehtuurihistorioitsija Anthony Vidler on käyttänyt käsitettä Le Corbusierin vuonna 1955 

käyttöönotetun, Ronchampsissa Ranskassa sijaitsevan pyhiinvaelluskappelin yhteydessä: ra-

kennuksessa ei ole pääjulkisivua, vaan rakennus avautuu katsojalle kiertämällä rakennus ko-

konaan.74  

 

Taidehistorioitsija Kirsi Saarikankaan mukaan tilan ja käyttäjän suhde on vastavuoroinen. 

1900-luvun modernia asuntoa ja asumista tutkineen Saarikankaan mukaan tila jäsentyy liik-

kumalla ja syntyneet kulkureitit mahdollistavat sekä rajaavat toimintaa.75 Moderni arkkiteh-

tuuri mahdollisti tilan avoimuuden, jatkuvuuden, rajattomuuden ja ajallisen tavoitettavuuden 

sekä tasa-arvon. Laajat lasipinnat, aineettomuus, tilojen limittyminen sekä koreografia kuu-

luivat Giedionin viitoittamaan modernismin utopiaan.76  

 

Le Corbusierin mukaan visuaalinen näkeminen on kaiken lähtökohta.77 Espanjalais-

yhdysvaltalainen arkkitehtuurihistorioitsija Beatriz Colomina on todennut rakennuksen kat-

somisesta: rakennus on tarkkarajainen objekti, joka sijaitsee katsojasubjektia vastapäätä tästä 

riippumatta. Modernin, vaeltavan katseen myötä kohteen sisä- ja ulkotilan raja hämärtyy. Co-

lominan mukaan kohde kyseenalaistaa oman objektiutensa, joten katsojan visuaalinen koke-

mus on monella tapaa konstruktio.78  

 

Saarikankaan mukaan tilan havainnoimiseen tarvitaan Giedionia ja muita ensimmäisen polven 

modernismitutkijoita fenomenologisempaa, kohtaavampaa otetta. Se, että tarkastelen siunaus-

                                                             
73 Rakennusperintörekisteri on julkinen vain suojeltujen rakennusten osalta.  
74 Vidler 2008, 101; Colomina 1994, 5; Kuvaliite, kuva 22. 
75 Saarikangas 2002, 23‒24. 
76 Saarikangas 2002, 484‒485. 
77 Colomina 1994, 296. 
78 Colomina 1994, 13‒14. 
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kappeleiden muotokieltä: massaa, rakenteita ja pintoja rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta, al-

tistaa Saarikankaan osuvalle kritiikille. Hänen mukaansa moderni arkkitehtuuritutkimus on 

perinteisesti keskittynyt liikaa esteettisyyteen: nimiarkkitehdin työhön, rakennushistoriaan ja 

mustavalkoisten valokuvien välittämään historiattomaan tyhjään tilaan. Fenomenologisen 

tutkimuksen mukaan tilan kokija kutoo omia merkitysten seittejään eri tiloihin.79 Näin ollen 

valkoinen, kenties historiattomaksi suunniteltu tila ei viime kädessä ole sitä, miltä se näyttää, 

vaan millaisia merkityksiä se kokijalleen tuottaa. 

 

Toisen maailmailmansodan jälkeen englantilainen arkkitehtuurihistorioitsija Colin Rowe kiis-

ti modernismin katkaisseen arkkitehtuurihistorian jatkumon. Hän ei kannattanut modernismia, 

mutta uskoi arkkitehtuurin jatkuvuuteen.80 Modernistit olivat omineet metodikseen kävely-

arkkitehtuurin, joka Rowen mukaan oli ollut osa barokin arkkitehtuurin hahmottamista. Visu-

aalisen mielihyvän sijaan modernin rakennuksen kiertäminen, ja kiintopistettä vailla olevan, 

monimuotoisen rakennusmassan prosessoiminen oli vaativa prosessi. Rowe väitti, että mo-

dernismi ja 1500-luvun manierismin moniselitteisyys olivat keskenään analogisia.81 Hän 

osoitti sukulaisuuden renessanssin ja modernin välillä, ja mursi näin osaltaan Giedionin ja 

muiden puhdasoppisten modernismitutkijoiden kaanonia. 

 

Siunauskappelit ovat koreografialtaan tarkasti määriteltyjä rakennuksia. Itävaltalaisen arkki-

tehdin Adolf Loosin (1870‒1933) mukaan rakennuksen pohjapiirros ja tilaohjelma oli suunni-

teltava siirtymiltään, varsinkin sisääntulon ja lähtemisen kannalta, kiinnostavaksi. Loosin mu-

kaan vastakohtaisuudet loivat rakennukseen teatraalisuutta.82 Tehokkaimmillaan siunauskap-

pelia voisi luonnehtia Le Corbusierin tavoin äärimmilleen hiotuksi ”koneeksi”, joka auton, 

lentokoneen tai valtamerilaivan tavoin on alati liikkeessä.83 Äärimmillään sisätilan voisi kuvi-

tella pulloksi, vatsalaukuksi tai Le Corbusierin sanoin ktooniseksi, ikään kuin maanalaiseksi 

tilaksi, jonne saavutaan, koetaan visuaalinen tai taiteellinen elämys ja josta poistutaan yhtä 

kanavaa pitkin.84  

                                                             
79 Saarikangas 2006, 33‒42. Saarikangas tukeutuu fenomenologisten kulttuurintutkijoiden, ranskalaisten Michel 

Foucault’n, Maurice Merleau-Pontyn ja Michel de Certeaun tutkimuksiin. Sama.Tarkastelen siunauskappeleita 

taidehistorian opiskelijana, en surevana omaisena saattoväessä. Koen ja kirjoitan sakraaliarkkitehtuurista kuiten-

kin omasta kulttuurisesta kontekstistani, ”elämismaailmastani” käsin. 
80 Vidler 2008, 62, 71‒72; Tournikiotis 1999, 254. Rowen artikkeli ”Manierismi ja moderni arkkitehtuuri” vuo-

delta 1949 on käännetty suomeksi, ks. Rowe 1991. 
81 Rowe 1991,  
82 Heynen 1999, 80‒83. 
83 Le Corbusier 2004, 110‒119; luku Arkkitehtuuri ja vallankumous sekä siihen liittyvät kuvat, 213‒230. 
84 Tzonis 2001, 224, 227. 
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Seuraavissa alaluvuissa esittelen siunauskappeliaineiston vuosittain jaoteltuna sekä lyhyesti 

kappeleiden suunnittelijat. 

 

1.3.1. Vuosi 1958: Levon siunauskappeli  

 

Levon hautausmaa sijaitsee Salpausselän metsäisessä harjumaisemassa Lahdessa. Levon hau-

tausmaan kappeli valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1958. Se sisältää kolme samaan aikaan 

käytettävää siunaustilaa. 85 Kappelista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 1956. Toisen 

palkinnon saaneiden Aili ja Niilo Pulkan maiseman huomioiva kilpailutyö toteutettiin.86 

 

Traditionaalinen, jyrkän harjakattoinen Metsäkappeli muistuttaa keskiaikaista kirkkoa norja-

laisine liuskekivilaatoin latjattuine kattoineen.87 Vaalea Valon kappeli on moderni ja pelkis-

tetty, viistokattoinen tila. Sen valkoista, rapattua ulkoseinää viiltää kolme kapeaa, pystysuoraa 

ikkunaa.88 Rakennuksen runko on betonia, myös tiiltä ja puuverhoilua on käytetty. Kappeleita 

yhdistää aula ja pyörein kattoikkunoin varustettu huoltokäytävä. 

 

Kookkaan Metsäkappelin sisätila on ilmeeltään hyvin 1950-lukulainen betonisine tukikehi-

neen ja puukatteisine sisäkattoineen. Alttaritilan valo lankeaa sivulappeeseen sijoitetusta altta-

ri-ikkunasta kahitiiliselle alttariseinälle.89 Pitkä, matala sivuikkuna avautuu metsähautaus-

maalle ja luo dominoivan yhteyden havumetsään. 

 

 

 

 

                                                             
85 Kappelin peruskorjaus tehtiin 2007, jolloin kolme kappelia saivat nykyiset nimet. Niskanen & Rekola 2014, 

86; https://www.lahdenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/levon-kappelit (viitattu 20.2.2020); Kuva-

liite, kuvat 30‒32. Kappelin yhteyteen rakennettiin vuonna 1969 krematorio, jonka ruotsalaisvalmisteinen, polt-

toöljyllä toimiva Tabo-uuni oli neljäs Suomessa käyttöönotettu krematorio. Vahtimestari Mika Leivo, Lahti 

6.9.2017. 
86 Aili Pulkka (1915‒1987) ja Niilo Pulkka (1912‒2005) olivat arkkitehtipari, joiden sakraalisuunnitteluun kuu-

luivat esimerkiksi Kesälahden kirkko (1950) ja Honkanummen hautausmaa (1956) Vantaalla sekä runsaasti 

julkisia kohteita, kuten Aalto-yliopiston rakennuksia Espoossa. Niskanen & Rekola 2014, 85; 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Niilo_Pulkka (viitattu 17.10.2019). Niilo Pulkka on hyväksytty Docomomon listalle 

yhtenä Rovaniemen linja-autoaseman (1959) suunnittelijana. http://docomomo.fi/?s=pulkka (viitattu 

17.10.2019). 
87 Kuvaliite, kuva 30. 
88 Kuvaliite, kuva 32. 
89 Kuvaliite, kuva 31. 

https://www.lahdenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/levon-kappelit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Niilo_Pulkka
http://docomomo.fi/?s=pulkka
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1.3.2. Keravan ja Korpilahden siunauskappelit vuodelta 1959 

 

Keravan siunauskappeli sijaitsee loivalla harjanteella Sammalojan hautausmaalla Tuusulassa. 

Lauri Silvennoisen (1921‒1969) vuonna 1957 valmistunut ja 1959 käyttöönotettu lennokas ja 

puhdaslinjainen rakennus koostuu pohjaltaan täysin neliömäisestä kappeliosasta ja siihen sa-

kastilla liitetystä, vainajien käsittelytiloihin tarkoitetusta siivestä. Korkea sisäänkäyntijulkisi-

vu on osa aaltopellillä verhottua kattoa, joka syöksyy dramaattisen jyrkästi kohti alttariseinä-

mää.90 

 

Alttariseinä on koko leveydeltään lasia, ja se välittää vuodenaikojen vaihtelun metsäisellä 

hautausmaalla. Ikkunasta näkyy kookas piha-alueelle pystytetty risti. Vainaja saatetaan hau-

tausmaalle enkeliaiheisen, puusta veistetyn oven kautta. Salin seinät ja katto ovat valkoiseksi 

maalattua lautaa ja lattia mosaiikkibetonia. Suurikokoiset vaaleat laatat rauhoittavat lattiatilaa. 

Viettävään kattoon ripustetut valaisimet, tummaruskeat metallijalkaiset puupenkit ja muu sak-

raalisisustus ovat ajan hengen mukaisia.91 

 

Keravan kauppalan Sammalojan hautausmaata ja siunauskappelia koskeva arkkitehtuurikil-

pailu järjestettiin 1956.92 Lauri Silvennoinen avustajinaan arkkitehtiylioppilaat Erkki Kairamo 

ja Antti Melajärvi voittivat kilpailun ehdotuksellaan ”La vita nuova” (Uusi elämä). Keravan 

hautausmaa ja siunauskappeli olivat Silvennoisen ensimmäinen oma työ sen jälkeen, kun hän 

oli työskennellyt Alvar Aallon toimistossa, osallistunut siellä Malmin siunauskappelikilpai-

luun ja perustanut oman toimiston. Palkintolautakunta kiitti hautausmaan viuhkamaista ase-

makaavaa, siunauskappelin sijaintia sekä ulkoasultaan yksinkertaista ja vaikuttavaa kappe-

lia.93 

 

Korpilahden ylösnousemuksen kappeli valmistui vuonna 1959 ja on piirustuksiltaan Jyväsky-

län kaupunginarkkitehti Erkki Kantosen käsialaa. Yksinkertainen kappeli on tummalla kylläs-

teellä maalattu puurakenteinen, osin asbestilevyllä katettu ja vinokattoinen rakennus, joka 

                                                             
90 Kuvaliite, kuvat 33 ja 34. 
91 Suntio Timo Seppänen, Tuusula 30.10.2014; Kuvaliite, kuva 35. 
92 Keravan seurakunta oli irrottautunut Tuusulasta vuotta aiemmin. 
93 Keravan siunauskappeli oli Lauri Silvennoisen ensimmäinen sakraalikohde; Tammisalon kirkko valmistui 

1966 ja Roihuvuoren kirkko arkkitehdin kuoleman jälkeen vuonna 1970. Keravan siunauskappelin käyttöönoton 

aikaan Silvennoisen toimistossa suunniteltiin Helsingin Pihlajanmäen asuinaluetta. Silvennoinen oli uuden ele-

menttirakentamisen pioneeri. Hän tarkensi Olli Kivisen asemakaavaa istuttaen pitkiä kerrostalolinjoja kallioiseen 

maastoon. https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/lauri-silvennoinen/ (viitattu 20.2.2020). 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/lauri-silvennoinen/


19 
 

sijaitsee alaspäin viettävän hautausmaan yläpuolella.94 Se käsittää kappelisalin, toimiston, 

wc:n ja eteisen. Valkopieliset, geometriset ikkunaruudut kertautuvat ulkoseinän yksinkertai-

sissa neliökehikoissa. Katto on saumapeltiä. Pieneen, kodikkaana pidettyyn siunauskappeliin 

mahtuu 100 ihmistä, ja siinä on urkulehteri. Alun perin samaan tasoon suunniteltu kylmiö 

sijoitettiin kustannussyistä kellariin. Matala siipirakennus rakennettiin 2000-luvun alussa suo-

jaamaan kellarin sisäänkäyntiä kylmiltä ja sateisiltä säiltä.95 

 

Korpilahden siunauskappeli on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Rakennus on kattoa lukuun 

ottamatta täysin puinen. Kappelisaliin käydään kappelin päädystä viiston kattolinjan alta. Sali 

on vaalea ja valoisa. Hautausmaan puoleinen ikkuna laajenee vertikaalisti ruutu ruudulta altta-

ritilaa kohti mentäessä. Alkuperäiset pistemäiset ja yksinkertaiset kattovalaisimet on korvattu 

useilla riippuvalaisimilla. Kappelisalin hautausmaanpuoleista vaakalaudoitettua seinää tuke-

vat kevyet, alaspäin kapenevat ristikkomalliset tukikehät. Profiililtaan koverretut penkkirivit 

ovat mäntypuuta. Käsityön jälki näkyy myös parvelle johtavissa ja ahtaaseen tilaan suunnitel-

luissa siksakportaissa. Lattia on linoleumia.96 

 

Jyväskylän kaupunginarkkitehti Erkki Kantonen (s. 1927) piirsi Korpilahden siunauskappelin 

kirkkovaltuuston puheenjohtajan, maanmittausinsinööri Yrjö Ratian pyynnöstä tämän toimi-

tettua maanmittauksen arkkitehdin kesämökkitontilla Korpilahdella. Kantosen mukaan seura-

kunnan toimeksianto sisälsi toiveen 100 hengen sisätilasta ja kohtuullisista kuluista. Arkkiteh-

tityön lähtökohtana oli maiseman ja sijainnin sekä päivänkierron huomioiminen niin, että siu-

naustilaisuudessa valo lankeaisi alttaritilaan. Kantonen on suunnitellut useita seurakuntakes-

kuksia Jyväskylään ja muualle Keski-Suomeen.97 

 

1.3.3. Vuosi 1960: Laessaaren, Paattionlehdon, Pyhän Olavin ja Vatialan siunauskappe-

lit 

 

Olli Kestilän suunnittelema Laessaaren jyrkkäharjainen siunauskappeli sijaitsee hautausmaal-

la pääty itään päin, kohti Laitilan keskiaikaista kivikirkkoa. Se muodostaa maisemallisen suh-

teen vanhaan kirkkoon. Punatiilinen muuri johdattaa kulkijan siunauskappelin pääovelle, jon-

                                                             
94 Kuvaliite, kuva 36. 
95 Hautausmaanhoitaja Jari Pitkänen 20.7.2017. Paikallinen rakentaja Arvi Ikonen on rakentanut sen. Sama. 

Yleensä rakennuttajaa ei mainita kappeleiden yhteydessä. 
96 Kuvaliite, kuva 37. 
97 Erkki Kantosen puhelinhaastattelu 9.3.2019; https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/ (viitattu 20.2.2020) 

. 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/
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ka edessä on liuskekivikate. Muuriin on kiinnitetty korkea, yksinkertainen metalliristi. Muuri 

ja kappeliseinän alaosa muodostavat ulko-ovea lukuun ottamatta katkeamattoman, toisiinsa 

integroidun jatkumon. Lasinen ulko-ovi integroituu suorakaiteenmuotoisten ikkunaruutujen 

kattamaan itäpäätyyn. Ikkunaseinään on kiinnitetty kolme valkoista puuristiä. Länsiseinä on 

valkoiseksi slammattu ja tekstuuriltaan epätasainen: harvakseltaan ulkonevat tiilet muodosta-

vat alttaripäätyyn yksinkertaisen koristeprofiloidun pinnan. Samalainen pinta löytyy Ristikan-

kaan hautausmaan siunauskappelista (Bryggman & Kestilä 1957), jonka Kestilä viimeisteli 

Bryggmanin kuoleman jälkeen. 

 

Pohjaltaan suorakulmaisen rakennuksen peltinen harjakatto ja muuri eivät ole linjassa: muuri 

jatkuu kattolinjan ohi. Katto näyttää olevan irrallaan tiilimuurin rajaamasta tilasta. Osa katto-

lappeesta on korvattu lasitiilillä, mikä mahdollistaa alttaritilan valonsaannin.98 

 

Valoisa ja yksinkertainen kappelisali saa värityksensä punatiilestä, puusta ja valkoiseksi työs-

tetyistä tiiliseinästä ja ikkunanpuitteista. Liimapuukehät tukevat kattoa ja tukeutuvat alhaalla 

punatiiliseen muuriseinään liitinhaarukoin. Kappeli saa luonnonvaloa paitsi päädyn ikkuna-

seinästä, myös sivulappeen alttari-ikkunasta, joka valaisee valkoisen, rapatun alttariseinän. 

Lattia on klinkkeriä.99 

 

Turkulainen Olli Kestilä (1920‒2013) osallistui kutsuttuna Laitilan siunauskappelikilpailuun 

vuonna 1958. Laitilan hautausmaalle ja siunauskappelille syntyi tarve tilanteessa, jossa keski-

aikaisen kirkon hautausmaa kävi ahtaaksi.100 

 

Kemin Paattionlehdon hautausmaata halkovan hiekkakäytävän pohjoispäässä pilkottaa vaalea 

rakennus keskellä mäntykangasta. Osmo Siparin suunnittelema selväpiirteinen ja viistokattoi-

nen kappelirakennus näyttää sijaitsevan kahden pitkälle ulottuvan matalan muurin kulmassa. 

                                                             
98 Kuvaliite, kuva 40. 
99 Kuvaliite, kuva 41. Alun perin rakennuksessa oli kappelisalin lisäksi sakasti ja kylmiö, mutta suorakulmainen, 

matala lisärakennus kylmiöineen ja henkilökunnan työtiloineen rakennettiin kappelin yhteyteen vuonna 1977. 

Käynti lisärakennukseen tapahtuu alttariseinän oikeaan reunaan puhkaistusta yksinkertaisesta kaariovesta. Ra-

kennusselvitys-laessaari.html. Siunauskappeliin liittyy erillinen, myöhemmin rakennettu, puurakenteinen kello-

torni sisäänkäynnin vieressä. Hautausmaavastaava Tapio Junnila, Laitila 6.9.2017. 
100 Kestilä työskenteli Bryggmanin toimistossa tämän kuolemaan asti 1955. Hän viimeisteli muun muassa 

Bryggmanin kesken jääneet Turun linnan restaurointityöt sekä Ristikankaan siunauskappelin Lappeenrantaan. 

Laitilan siunauskappelin aikaan hän osallistui samanaikaisesti useiden keskiaikaisten kirkkojen restaurointipro-

jekteihin Varsinais-Suomessa. Kestilä oli työskennellyt vuoden stipendiaattina Le Corbusierin toimistossa Rans-

kassa 1940-luvun lopulla. https://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Kestil%C3%A4 (viitattu 20.2.2020). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Kestil%C3%A4
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Toinen muuri johdattaa saattoväen kappeliin ja toinen siunatun vainajan hautaan.101 Vainaja 

kuljetetaan kahden valkoisen, neliönmuotoisen kehikon läpi saattokellojen soidessa. Hiekka-

tietä saapunut seisoo suoraan vainajan saattotien päässä katsoen kahden kehyksen läpi kappe-

lille. Memento mori, muista kuolevaisuutesi, muistuttavat nämä tyhjentyneet neliöt.102 

 

Tiilestä ja betonista rakennettu, voimakkaasti viistokattoinen ja pohjaltaan suorakulmainen 

siunauskappeli on yhdessä tasossa.103 Ulko-ovelta avautuva käytävä jakaa kappelin matalaan 

osaan ja korkeaan saliin. Vaalea muuri jatkuu sisätiloissa jakaen sakastin toiselle puolelle ja 

kääntyen suorassa kulmassa kappelisalin alttariseinäksi lävistäen korkean ulkoseinän hau-

tausmaan puolella. Alttaritila on poikkeuksellisen hieno kiillotettuine kivipintoineen, integroi-

tuine istutuksineen ja epäsuorine valoineen. Kapeista ja korkeista ruuduista koostuva ikkuna-

rivi mahdollistaa luonnonvalon laskeutumisen kappelisaliin, johon mahtuu 250 henkilöä.104 

 

Kutsukilpailu järjestettiin 1958, ja sen voitti kilpailuehdotus ”Rauhan maa”. Sen oli laatinut 

Osmo Sipari (1922‒2008) avustajinaan arkkitehtiylioppilas Erkki Kairamo ja teknisenä asian-

tuntijana diplomi-insinööri Eino Puranen.105 Paattion hautausmaan siunauskappeli vihittiin 

käyttöön 1960.106 

 

Hilding Ekelund (1893‒1984) suunnitteli Karjaan kauppalaan, nykyiseen Raaseporin kaupun-

kiin, Pyhän Olavin kappelin. Mäntykankaisella kaistaleella hautausmaan takana sijaitseva 

kappeli ja sen viereinen seurakuntakeskus muodostavat punatiilisen parin muutoin tiiviin 

omakotitaloalueen keskellä.107 Massaltaan kapean ja korkean rakennuksen sisäänkäyntiä 

pehmentävät vaalea puurakenteinen pergola ja ulkoseinään muurattu kolumbaario. Kappelira-

kennus levenee ahtaasta aulasta kappelisaliin, jossa kuoroparvi ja urut sijaitsevat. Luonnonva-

lo lankeaa epäsuorasti alttariseinälle rakennuksen leveimmän kohdan nauhaikkunasta ja sivu-

seinän kapeasta ja korkeasta ikkunasta sekä pienestä parvelle avautuvasta ikkunasta. Luon-

nonvalo sekä pistemäiset valaisinrivit luovat kontrastisia, jännittäviä varjoja muuratun tiilisei-

                                                             
101 Kuvaliite, kuva 42. 
102 Kuvaliite, kuva 43. 
103 Kuvaliite, kuva 44. 
104 Kuvaliite, kuva 45. 
105 Kyseessä oli Siparin toinen ja tiettävästi viimeiseksi jäänyt sakraalikohteen kilpailutyö: yhdessä opiskeluka-

verinsa Eero Eerikäisen kanssa hän oli voittanut Sallan kirkkokilpailun 1947. 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/osmo-sipari/ (viitattu 20.2.2020). 
106 https://www.keminseurakunta.fi/hautausmaat/paattionlehdon-hautausmaa/paattionlehdon-hautausmaan-

historiatietoa (viitattu 20.2.2020) 
107 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4501 (viitattu 20.2.2020). 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/osmo-sipari/
https://www.keminseurakunta.fi/hautausmaat/paattionlehdon-hautausmaa/paattionlehdon-hautausmaan-historiatietoa
https://www.keminseurakunta.fi/hautausmaat/paattionlehdon-hautausmaa/paattionlehdon-hautausmaan-historiatietoa
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4501
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nän karhealle pinnalle. Yksinkertainen puuristi, taustastaan irrallaan oleva puinen alttaritaso ja 

katafalkki muistuttavat rakennuksen funktiosta.108 

 

Kylmäsäilytystilat ja krematorio sijaitsevat kellarissa. Arkkuhissi nostaa arkun suoraan kata-

falkille, josta vainaja kuljetetaan haudalle pergolan läpi tai lasketaan alas krematorioon tuh-

kattavaksi.109 Vuonna 1960 käyttöönotetun kappelin yhteyteen rakennettiin Suomen toinen 

krematorio 1964. Viereinen, kappelia pinta-alaltaan suurempi seurakuntakeskus valmistui 

1962. 

 

Suomen eturivin arkkitehteihin kuulunut Ekelund toimi Helsingin kaupunginarkkitehtina 

1940-luvulla ja arkkitehtuuriprofessorina 1950-luvulla. Ekelund vaikutti Karjaan kauppalan, 

sittemmin kaupungin, kaavoitukseen ja julkiseen arkkitehtuuriin 1930-luvulta 1970-luvulle.110 

 

Viljo Revellin suunnittelema, Tampereen seurakuntien yhteinen ja Kangasalan puolella sijait-

seva Vatialan siunauskappeli valmistui mäntykankaiselle hautausmaalle vuonna 1960. Siu-

nauskappeli mainitaan usein kirjallisuudessa 1960-luvun monimuotoisten betonikirkkojen 

yhteydessä; se kuuluu Suomen modernin arkkitehtuurin kansainvälisisiin merkkiteoksiin.111 

 

Horisontaalin kattolinjan yläpuolelle nouseva paraabelikatto kiinnittää huomiota. Pohjaltaan 

suorakulmainen rakennus koostuu kahdesta kappelista, avoimista aula- ja omaistiloista, saka-

ristoista sekä alakertaan sijoittuvista kylmiöistä, teknologia- ja muista henkilökunnan tiloista. 

Täysin betoninen rakennus on lajissaan ensimmäinen siunauskappeli Suomessa. Diplomi-

insinööri Paavo Simulan käsialaa on Suomessa ainutlaatuinen, yksipuoliselle muotille valettu 

rakennelma. Vesikatto on katettu kuparilla. Kappelia rakennettiin näistä syistä poikkeukselli-

sen pitkään, vuosina 1958‒1960.112 

 

Rakennus saa pääasiallisen valaistuksensa luonnonvalosta. Suuren kappelin pitkien lasi-

ikkunaseinien takana sijaitsevat vesialtaat välkehtivät molemmin puolin ja luovat katseen nos-

                                                             
108 Kuvaliite, kuvat 46 ja 47. 
109 Hautaustoimen johtaja Carita Siltanen 2.10.2014; Kuvaliite, kuva 48. 
110 Ruotsissakin työskennellyt ja funktionalismiin varhain vihkiytynyt Ekelund suunnitteli Töölön kirkon Töö-

löntorin kupeeseen ja Luther-kirkon interiöörin Helsingin keskustaan 1930-luvulla. 
https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hilding-ekelund/ (viitattu 20.2.2020) 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4501 (viitattu 20.2.2020) 
111 Niskanen A. 2016, 41,43; Koho 2008, 169‒170. 
112 Santala 2010, 101. Kuvaliite, kuvat 6 ja 7. 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hilding-ekelund/
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4501
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tavia heijastuksia korkealla kaartuvaan sisäkattoon.113 Pitkät loisteputkilamput valaisevat tar-

vittaessa. Hämäriä aulatiloja valaisevat useat kattoikkunat. Pienen kappelin valaistus on kont-

rastinen: katonrajan kapeasta nauhaikkunasta hämärään, pelkistettyyn sisätilaan syöksyvä 

auringonvalo luo maagisen tunnelman.114 Kellarikerroksen sisäänkäynnin eteen on kaivettu 

autoramppi. Kappelikerrokseen nousevat kierreportaat hohtavat kattoikkunasta lankeavassa 

valossa niin, että hautausmaatyöntekijän mukaan japanilaiset arkkitehdit huutavat tässä kohtaa 

”Katsura!” viitaten japanilaiseen perinnerakentamiseen ja keisarilliseen huvilaan Kiotossa.115 

 

Pelkistetty siunauskappeli on niukka ja yksinkertainen. Sisustusarkkitehti Olli Borg on suun-

nitellut kalustuksen. Värit varioivat vallitsevasta betoninharmaasta ison kappelin tummanrus-

keisiin mäntypuisiin kiintopenkkeihin sekä päädyissä ja lehterillä sijaitsevien urkupillistöjen 

ruskeisiin maaväreihin. Lisäksi aulatilojen ja pienen kappelin katto on katettu puulla. Kellari-

kerroksen lattia on punertava kivilattia muutoin vaaleanharmaassa kappelissa. Pääsisäänkäyn-

tiä ympäröivät lehtevät pergolat ja vesialtaat. Siunauskappeli on kävijälle vaikuttava koke-

mus. 

 

Suostuessaan tamperelaisten pyyntöön Vatialan siunauskappelista vuonna 1958, Revell voitti 

kilpailun Toronton kaupungintalosuunnitelmasta Kanadassa. Se jäi hänen viimeiseksi, kesken 

jääneeksi työmaakseen.116  

 

1.3.4. Vuosi 1961: Kelkkamäen ja Vihtijärven siunauskappelit 

 

Arvi ja Pirkko Ilosen suunnittelema Kelkkamäen siunauskappeli valmistui ja otettiin käyttöön 

vuonna 1961. Kelkkamäen siunauskappeli on massaltaan jyrkän pulpettikattoinen ja mustaksi 

maalattu puurakennus. Se sijaitsee Lievestuoreella viitisen kilometriä taajaman ulkopuolella. 

Halkaistulta mustalta kuutiolta näyttävä siunauskappeli on rakennettu mäntykankaiselle hau-

tausmaalle. Valkopuitteinen ikkunarivi ja sen yläpuolella kohoava massiivinen, geometrinen 

                                                             
113 Kuvaliite, kuvat 8 ja 11. 
114 Kuvaliite, kuva 10. 
115 Kuvaliite, kuva 12. Tieto perustuu Vatialan suntion tietoon. Japanin keisarillisen Katsura-palatsin ja Vatialan 

kappelin välisestä samankaltaisuudesta, ks. Niskanen 2016, 41. 
116 Revell keskittyi 1950-luvulla uusiin rakennusmateriaaleihin ja -tapoihin, niin julkiseen kuin yksityiseen ja 

pienimuotoiseen rakentamiseen ennakoiden 1960-luvun rakentamista. Revellin tuotantoon kuuluivat myös jäl-

leenrakennusajan pehmeä, tiilirakenteinen eritysammattioppilaitos Liperissä (1946‒1949) sekä Meilahden kan-

sakoulu (1949‒1953) Helsingissä. Santala 2010, 15‒42; 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1451 (viitattu 20.2.2020); 

https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/artikkelit/elama_ja_kuolema_kayvat_vuor

opuhelua_vatialassa.30621.news (viitattu 20.2.2020). 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1451
https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/artikkelit/elama_ja_kuolema_kayvat_vuoropuhelua_vatialassa.30621.news
https://tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media/artikkelit/elama_ja_kuolema_kayvat_vuoropuhelua_vatialassa.30621.news
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pulpettikatto muodostavat kontrastisen parin. Musta katto-osa näyttää ylisuurelta neliöpohjaan 

verrattuna. Puurakennuksen tukikehät muodostavat eleettömän, traditioon viittaavan raken-

teellisen elementin kauttaaltaan puurakenteisessa kappelissa.117 Lyhyt puuaita, johon on integ-

roitu metallinen kelloteline, johdattaa kävijän sisäänkäynnille rakennuksen matalaan päähän. 

 

Vaihtelevat puupaneloinnit tuovat ilmeikkyyttä vaaleaan sisätilaan. Kappelisali on valoisa 

matalan sivuikkunan sekä korkealta alttariseinän ja katon välisestä kapeasta ”ikkunanraosta” 

lankeavan valon sekä riippu- ja kohdevalaisinten ansiosta. Alttariseinä ei ole yhtenäinen. Tu-

kikaarten rytmittämän korkean ulkoseinän eteen on sijoitettu matala seinämä, johon pieni alt-

taritaso ja kookas puuristi ovat kiinnitettyjä.118 Rakennus on yksinkertainen ja selkeän musta-

valkoinen. Rakennus jakautuu kappelisaliin, jossa on kuorolehteri, eteiseen, sakastiin ja wc-

tiloihin. Kivirakenteinen kylmäkellari sijaitsee kappelin välittömässä läheisyydessä. 

 

Vihtijärven kappeli sijaitsee Alimmaisen järven rannalla mäntymetsikössä peltomaiseman 

laidalla. Tarja Salmio-Toiviaisen ja Esko Toiviaisen suunnittelema, vuonna 1961 käyttöön-

otettu siunauskappeli on valkeaksi maalattu tiilirakennus, jossa on musta pulpettikatto. Käsin-

piilutut, tervatut tai mustaksi maalatut hirsipylväät luovat kiinnostavan kontrastin valkeille 

seinille. Kokonaisuutta täydentää entisestä viljamakasiinistä peräisin oleva graniittinen alttari-

seinä.119 Alttariosa saa luonnonvaloa korkeista sivuikkunoista. Toisessa alttari-ikkunassa on 

ristin ympärillä on punaisia lasiruutuja kuvaamassa Kristuksen sovintoverta.  

  

Vastakohtana dramaattiselle alttariosalle tilaan tuovat lämpöä runsas puumateriaali ja piste-

mäinen valaistus. Istumapaikkoja on noin 100. Lattia on tiilinen.120 Salin takaosassa on pal-

jeovilla erotettava kappelitila ja myöhemmin lisätty keittiö. Salin takaosassa on lasilla erotettu 

lehterimäinen tila. Omaisia ja hautausmaalla kävijöitä palvelee siunauskappeliin katoksella 

yhdistetty pieni puolipyöreä käymälätila. 

 

1.3.5. Imatran siunauskappeli vuonna 1962 

 

Imatran siunauskappeli sijaitsee mäntykankaisella Tainionkosken hautausmaalla. Jaakko Kon-

tion ja Kalle Räikkeen suunnittelema valkoinen kappeli muodostaa kellotornin, muurin ja 

                                                             
117 Kuvaliite, kuva 51. 
118 Kuvaliite, kuva 52. 
119 Kuvaliite, kuva 53. 
120 Kuvaliite, kuva 54. 
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huoltorakennuksen kanssa suljetun sisäpihan, jonka tarkoitus on koota saattoväki yhteen. 

Mustavalkoista, massiivista kokonaisuutta profiloi taitteinen, keskeltä vastakkaisiin kulmiin 

kurkottava kattolinja. Lyhtyikkunoita koristavat mustaksi maalatut ristikkorakenteet.121  

 

Kappelisalin valkoiseksi slammatut tiiliseinät ja katon tummiksi maalatut, puiset ristikkora-

kenteet muodostavat korkealta laskeutuvan mustavalkoisen tilan. Vaikutelma pehmenee mata-

lalle laskeutuvien kullanväristen riippuvalaisimien ja punertavan laattalattian myötä. Ulottei-

nen lehterin kulma toistaa lyhtyikkunoiden terävyyttä, mutta lehteri luo kappelisaliin horison-

taalista linjakkuutta. Alttaritaso sijaitsee paria porrasaskelmaa korkeammalla, ja sen ylle avau-

tuu matalampi lyhtyikkuna. Kookas puukrusifiksi sekä reikäkoristeinen metalliseinämä koris-

tavat alttaritilaa. Irtoseinämä suojaa vainajan arkun saapumista alttaritilaan.122 Erillistä kata-

falkkia ei ole.  

 

Siunauskappelirakennuksessa sijaitsevat kappelisalin lisäksi sakasti, eteisaula, odotustila sekä 

saniteettitilat. Välittömässä läheisyydessä olevassa huoltorakennuksessa sijaitsevat kylmiöt ja 

vuonna 2003 rakennettu krematorio omine logistisine järjestelyineen.123 

 

Jaakko Kontio (1924‒2016) ja Kalle Räike (1920‒1993) voittivat kilpailun Tainionkosken 

hautausmaan siunauskappelista. He suunnittelivat useita julkisia rakennuksia esimerkiksi 

Otaniemen kampusalueelle, sekä Helsingin jäähallin (1963‒1966).124 

 

1.3.6. Vuosi 1963: Espoon ja Pääskylahden siunauskappelit 

 

Espoonjoen kulttuurimaisemaan sijoittuva Espoon siunauskappeli otettiin käyttöön yhtä aikaa 

jyrkkärinteisen, laajan hautausmaan kanssa vuonna 1963. Keskiaikainen Espoon kirkko ja 

hautausmaa sijaitsevat etäämpänä noin kahden kilometrin päässä joen varressa.125 

 

                                                             
121 Kuvaliite, kuvat 55, 56 ja 59. 
122 Seurakuntamestari Heli Kemppinen 6.7.2017; Kuvaliite, kuva 57. 
123 Arkkitehti-Arkitekten 5/1963, 115; https://imatranseurakunta.fi/23-siunauskappeli-ja-krematorio (viitattu 

20.2.2020); Kuvaliite, kuva 58. 
124 https://yle.fi/uutiset/3-8748079 (viitattu 20.2.2020). Kontio oli työskennellyt Alvar Aallon toimistopäällikkö-

nä 1950-luvun lopulla, jolloin Vuoksenniskan ja Seinäjoen kirkkoprojektit sekä Otaniemen päärakennus olivat 

työn alla. Räike oli työskennellyt ennen yhteisen toimiston perustamista Aulis Blomstedtin toimistossa. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_Kontio (viitattu 20.2.2020) 
125 Kuvaliite, kuva 61.  

https://imatranseurakunta.fi/23-siunauskappeli-ja-krematorio
https://yle.fi/uutiset/3-8748079
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_Kontio
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Espoon siunauskappeli on hohtavan valkoinen, basilikan126 muotoinen rakennus, jonka edessä 

on pitkä poikittainen saattokatos. Kappeli sekä sen viereinen, pinta-alaltaan laajempi toimisto- 

ja krematoriorakennus muodostavat koherentin valkoisen, horisontaalisen massan. Horison-

taalin tason yläpuolelle kohoaa kappelin lievästi viistokattoinen hahmo, krematoriorakennuk-

sen prismanmuotoiset kattoikkunat ja krematorion piippu.127  

 

Betonielementtien kattama julkisivu128 on aivan sileä. Sisäänkäyntijulkisivua halkoo vertikaa-

listi kaksi laajaa ikkunapintaa, joiden yläpuolelle katonrajaan on kiinnitetty pieni metalliris-

ti.129 Kappelisaliin käydään pienen eteisen tai seppelehuoneen läpi, josta nousevat mustat me-

talliset kierreportaat lehterille. Kappelisali on hyvin mustavalkoinen ja niukka; vain harmaa 

kivilattia ja puinen sisäkatto poikkeavat siitä. Valkoiseksi maalatut, slammatut tiiliseinät sekä 

mustaksi maalatut puupenkit metallijalkoineen, metalliset kynttiläjalat ja kukkatasot ovat 

1960-luvulle ominaisia. Pistemäiset valaisimet hohtavat korkealla katossa. Alttariseinää ei 

ole. Salin etuosassa, metrin verran takaseinästä, erottuu kivilattiassa kiiltäväksi hiottu neliö, 

jonka yläpuolella avautuu neliönmuotoinen lyhtyikkuna. Katafalkkia ei ole, ja siunaushiekka-

astiakin on integroitu mustaan kivilattiaan. Kappeliin mahtuu 80 henkilöä.130 

 

Espoon siunauskappeli eroaa muista siunauskappeleista äärimmäisen niukkuutensa vuoksi: 

pelkistetyn mustavalkoisuutensa, pintojen sileyden sekä alttariosansa vuoksi. Kattoikkunasta 

lankeava valo kohdistuu neliönmuotoiseen, kiiltäväksi hiottuun lattia-alueeseen. 

 

Seurakunnan rakennustoimikunta järjesti kutsukilpailun 1957 kolmelle arkkitehdille hautaus-

maan, kappelin, seurakuntakodin ja teiden suunnittelua varten Lammaksen alueelle. Heikki 

Sirenin ja avustajien ehdotus ”Styks” hyväksyttiin.131 Nimi viittaa kreikkalaiseen mytologiaan 

ja virtaan, jonka yli Kharon souti vainajan sielun Haadekseen. Siunauskappeli valmistui 1963 

ja krematorio seuraavana vuonna ollen kolmas Suomessa. 

 

                                                             
126 Basilika on alkuseurakunnan ensimmäinen kokoontumispaikka. Ensimmäinen basilikakirkko on Rooman 

Lateraanikirkko noin 320-luvulta. TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta ny-

kypäivään’ Helsingin yliopistossa syksyllä 2016. 
127 Kuvaliite, kuva 62. 
128 https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri (viitattu 

20.2.2020). 
129 Kuvaliite, kuva 63. 
130 https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/historia (viitattu 20.2.2020); 

Kuvaliite, kuva 64. 
131 https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri (viitattu 

20.2.22020). 

https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri
https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/historia
https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri
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Useat korjaukset ovat muokanneet siunauskappelia sekä toimisto- ja huoltorakennusta. Esi-

merkiksi siunauskappelin seinärakenteita on uusittu, lisätty Bertel Gardbergin tyylitelty metal-

liristi kappelin takaseinään ja rakennettu kellotorni. Alkuperäisen pienoismallin kattomuoto 

muistuttaa kaarevaa kuorirakennetta, mutta lopputulos on pulpettikatto, josta kohoaa lyhtyik-

kuna.132  

 

Unto Ojosen suunnittelema Pääskylahden siunauskappeli hohtaa valkeana metsähautausmaan 

keskellä. Mäntykankaan ylärinteeseen sijoitettu viistokattoinen ja suunnikkaan muotoinen 

kappeli, siipirakennus, saattokatos sekä muuri muodostavat kompaktin, neliömäisen saarek-

keen.133 Saattokatos johdattaa saattoväen siunauskappelin ovelle ja suojaa heitä vaihtelevissa 

säätilanteissa ennen siunaustilaisuuden alkua. Saattokatoksen ja muurin kulmaan on sijoitettu 

ilmava teräsbetoninen kellotorni. Sisäpihan vesiallas, kukkapenkki ja sisätilan vihreä nurmik-

komatto liudentavat ulko-ja sisätilan erillisyyttä.134 

 

Kappelisalin valaistus on kontrastinen. Alttariseinä kylpee epäsuorassa luonnonvalossa kape-

an ja korkean, tukikehän taakse jäävän alttari-ikkunan välityksellä. Sileää valkoista alttarisei-

nää valaisee tarvittaessa 12 valonheittäjää. Korkean sivuseinän ikkunarivi on matala, mutta 

aurinko moninkertaistaa vesialtaan pakahduttavat heijastukset nurmikkoistutuksen yli kappe-

lisaliin.135  

 

Pohjaltaan suorakaiteen muotoinen sali on logistiikaltaan epäsymmetrinen. Saattoväki kulkee 

käytävää pitkin puisten penkkirivien ja nurmikkomaton keskeltä alttariosaan ja kääntyvät suo-

rassa kulmassa saatto-ovesta siipiosan edestä hautausmaalle. Ikkunarivin yläpuolella ja vas-

takkaisella pitkällä seinällä on pistemäisiä valaisimia. 

 

Rakennuksen seinät ovat slammattua tiiltä ja katto teräsbetonikehien tukemaa puuta. Vesikat-

to on kuparia. Kappelin keskeiset tilat: kappelisali, eteinen seppelenaulakoineen, sakasti, 

omaistenhuone ja kylmiöt sijaitsevat samassa tasossa. Kellari on alakerrassa rinteen puolella. 

Mustavalkoisessa siunauskappelissa on luonnon- ja materiaalivärien lisäksi synteettistä väriä. 

Kappelisalissa ja eteisaulassa on punertava laattalattia; sakastissa ja omaistenhuoneen lami-

                                                             
132 https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri (viitattu 

20.2.2020); Kuvaliite, kuvat 65 ja 62. Ks. luku 3.3.2. 
133 Katso myös Birgitta Stjernvall-Järven esittely kohteesta, Stjernvall-Järvi 2009, 106; Kuvaliite, kuvat 66 ja 67. 
134 Arkkitehti suunnitteli kukkapenkkiin liljoja, mutta käytännön syistä ne korvattiin muilla kukilla. Kappelisalin 

aito nurmikko korvattiin vihreällä muovimatolla vuonna 1992. Talonmies Jori Sinisalo 13.7.2017. 
135 Kuvaliite, kuva 69. 

https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/arkkitehtuuri
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naattilattia, joka on väriltään violetti. Liturgisena värinä violetti viittaa katumukseen, odotuk-

seen ja parannukseen. Vihreä on arjen ja elämän, mutta myös toivon ja iankaikkisen elämän 

tunnusväri.136 

 

Pääskylahden siunauskappeli on edistyksellinen valaistukseen ja lämmitykseen liittyvässä 

teknologiassa: teräsrakenteet mahdollistavat laajat ikkunapinnat, joiden eteen asetettiin puhal-

timet huurtumisen ehkäisemiseksi. Vahvat kohdevalot sekä laattalattian alle rakennettu vesi-

kiertoinen lattialämmitys137 olivat myös tärkeitä esteettisyyttä ja toisaalta käyttömukavuutta 

edistäviä piirteitä surun hetkellä. 

 

1.3.7. Vuosi 1964: Helisnummen ja Keuruun siunauskappelit 

 

Helisnummen siunauskappeli on pitkien muurien, kolmionmuotoisen kappelitilan ja korkean 

kellotapulin muodostama horisontaalinen kokonaisuus. Eero Eerikäisen suunnitteleman ra-

kennuksen erikoisuus on sisätilan ”himmelikatto”: kolmen kimppupylvään varaan pistemäi-

sesti tuettu putkirakennelma. Ajanmukaisen konstruktivistinen rakenne muodostuu 700 met-

ristä hitsattua, himmeän kullan väristä teräsputkea. Ulkotilassa lentoasemaa tai valtamerialus-

ta muistuttava, yhdessä tasossa etenevä kokonaisuus saa kappelisalissa avaruusaseman piirtei-

tä.138 

 

Kolmionmallisen kappelisalin kolmion muotoinen ikkunarivi kiertää katonrajassa. Kristillise-

nä symbolina tasasivuinen kolmio viittaa Pyhään kolminaisuuteen.139 Ikkunoista lankeava 

luonnonvalo heijastaa ristikkomaisen kattorakenteen vaaleisiin kiviseiniin. Ikkunarivin ala-

puolelle on suorasukaisesti sijoitettu loisteputkipaneelit. Alttari muodostuu muutamasta vii-

vamaisesta elementistä.140 Irtotuolirivistöt ovat muunneltavia. Lattia on mosaiikkibetonia ja 

seinät liukubetonia. Eleetön seinäke suojaa henkilökunnan liikkumista tilaisuuksien aikana. 

Seinäkkeen erottama käytävä on valaistu matalalle aseteltuine seinävalaisimineen.141 Vaiku-

telma on mustavalkoinen ja jännittävä. 

 

                                                             
136 https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Liturgiset_v%C3%A4rit#16aff9f4 (viitattu 20.2.2020) 
137 Talonmies Jori Sinisalo 13.7.2017. 
138 Kuvaliite, kuvat 70 ja 73. 
139 Kuvaliite, kuva 72; TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ 

Helsingin yliopistossa syksyllä 2016. 
140 Kuvaliite, kuva 75. 
141 Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson ja suntio Afferina Kettunen, Salo 2.10.2014; Kuvaliite, kuva 76. 

https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Liturgiset_v%C3%A4rit#16aff9f4
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Eero Eerikäinen (s. 1918) oli voittanut opiskeluaikoinaan Sallan kirkkokilpailun yhdessä Os-

mo Siparin kanssa vuonna 1947. Sallan kirkko valmistui 1950 ollen moderni, ikoninen sak-

raalirakennus 1950-luvulla.142 Eerikäinen työskenteli Viljo Revellin toimistossa, jossa osallis-

tuttiin paljon kilpailuihin.143 

 

Keuruun siunauskappeli sijaitsee laajalla mäntykankaisella hautausmaalla taajamasta etelään 

lähtevän valtatien läheisyydessä. Erkko Virkkusen suunnittelemaan, ja vuonna 1964 valmis-

tuneeseen siunauskappeliin mahtuu yli 160 hautajaisvierasta. 

 

Vaalea siunauskappeli sijaitsee mäntykankaalla loivassa ylärinteessä. Betonikivillä ja asvaltil-

la katettua, nousevaa kappelipihaa rajaa valkoinen, ulotteinen tiilimuuri. Matalan ja horison-

taalisen kattolinjan keskeltä kohoaa kappelisalin sylinterimäinen katto. Niin rakennusta, kuin 

sylinteriosaa kiertää kapea nauhaikkuna.144 Lieriönmuotoinen kattorakenne on poikkeukselli-

nen suomalaisessa sakraaliarkkitehtuurissa. 

 

Siunauskappeliin käydään valoisan eteistilan kautta. Valo laskeutuu alaspäin ja valaisee pyö-

reän kappelisalin vaihtelevan pintatekstuurin: vaaleilla, pintakoristelluilla tiilillä puhtaaksi 

muuratun seinän, harvaan muuratun seinämän ja punertavan klinkkerilattian.145 Muutoin ne-

liskulmaisen kappelisali jää hämärään. Kappelisali ja eteinen, sakasti ja kattoikkunallinen 

näyttöhuone sijaitsevat samassa kerroksessa, kylmiö on alakerrassa.  

 

Tasaisia kattopintoja kattaa huopa, sora ja hulevettä sitova sammal. Tasakatolta valuva sade-

vesi ohjataan funktionaalisesti rakennuksen läpivietyjen syöksytorvien avulla.146 Virkkunen 

käytti ajanmukaisten materiaalien, lasin ja teräksen lisäksi kalkkihiekkakivitiiltä eli kahitiil-

tä.147 

 

Keuruun siunauskappelista järjestettiin kutsukilpailu vuonna 1961. Erkko Virkkunen 

(1924‒1986) suunnitteli 1960-luvulla ainakin Leivonmäen kirkon ja seurakuntakeskuksen 

                                                             
142 https://docomomo.fi/kohteet/sallan-kirkko/ (viitattu 17.10.2019). Arkkitehti Eero Eerikäisestä on saatavilla 

hyvin niukasti tietoa. 
143 Santala 2010, 43. 
144 Kuvaliite, kuva 79. 
145 Kuvaliite, kuva 80. 
146 Seurakuntapuutarhuri Tuula Niemelä, Keuruu 28.10.2016. 
147 Äijälä 2011, 50.  

https://docomomo.fi/kohteet/sallan-kirkko/
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Riihimäelle (1964) sekä useita seurakunnan rakennuksia Keuruulle: uuden pappilan (1966), 

seurakuntakeskuksen, työntekijöiden asuinkerrostalon ja kirkkoherranviraston.148 

 

1.3.8. Vuosi 1965: Karkkilan, Ristiniemen ja Toijalan siunauskappelit 

 

Veikko Larkaksen suunnittelema Karkkilan siunauskappeli on vaaleaksi maalattu tiili- ja be-

tonirunkoinen kokonaisuus. Se sijaitsee Karkkilan uudella, vuonna 1939 käyttöön otetulla 

hautausmaalla Keinumäellä parin kilometrin päässä Karkkilan keskustasta. Se muodostuu 

pulpettikattoisesta kappeliosasta ja toisaalta maavallin ympäröimästä kylmiöstä. Näiden välis-

tä kuljetaan pergolan alitse hautausmaalle. Muuriin on yhdistetty yksinkertainen kelloteline. 

Kokonaisuutta yhdistävä ruskea, osin julkisivulle taittuva peltikatto saumauksineen ja kappe-

liosan pulpettiratkaisuineen antaa rakennuksesta eleettömän, suorastaan arkisen vaikutel-

man.149  

  

Sisäänkäynnin liuskekivilaatoitus saattaa kappelin vaaleaan sisätilaan. Neliömäinen sali riip-

puvine valaisimineen on valoisa. Puulattia, penkit ja punatiilinen alttariseinä tuovat lämpöä 

pelkistettyyn tilaan. Katafalkki on sijoitettu sivukäytävän päähän, alttarikorokkeelle ja alttari-

ikkunan eteen.150 Salin takaosassa on urkukoroke ja käynti viereiseen sakastin. 

  

Nykyisin siunauskappelia lähestytään paikoitusalueelta maavallin suunnasta. Ennen Helsin-

gistä Poriin vievän tien valmistumista kappeliin käynti tapahtui avaramman ikkunajulkisivun 

ohitse.151  

 

Ristiniemen kappeli Haminassa sijaitsee meren tuntumassa. Timo ja Tuomo Suomalaisen 

suunnittelema hohtavan valkoinen betonirakennus kaartuu linnoituksen tapaan. Mäntykan-

kaan loiviin muotoihin sopeutuvassa siunauskappelissa ei ole yhtään porrasta. Kaksi kol-

                                                             
148 Äijälä 2011, 76, 79, 85. Virkkusen tunnetuin työ on innovatiivinen, fiktiivistä avaruusalusta muistuttava Hau-

kilahden vesitorni (1968), jonka hän suunnitteli yhdessä diplomi-insinööri Ilmari Hyppäsen kanssa. Vesitorni on 

hyväksytty Suomen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia esittelevälle Docomomo-sivustolle. 

http://docomomo.fi/kohteet/haukilahden-vesitorni/ (viitattu 23.2.2020). 
149 Kuvaliite, kuva 84. 
150 Alttariosan keskellä on yksinkertainen lukupulpetti, ja sitä koristavat kuvanveistäjä Uuno Poikosen veistämä 

puinen alttaritaulu sekä valkoinen metalliristi; Kuvaliite, kuva 85. 
151 Suntio Hanna Rajala, Karkkila 26.9.2014. Veikko Larkas suunnitteli kaksi siunauskappelia, joista toinen 

sijaitsee Rajamäellä (1969) sekä 11 kirkkoa. Vuosien 1950 ja 1969 välillä käyttöönotetut kirkot ovat muodoltaan 

jyrkän harjakattoisia ja jatkavat näin perinteistä muotoa. Molemmat siunauskappelit ovat viistokattoisia. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Larkas (viitattu 18.2.2020). 

http://docomomo.fi/kohteet/haukilahden-vesitorni/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Larkas
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miomaista kattolyhtyä nousee horisontaalin seinälinjan yläpuolelle. Kokonaisuuteen kuuluvat 

matala kolmiomainen kellotapuli ja vanhaa kiviaitaa täydentävä muuri. 152 

 

Avoin sisäänkäynti supistuu suppilomaisesti ja johdattaa saattoväen kauttaaltaan valkoisen ja 

kattoikkunan valaiseman aulan kautta matalaan kappelisaliin. Alttariosassa kappelisali avar-

tuu epäsymmetriseksi tilaksi, johon valo ja heijastukset välittyvät kattolyhdyn kautta.153 Hau-

tausmaan puolelle avautuu vaikuttava näkymä mäntymetsään kookkaasta lasi-seinästä, jossa 

on saatto-ovi.154 Epäsymmetrisyys toistuu alttarilaitteiden muodossa ja asettelussa. Marmori-

sen alttaritason yläpuolella on violettilasinen risti.155 Samanlainen risti sijaitsee myös kellota-

pulin seinässä. Kappelisaliin mahtuu istumaan 140 henkilöä. Kappelin suppilomainen rakenne 

johdattaa alttaritilan taakse tekniikka- ja sosiaalitiloihin: yhdistettyyn puutarhurin toimistoon 

ja sakastiin, kylmiöön ja maalämpökeskukseen.156  

 

Ristiniemen hautausmaan siunauskappelista järjestettiin kutsukilpailu kolmen arkkitehdin 

kesken 1963. Rakennustoimikunta, jonka asiantuntijajäsen oli arkkitehti Aarno Ruusuvuori, 

valitsi voittajaksi Bastioni-nimisen suunnitelman, jonka tekijöiksi paljastuivat arkkitehtivel-

jekset Timo Suomalainen (s. 1928) ja Tuomo Suomalainen (1931‒1988). Myöhemmin Timo 

Suomalainen on todennut taitteisen rakennuksen muistuttavan paitsi Haminan linnoitusta, 

myös ”runnia” eli ahtojääröykkiötä, muistumaa lapsuusajan Suursaaresta.157 Ennen Ristinie-

men siunauskappelin kutsukilpailua Timo ja Tuomo Suomalainen olivat voittaneet Temppeli-

aukion kirkkokilpailun vuonna 1961, mikä lienee vaikuttanut kutsukilpailuun. Tämä kallioon 

hakattu, megaliittimainen kirkko valmistui 1969. 158 

 

Mikael Nordenswanin suunnittelema Toijalan siunauskappeli hohtaa puhtaan valkeana hau-

tausmaan reunassa. Suorakulmainen, betonimuurin ympäröimä rakennus muodostaa kaksiker-

                                                             
152 Kuvaliite, kuvat 86 ja 87. 
153 Saarikoski, Ismo. Piirteitä Ristiniemen kappelin syntyvaiheista. Puhe kappelin 30-vuotisjuhlassa 5.9.1995; 

Kuvaliite, kuva 88. 
154 Kuvaliite, kuva 89. 
155 Kuvaliite, kuva 90. 
156 Arkkitehti Ulla Hovin suunnitelmien mukainen peruskorjaus toteutettiin vuonna 2011. 
157 Seurakuntapuutarhuri Katri Partanen 11.12.2014; https://www.haminanseurakunta.fi/ristiniemen-kappeli-ja-

hautausmaa/ (viitattu 20.2.2020); Saarikoski 1995; Soukka, Sirkka. Arkkitehtuuri, kirkkaus ja valo. Kymen Sa-

nomat 11.1.2012. Suomalainen, Timo. Yksinkertaisuuden raikkaus kumpuaa myös yksityiskohdista. Kymen 

Sanomat 11.1.2012. 
158 Rakennus on hyväksytty Docomomon listalle. Arkkitehtiveljekset ovat suunnitelleet kaksi muuta siunauskap-

pelia: Leirikankaan kappelin Haminaan (1986‒1989) ja Kellonummen kappelin Espooseen (1986‒1993) sekä 

Espoonlahden kirkon (1976‒1980) useiden voittoisien kilpailutöiden lisäksi. 

http://docomomo.fi/kohteet/temppeliaukion-kirkko/ (viitattu 17.10.2019); 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomo_Suomalainen (viitattu 17.10.2019). 

https://www.haminanseurakunta.fi/ristiniemen-kappeli-ja-hautausmaa/
https://www.haminanseurakunta.fi/ristiniemen-kappeli-ja-hautausmaa/
http://docomomo.fi/kohteet/temppeliaukion-kirkko/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomo_Suomalainen
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roksisen, kompaktin, suorastaan suljetun teräsbetonirunkoisen kokonaisuuden. Poikkeukselli-

nen toisen kerroksen toimistoikkunarivi muodostaa julkisivun koriste-elementin sinisellä ja 

valkoisella maalatuin ikkunalistoin. Sen alapuolella olevan vastaanotto-oven takana sijaitsevat 

kylmiötilat.159 Maltillisesti kohoava pulpettikatto pienine risteineen muistuttaa rakennuksen 

merkityksestä. Kulman takana ikkunat kapenevat ja muuttuvat ritilämäiseksi, vertikaalisilta 

koristelistoiltaan vaaleansinisellä maalatuksi ikkunariviksi. Varsinainen sisäänkäynti tapahtuu 

hautausmaan puoleiselta sisäpihalta pitkän saattokatoksen alta suoraan toiseen kerrokseen. 

Täällä julkisivu on muurin korkeudelta tummalla kivilaatalla. Julkisivut ovat muutoin rapattu-

ja ja sokkelit maalattuja.160 

 

Sisääntulokerroksessa sijaitsevat aula, kappelisali, sakasti ja käymälät. Alapuolella ensimmäi-

sessä kerroksessa sijaitsevat puolestaan kylmiötila, jonka viereen ruumisauto pääsee kätevästi. 

Kappeliin mahtuu noin sata saattovierasta. 

 

Kappelisali urkulehtereineen on yksinkertainen, valoisa ja arkisen karu. Alttariseinä on ulko-

muurin korkeudelta puhtaaksi muurattua punatiiltä ja yläosastaan roiskerapattu. Valo heijas-

tuu kappelipihalle avautuvasta ikkunaseinästä sekä salin takaa lehteriseinän ritilämäisestä ik-

kunarivistä.161 

 

Mikael Nordenswan (1904─1986) voitti kutsukilpailun vuonna 1964, ja kappeli rakennettiin 

ja otettiin käyttöön seuraavana vuonna. Toijalan siunauskappeli on hänen seitsemäs ja viimei-

nen siunauskappelinsa.162  

 

1.4. Kappelisalin pyhyys ja profaanius 

 

Siunauskappeli on symbolista arkkitehtuuria ilmentävä rakennus teologisine tai uskontotie-

teellisine attribuutteineen. Kirkko on sekä Domus Dei, Jumalan huone, että domus ecclesiae, 

                                                             
159 Kuvaliite, kuva 91. 
160 Seurakuntapuutarhuri Paula Pastell, Akaa 5.9.2017; Kuvaliite, kuva 92. 
161 Kuvaliite, kuva 93. 
162 Mikael Nordenswan suunnitteli edellä mainitun Toijalan siunauskappelin lisäksi Vangonniemen siunauskap-

pelin Jämsään (1952), Padasjoen (1953), Hausjärven (1955), Puolimatkan siunauskappelin (1956) Hyvinkäälle, 

Vihdin (1957) ja Lammin siunauskappelin (1959) Hämeenlinnaan. Nordenswan on eniten siunauskappeleita 

Suomessa suunnitellut arkkitehti. Nordenswanin suunnitteli useita kirkkoja ja seurakuntataloja sekä hautausmai-

ta maaseututaajamiin pääasiassa Pirkanmaan ja Hämeen seudulla 1950- ja 1960-luvulla. Insinööri Olli Nordens-

wanin sähköpostiviesti tekijälle koskien tietoja isästään M. Nordenswanista 7.11.2014; Lehtimäki & Lyytinen 

2015, 88. 



33 
 

seurakunnan kokoontumispaikka.163 Siunauskappeli on vapaa kirkkotilan kahdesta teologises-

ta tehtävästä, mutta se voi vapaasti sisältää ne molemmat. Stockin tulkinnan mukaan protes-

tantismissa ei ole pyhää tilaa katolisessa merkityksessä, vaan kirkko mielletään seurakunnan 

kokoontumispaikaksi. Tämä vapauttaa kirkkoarkkitehtuurin esimerkiksi musiikille.164  

 

Seuraavaksi paneudun siunauskappelin tilan pyhyyteen ja maallisuuteen. Kappelin sisätiloista 

kappelisali ilmentää parhaiten symbolista, hengellistä tilaa. Lopuksi esittelen filosofian mais-

teri Marja Laineen kokoamia saattoväen tilakokemuksia siunauskappeleista. 

 

Romanialais-yhdysvaltalaisen uskontotieteilijän Mircea Eliaden mukaan pyhän ja profaanin 

rajat ilmenevät tilajatkumoiden murroskohtina ja katkoina. Tyypillinen raja on rakennuksen 

kynnys ja ovi. Ne ovat Eliaden mukaan ”siirtymän symboleja ja välittäjiä”.165 Ensimmäinen 

sisäänkäynti on hautausmaan portti, joka on figuratiivinen, ohuesta metalliputkesta hitsattu ja 

mustaksi maalattu. Astuessani siunauskappeliin, astun heti pyhään tilaan, jonne johdattaa 

muuri ja pitkä tai lyhyt saattokatos. Oven kahva ja materiaali voivat olla erityisiä.166 Kahva 

voi olla muotoiltu tai punottu, ovi itsessään lasinen, puinen tai esimerkiksi kuparipellillä ka-

tettu. Niin sanottu saatto-ovi johdattaa vainajan ja saattoväen kappelista. Se voi olla puinen ja 

käsinveistetty muutoin modernissa tilassa (Kerava), lasinen (Paattionlehto, Ristiniemi) tai 

varustettu takorautaisella ristikkoportilla (Laessaari) tai erityisellä betonikehyksellä (Paattion-

lehto). Kun vertaa tarkastelujakson kappelisarjaa Metsäkappeliin (Asplund 1920) Tukholmas-

sa ja Ylösnousemuskappeliin (Bryggman 1938‒1941) Turussa, niin huomaa samat, Eliaden 

mainitsemat pyhän ja profaanin elementit modernismin varhaisvaiheessa kuin 1950- ja 1960-

luvulla. 

 

Siunauskappeleissa saattoväen koreografia on oikealle päin kääntyvä. Kuvataiteilija Unto 

Pusan plastillisen sommittelun periaatteiden mukaan oikealle tapahtuva liike vie aina ”kotiin 

                                                             
163 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016. 
164 Stock 2004, 9. 
165 Eliade & Laitila 2003, 47. Eliaden uskontotieteen kirja Pyhä ja profaani ilmestyi vuonna 1957. Sitä pidetään 

uskontotieteen klassikkoteoksena. 
166 Kuvaliite, kuvat 5 ja 47. 
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päin”.167 Ajatellessani sarjan siunauskappeleita ja niissä olevia saatto-ovia, niin oikealle ne 

avautuvat. 

 

Ovesta tullaan eteiseen, jossa sijaitsevat naulakot, omaisten odottelu- ja hygieniatilat. Eteinen 

ja mahdollinen erillinen omaisten tila ovat selkeän profaaneja tiloja, joissa on käytetty esi-

merkiksi pyöreitä kattoikkunoita (Levon, Vatialan ja Helisnummen kappelit). Kattoikkunat 

säilyttävät seinäpinnan eheyden, tuovat yksityisyyttä ja luovuttavat pehmeää luonnonvaloa 

rakennuksen sisäosiin, jossa mahdollinen omaisten huone sekä vainajan näyttöhuone sijaitse-

vat.168 Pyöreät kattoikkunat liittyvät betonirakentamiseen ja tulivat tutuiksi Suomessa arkki-

tehti Aarne Ervin suunnitteleman Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen (1949‒1957) 

myötä.169 Sakraalissa arkkitehtuurissa esikuvana lienee Le Corbusierin Sainte-Marie de la 

Touretten luostari (1952‒1959) ja erityisesti sen kappeli.170 

 

Useimmissa siunauskappeleissa eteistila on matala, minkä huomaa siirryttäessä avaraan kap-

pelisaliin. Syynä mataluuteen lienee kuoroparven sijainti eteisen yläpuolella. Eteistilan mata-

luus ja kappelisalin korkeus voisivat liittyä myös valistuksen aikaiseen hierarkkiseen tilajär-

jestelmään, jolla oli symbolistista ilmaisuvoimaa. Chaux’n kirkkosuunnitelmassaan Ledoux 

erotti kupolilla, holveilla ja joonialaisin solakoin pylväin varustellun valoisan kirkkosalin ma-

talasta kryptasta, joka sijaitsi maan alla paksuine doorilaisine pylväineen ja jota Blondel luon-

nehti ”kauhistuttavaksi arkkitehtuuriksi” (une architecture terrible) viitaten kuolemaan.171 

Todennäköisesti matala eteistila on rinnasteinen vallankumousajan kryptaan. Tätä ajatusta 

tukee havainto, että Lohjalla sijaitsevan Metsolan kappelin (Erik Bryggman 1956) sisään-

käynnin edessä on poikittainen, matala saattokatos paksuine doorilaisine pylväineen. Tämä on 

ainoa havainto klassistisen järjestelmän pylväistä 1950-luvun, saatikka 1960-luvun siunaus-

kappeleissa. 

 

Kappelisaliin kiteytyy symbolinen estetiikka, joka teologisesti perustuu Raamatun lauseeseen: 

”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä 

                                                             
167 Pusa 1963, 43. Kuvataiteilija Unto Pusa (1913‒1973) opetti plastista sommittelua Helsingin Teknillisen Kor-

keakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston arkkitehtiosastolla vuosina 1946‒1970, ja kirjoitti aiheesta kirjan 1963. 

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/unto-pusa (viitattu 24.2.2020). 
168 Kuvaliite, kuva 46. 
169 Rauske 2016, 101. 
170 Le Corbusier 1965, 48. 
171 Etlin 1994, 142. 

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/unto-pusa
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yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.”172 Pyhä tapahtuu transsendentaalisessa, 

laajentuneessa tilassa, joka ulottuu alttariseinän taakse. Alttariseinä on sakraalitilan pyhin tila. 

Siunauskappeleiden alttariseinille on yleensä kiinnitetty vain yksinkertainen puu- tai metalli-

risti sekä pieni alttaritaso. Kristillinen symboli risti tarkoittaa juuri taivaallisen Jumalan ja 

maallisen ihmisen, pyhän ja profaanin kohtaamista.173  

 

Siunauskappeleiden alttariseinät ovat yksinkertaisia, koristeettomia ja pelkistyneitä. Seinä voi 

olla maalattua puupaneelia (Kelkkamäki 1961), kahitiilellä (Levon Metsäkappeli 1958, Keu-

ruu 1963), tiilellä (Karkkila 1965, Toijala 1965), slammattu tiiliseinä (Espoo 1963), koristetii-

lellä (Keuruu 1964), rapattu ja hierretty (Laessaari 1960). Alttariseinä voi olla myös lasinen 

Keravan siunauskappelin (1959) tapaan. Pelkistetty alttariseinä on materiaalin tunnussaan 

suorastaan taktiilinen eli kosketeltava.174 Juuri tällainen on Ronchampin kappelin vaaleaksi 

maalattu, roiskerapattu alttariseinä.175 Loosin mukaan arkkitehtuurin ensisijainen tehtävä pe-

rustui nimenomaan pintoihin ja niiden aitoihin materiaaleihin; muodot olivat toissijaisia.176 Le 

Corbusier puolestaan loi arkkitehtuuriin plastisen veistoksellisuuden, jota pintamateriaali ni-

menomaan korosti. 

 

Eliadea soveltaen arkkitehtuurin tärkein keino ilmentää pyhää on ikkuna-aukotus ja valo. 

Suomalaisissa, siunauskappeleissa alttari-ikkuna valaisee aina alttaritilaa Bryggmanin Ylös-

nousemuskappelin tavoin. Alttaritilan epäsuoraa luonnonvaloa on vahvistettu piilo- ja kohde-

valaisimin Le Corbusierin ohjeiden mukaan, kuten Kelkkamäen siunauskappelissa (Arvi ja 

Pirkko Ilonen 1961) Laukaassa.177 Pääskylahden siunauskappelissa (Ojonen 1963) on käytetty 

suoranaisia valonheittäjiä, Paattionlehdon siunauskappelissa (Sipari 1960) alttaritilan istutuk-

sia valaisevia kohdevalaisimia sekä Helisnummen siunauskappelissa (Eerikäinen 1964) lois-

teputkivalaisimia.178 

 

                                                             
172 Johanneksen evankeliumi, luku 11:25‒26. 
173 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016. 
174 Sosiologi Walter Benjamin käytti termiä ’taktiilinen’ kuvatessaan modernia arkkitehtuuria. Benjaminin mu-

kaan modernin arkkitehtuurin oli oltava ennemminkin taktiilista eli tunnokasta ja kosketeltavaa kuin näköaistiin 

perustuvaa havaitsemista. Heynen 1999, 107. 
175 Le Corbusier 1958, 33. 
176 Heyden 1999, 77. 
177 Le Corbusier ja Nurminen 2004, 101; Kuvaliite, kuva 52. 
178 Kuvaliite, kuvat 45 ja 73. 
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Alttariseinän koristeettomuus, valon kohdentaminen sekä leveät penkkirivit korostavat rituaa-

litilan teatterimaisuutta. Heynen on käyttänyt termiä kuvatessaan Loosin koreografiaan perus-

tuvaa asuintalokäsitystä.179 Siunaustilaisuuden vaihtuvat koreografiat ovat otollisia kuvaus-

kohteita; koko rituaali muistuttaa näytelmää vaihtuvine näytöksineen. Colominan mukaan 

katsoja näkee koko performanssin ikään kuin kameran linssin kautta ja toisaalta solahtaa koki-

jan rooliin.180 Imatran siunauskappelin alttaritilassa on valkoiseksi – alun perin mustaksi ‒ 

maalattu metallinen, siirrettävä arkkusuoja, joka tuo mieleen näyttämöesineen: maskin, ser-

min tai riisutun ikonostaasin. 

 

Jos siunauskappelin alttaritila mielletään kirkon tavoin Domus Deiksi, niin kristilliset merkit 

ovat niukat. Ristikin voi sijaita sisätilan, jopa rakennuksen ulkopuolella. Blochin mukaan ko-

riste viittasi aina johonkin muuhun, jo kadonneeseen historialliseen käyttöyhteyteen. Sen si-

jaan sekulaari esine saattoi merkitä utopian kosketusta; se antoi mahdollisuuden taivaallisesta, 

transsendentista merkityksestä ja lupauksen paremmasta.181 Taustalla vaikutti Loosin teesi 

ornamentin epäajanmukaisuudesta: nykyaikainen, moderni subjekti ei tarvitse tuekseen men-

neisyyttä, vaan nykyaikaisia välineitä.182 Siunauskappelin yhteydessä se tarkoitti modernisaa-

tiota arkkuhisseineen, valonkatkaisijoineen, kylmiöineen, puhaltimiin ikkunoiden huurtumi-

sen ehkäisemiseksi, krematorioineen ja muine arkisine työvälineineen. 

 

Korpilahden siunauskappelissa (Kantonen 1959) kyläsepän takomat seppelekoukut, istumista 

helpottavat koverretut puupenkit183 tai ahtaan, lehterille johtavan portaikon lomitetut askelmat 

palvelevat seurakunnan jäseniä. Niin ikään vainajan katsomista helpottava säädettävä valo 

(Keravan siunauskappeli 1959), suntion kurkistusikkuna (Lohjan Metsolan kappeli 1956) ja 

jopa pakastin (Järvenpään kappeli 1957) ovat humaaniin arkkitehtuuriin piilotettuja ja saatto-

väkeä huomioivia piirteitä. Kirkkosalien tavoin kappelisalit levenivät ja vähensivät sakraaliti-

lan hierarkkisuutta.184 Arkkitehdin estetiikka toteutti monilla tavoin domus ecclesiae -

periaatetta. 

 

Suomalainen kokee pyhän yhteydessä metsään, joka avautuu ikkunasta tai lasiseinästä; kol-

lektiivisessa kansanuskossa mänty tai havupuu edustaa tuonpuoleisuutta. Eliaden omphalok-

                                                             
179 Heynen 1999, 80‒83. 
180 Colomina 1994, 327‒330. 
181 Heyden 1999, 122. 
182 Heynen 1999, 78. 
183 Kuvaliite, kuva 37. 
184 Suntio Timo Seppänen, Tuusula 30.10.2014; Dhima 2008, 24‒26. 
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sen, kosmologisen maailmanselitysopin mukaista maailmapatsasta on pohjoisten kansojen 

mytologiassa tulkittu mäntypuuksi. Usein kuulee myös sanottavan, että ”metsä on minun 

kirkkoni”.185 Yhteys luontoon syntyi 1700-luvulla, kun hautausmaat siirrettiin kirkkoaidan 

ulkopuolelle hygieniasyistä. Luonto on otettu huomioon kaikkien suomalaisten siunauskappe-

leiden suunnittelussa Ylösnousemuskappelista (Bryggman 1938‒1941) alkaen. Tässä asiassa 

tunnetuin esimerkki lienee Espoon opiskelijakappeli (Heikki ja Kaija Siren 1957), joka sopii 

viitekehykseksi sarjan siunauskappeleille. 

 

Filosofian maisteri Marja Laine on perehtynyt pirkanmaalaisten siunauskappeleiden arkkiteh-

tuuriin ja tilakokemukseen pro gradu -tutkielmassaan vuonna 2011. Näistä neljän siunauskap-

pelin fenomenologista, kehollista tilakokemusta tutkittiin omaisille ja saattoväelle suunnatun 

kyselylomakkeen avulla, mistä Laine koosti 38 vastauslomakkeen tutkimusaineiston. Siu-

nauskappelin arkkitehtuuria pyydettiin havainnoimaan 37 erilaisen arkkitehtuurihavainnon 

kautta. Eniten vaikuttivat kappelitilan muoto (35 vastausta), valaistus (33) ja eteinen (31).186 

Laineen neljästä kohteesta kaksi: Vatialan ja Toijalan siunauskappeli ovat mukana myös tä-

män työn sarjassa. Vatialan kappelin tunnelmaan vaikuttivat ”ikkunoista lankeava valo”, ”ti-

lan hämäryys”, ”varjot”, ”tilan hiljaisuus”, ”valon ja veden leikki” sekä ”tilan karuus”. 187 

Toijalan uudessa siunauskappelissa tunnelmaan vaikuttivat eniten ”kynttilät”, ”näkymä ikku-

nasta” sekä ”ikkunasta lankeava valo”, ”tilan hiljaisuus” ja ”tilan viileys”.188 Tilalla on siis 

merkitystä surutyössä; henkilökohtainen tilakokemus täydentää ”rakennustaiteellista kauneut-

ta”.189 Suru hälventää arkkitehtuurin yksityiskohtaista havainnointia, mutta kappelisalin va-

laistus valoineen ja varjoineen tuntuu lohduttavan.190 

 

1.5. Tutkimuskirjallisuus ja modernin historiankirjoitus 

 

Tutkimuskirjallisuus jakautuu sakraaliarkkitehtuuria, modernia arkkitehtuuria ja kuoleman-

kulttuuria ja sen aatehistoriaa käsittelevään kirjallisuuteen. 

 

                                                             
185 Dosentti Risto Pulkkisen luento ’Suomalainen kansanusko’ Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa 

syksyllä 2016. 
186 Arkkitehtuurihavaintoja olivat esimerkiksi ’ikkunoiden koko ja muoto’, ’näkymä ulos’, ’siunaustilan ovet’, 

’tilan pelkistyneisyys’, ’tilan pyhyys’ ja ’tilan vanhuus’. Laine 2011, liite 9: taulukot, 130. 
187 Laine 2011, liite 10: taulukot, 131. 
188 Laine 2011, liite 10: taulukot, 131. 
189 Laine 2011, 96. 
190 Laine 2011, 93. 
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Siunauskappeleita käsittelevästä aineistosta keskeisimpiä ovat Museoviraston verkkojulkaisu 

Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien raken-

nuttamat siunauskappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään (2015) sekä Lahden taidemuseon 

toimittamat, pienimuotoista sakraaliarkkitehtuuria ja arkkitehti Unto Ojosta käsittelevät teok-

set.191 Tausta- ja vertailuteos on ruotsalaisen Emelie Karlsmon väitöskirja Rum för avsked: 

Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige (2005). 

Siunauskappeliaiheisista pro gradu -töistä eniten olen käyttänyt Jarmo Hohtarin (2011), Marja 

Laineen (2011) ja Outi Orhasen (2015) opinnäytetöitä. 

 

Kirkkoja käsitteleviä teoksia on runsaasti, joista monipuolisin on Arto Kuorikosken toimitta-

ma teos Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide (2008), Mar-

ja Terttu Knapaksen ja Soile Tirilän Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917‒1970 (2008) sekä 

Jukka-Pekka Airaksen väitöskirja Uuden kirkkoarkkitehtuurin ongelmat: Kirkkorakennus 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taidekysymyksenä (1992). Edellä mainitun saksalaisen 

Wolfgang-Jean Stockin useat, eurooppalaisia kirkkoja esittelevät teokset ovat kuvamateriaa-

liltaan antoisia sekä uusin teos Lichtzauber und Materialität: Kirchen und Kapellen in Finn-

land seit 2000 = Materiality and the magic of light : churches and chapels in Finland since 

2000 (2015) eritoten Riitta Nikulan sakraaliarkkitehtuuria käsittelevän laajan artikkelin vuok-

si. 

 

Olli-Paavo Koposen väitöskirja Täydennysrakentaminen: Arkkitehtuuri, historia ja paikan 

erityisyys (2006), ja Susanna Santalan väitöskirja Laboratory for a New Architecture: The 

Airport Terminal, Eero Saarinen and the Historiography of Modern Architecture (2015) va-

laisevat keskeisiltä osilta modernin käsitettä. Erityisesti Koposen tekstit jälleenrakennusajan, 

1950-luvun nuorten arkkitehtien Team 10:n ideologiasta sekä eritoten regionalismi-käsite ovat 

aivan keskeisiä työni kannalta. Santalan muokkaama monimuotoisen modernin käsite on niin 

ikään keskeinen.  

 

Tämän työn kannalta keskeisen korpuksen muodostavat sodanjälkeistä modernia arkkitehtuu-

ria ja sen erityispiirteitä käsittelevät useat teokset. Moderni kirjallisuustieteellisellä tasolla 

avautuu Marshall Bermanin teoksen All that is solid melts into air: The experience of moder-

nity (1982) vältyksellä. Beatriz Colominan teos Privacy and publicity: Modern architecture 

                                                             
191 Hassinen & Niskanen 2009; Niskanen, Rekola & Vertainen 2014.  
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as mass media (1994) luotaa arkkitehtien Adolf Loosin ja Le Corbusierin esimerkkikohteiden 

kautta modernin arkkitehtuurin kuvallisuuteen ja välttämättömään massamediayhteyteen. 

Hanno-Walter Kruftin A history of architectural theory from Vitruvius to the present (1994) 

on modernin arkkitehtuurin kriittinen käsikirja.  

 

Heydenin ja Vidlerin sekä Etlinin teokset ovat työni tärkeimmät teokset. 

 

Belgialainen arkkitehtuuriteoreetikko Hilde Heynen (s. 1959) teos Architecture and Moder-

nity. A Critique ilmestyi vuonna 1999. Se käsittelee moderniteetin, asumisen ja arkkitehtuurin 

kysymyksiä erityisesti Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian eli marksilaistaustaisen so-

siologian, filosofian ja kulttuurintutkimuksen kontekstissa. Hän yhdistää modernia monipuoli-

sesti, kriittisestikin, teksteissään käsitelleiden erityisesti sosiologien Walter Benjaminin ja 

Ernst Blochin käsityksiä urbaaniin tai utopistiseen arkkitehtuuriin ja yhdyskuntasuunnitte-

luun.192 Tässä työssä Heynenin laajasti tutkimuskirjallisuudessa siteeratut ja siten uraauurtavat 

modernismimääritelmät jäsentävät ja yrittävät nimetä haastavaa, määritelmiä kaihtavaa ja 

moni-ilmeistä arkkitehtuuria. Myös Susanna Santala kirjoittaa määritelmiä kaihtavasta, muun-

tuvasta modernismista.193 Sosiologien modernismikritiikki ja toisaalta utopia-arkkitehtuuri 

luovat kehyksen 1950- ja 1960-luvun modernismille; niiden tavoitteet ja sisältö ovat pitkälti 

samat.  

 

Anthony Vidler (s. 1941) on brittitaustainen, yhdysvaltalaistunut arkkitehtuurihistorioitsija ja 

– kriitikko, jonka teos Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism 

ilmestyi vuonna 2008. Toisen maailmansodan jälkeen arkkitehtuurihistorioitsijat ryhtyivät 

arvioimaan 1920-luvun avantgardearkkitehtuurin194 perintöä sekä arkkitehtuurin tehtävää 

muuntuneessa historiallisessa tilanteessa. ”Vanhan polven” modernistinen arkkitehtieliitti 

keskeisine oppituoleineen ja julkaisukanavineen kohtasi ”nuoren”, sodankäyneen polven. 

Keskeinen vaikutuksensa oli myös Saksasta emigroituneilla taidehistorioitsijoilla, jotka välit-

tivät saksalaisen idealismin tradition angloamerikkalaiseen arkkitehtuuriteorian ja -historian 

tieteenalaan.  

 

                                                             
192 Heynen 1999, 2‒7. 
193 Santala 2010, 23. 
194 Kirjallisuudessa viitataan usein 1920-luvun avantgardeen, vuosien 1918‒1937 herooiseen modernismiin tai 

korkeaan modernismiin (high modernism). 
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Ammattimaisen taidehistorian saksalainen vaikutus levisi Isoon-Britanniaan emigroituneiden 

taidehistorioitsijoiden, kuten Rudolf Wittkowerin myötä, joka oli ollut sveitsiläis-saksalaisen 

”taidehistorian isänä” pidetyn Heinrich Wölfflinin oppilas. Saksalainen traditio ja arkkitehtuu-

rin analyysi kehittyi Wittkowerin myötä Lontoossa ja sai merkittävän jalansijan Isossa-

Britanniassa Wienin koulukuntana.195 Wittkowerin perintö jakautui hänen oppilaansa Colin 

Rowen (1920‒1999) kautta englantilaisiin yliopistoihin, arkkitehtuuri-instituutteihin ja edel-

leen nuoren polven arkkitehtuurihistorioitsijoille, -kriitikoille ja arkkitehdeille, erityisesti Ro-

bert Banhamille, Robert Maxwellille, James Stirlingille, Alison ja Peter Smithsonille sekä 

Alan Colquhounille.196 

 

Vidler tarkastelee muun muassa Emil Kaufmannin, Colin Rowen ja Reyner Banhamin histori-

allisia lähestymistapoja sekä modernismiin liittyviä erityispiirteitä heidän teostensa tai medi-

assa julkaistun aineiston perusteella. Vanhemmista saksalaisen formalismin edustaja Kauf-

mann näki valistuksen puhtaan geometrisessa muotokielessä ja sommittelussa modernin ark-

kitehtuurin ytimen; Rowe haki yhtenäistä modernismin historiaa asettaen alkupisteeksi renes-

sanssin ja edensi uuspalladiolaista, dogmaatikkomodernistien mielestä historistista arkkiteh-

tuurijaksoa Isossa-Britanniassa sodan jälkeen. Nuoremmista Banham hylkäsi kaikki viitteet 

traditioon tai historiaan ja tukeutui futurismiin. Työssäni Rowen ja erityisesti Banhamin osuus 

on ylittämätön. 

 

Kreikkalaisen arkkitehtuurihistorioitsijan Panayotis Tournikiotiksen (s. 1955) vuonna 1999 

ilmestynyt teos The Historiography of Modern Architecture perustuu hänen 1987 laatimansa 

väitöskirjaan Pariisin yliopistossa. Historiankirjoituksella hän tarkoittaa paitsi taidehistorian 

kirjoittamista, myös keskeisen tutkimuskirjallisuuden analysoimista. Tournikiotis tuo esille 

useita maailmansodan jälkeisiä, ”inhimillistyneen” tai muuttuneen modernismista näkökul-

mia, tulkintoja ja ideologioita, joita voi soveltaa 1950- ja 1960-luvun pienimuotoisiin julkisiin 

sakraalirakennuksiin. 

 

Aatehistoriallisesta ja tanatologisesta kirjallisuudesta ehdottomasti keskeisin on yhdysvalta-

laisen Richard Etlinin valistuksen ajan symbolista eli ilmaisevaa arkkitehtuuria käsittelevä 

                                                             
195 Vidler 2008, 61. Wöfflinin klassista taidetta, humanistista arkkitehtuuria, taidehistorian perusteita ja metodo-

logiaa käsittelevät teokset oli käännetty 1900-luvun alusta alkaen 1930-luvulle mennessä, niin että taidehisto-

rioitsijat Roger Fry ja Clive Bell sekä Adrian Stokes tunsivat Wölfflinin kuvataiteen formalistiset tyypittelyt. 

Sama. 
196 Vidler 2008, 62, 71‒72; Tournikiotis 1999, 254. 
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teos Symbolic Space: French Enlightment Achitecture and Its Legacy (1994). Seuraavassa 

luvussa käsiteltävät modernin käsitteet syntyivät vähintäänkin valistuksen aikana elleivät jo 

aiemmin. 

 

1.6. Modernin eri käsitteet 

 

’Moderniin’ liittyy useita tutkimuskirjallisuudessa käytettyjä, toisiaan lähellä olevia, mutta 

erilaisia konnotaatioita sisältäviä käsitteitä, kuten ’moderniteetti’, ’modernisaatio’ sekä ’mo-

dernismi’. Moderniin liittyvien käsitteiden määrittelyt perustuvat lähinnä Hilde Heynenin ja 

Marshall Bermanin määritelmiin.  

 

Heynen nimeää käsitteelle ’moderni’ kolme erilaista merkitystä. Ensinnäkin se tarkoittaa ’ny-

kyistä’ eli menneen vastakohtaa.197 Tässä merkityksessä modernia käytettiin jo antiikin ja 

keskiajan vaihteessa. Yleisen kirjallisuustieteen professori Hannu Riikosen mukaan latinan-

kielinen modo tarkoittaa ’juuri, vastikään’ ja sitä käytti ensimmäisen kerran modernus-

muodossa roomalainen Cassiodorus 500-luvulla.198 Toiseksi ’moderni’ tarkoittaa ’uutta’ ollen 

vanhan vastakohta.199 Modernin käsite merkitsi 1600-luvulla uutta aikakautta, joka erosi edel-

tävästä. Tätä valottaa 1600- ja 1700-luvun taitteessa Ranskassa leimahtanut kiivas kulttuuri-

debatti traditionalistien ja modernien välillä.200 Kyse oli siitä, miten inhimillinen kulttuuri oli 

kehittynyt; kuningas Ludvig XIV:n aikaa verrattiin antiikkiin ja todettiin sen kehittyneen sitä 

edemmälle.201 Kolmanneksi ’moderni’ tarkoittaa hetkellistä ja ohimenevää, jonka vastakohta-

na ei ole menneisyys, vaan pysyvyys. Modernin merkitystasot tarkoittavat siis nykyistä, uutta 

ja ohimenevää, jotka sisältyvät pitkälti ’moderniteetin’ käsitteeseen.202 

 

’Moderniteetti’ puolestaan merkitsee nykyisyyttä erotukseksi menneestä ja auttaa orientoitu-

maan tulevaisuuteen. Se merkitsee myös tradition katkeamista ja menneisyyden perintöä kriti-

soivaa diskurssia. Käsite viittaa modernin ajan tyypillisiin piirteisiin ja siitä, miten ihmiset 

kokevat subjektiivisesti nämä piirteet. Se tarttuu kriittisesti menneisyyteen, mutta mahdollis-

                                                             
197 Heynen 1999, 8. 
198 FT Hannu Riikosen luento Kirjallisuuden modernismit -luentosarjassa Helsingin yliopistossa keväällä 2017. 
199 Heynen 1999, 8. 
200 Querelle des anciens et des modernes. 
201 FT Hannu Riikosen luento Kirjallisuuden modernismit -luentosarjassa Helsingin yliopistossa keväällä 2017. 
202 Heynen 1999, 9. 



42 
 

taa tulevaisuuden. Kirjailija Octavio Pazin mukaan modernisaatio on pääasiassa länsimainen 

eli maantieteellisesti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja koskettava ilmiö.203 

 

’Modernisaatio’ kuvaa sosiaalista, uuden teknologian mahdollistamaa teollista kehitystä, kau-

pungistumista ja väestönkasvua, byrokratiaa, kansallisvaltiokehitystä sekä joukkotiedotusvä-

lineiden, demokratian ja maailmantalouden laajentumista.204 Se on teknis-taloudellista, sosi-

aalista ja kulttuurista kehitystä, jota leimaa edistysusko valistuksen perintönä.  

 

Heynenin perehdytys modernin käsitteen eri konnotaatioihin perustuu yhdysvaltalaisen filoso-

fin ja marksilaisen kaupunkitutkija Marshall Bermanin (1940‒2013) vuonna 1982 ilmestynee-

seen aatehistorialliseen tutkimukseen. Berman tutki kaunokirjallisuuden välittämää modernia 

tietoisuutta eurooppalaisissa suurkaupungeissa teoksessaan All That Is Solid Melts Into Air. 

The Experience Of Modernity.205 Otsikko viittaa jatkuvaan vallankumoukseen: Karl Marxin 

osoittamasta modernin elämän ohikiitävyydestä ja kaiken pysyvän haihtumisesta ilmaan.206  

 

Ranskalaisen kirjailijan ja ”modernismin isän” Charles Baudelairen määritelmän mukaan tai-

teessa moderniteetti merkitsee osittain ohimenevää, sattumanvaraista ja katoavaa, kun taas 

toinen puoli on ikuista ja pysyvää.” Moderniteetin muuntuvuus on saanut etusijan. Koska mo-

derniteetti aiheuttaa aina arvokriisin ja -muutoksen, arvojen ja edistyksen yhteys saattaa kat-

keta. Näin ollen moderniteetin muuntuvuus ja sen seuraukset voivat johtaa moderniteetin 

päättymiseen ja postmodernin syntyyn. Heynenin mukaan keskustelu postmodernista ei sulje 

pois modernia, vaan avaa modernismikeskusteluun uusia merkityksiä nostaen esille ristiriitai-

siakin näkökulmia.207 Tässä työssä ei käsitellä postmodernismia, eikä keskeisen historiankir-

joittajan, Anthony Vidlerin luonnehtimaa jälkihistoriallista vaihetta208, vaan modernismin 

haarautumista useiksi rinnakkaisiksi väyliksi 1950- ja 1960-luvun taitteessa. 

 

                                                             
203 Heynen 1999, 9-19; Koponen 2006, 59. 
204 Heynen 1999, 10. 
205 Berman 1982. Modernistiset kaunokirjallisuusviittaukset perustuvat esimerkiksi saksalaisen Friedrich Goet-

hen Faustiin (1832), saksalais-englantilaisen Karl Marxin Kommunistiseen manifestiin (1848), ranskalaisen 

Charles Baudelairen esseisiin, kuten Modernin elämän sankaruudesta (1845‒1862) ja Modernin elämän maalari 

(1863) sekä venäläisten Fjodor Dostojevskin teokseen Kirjoituksia kellarista (1864) ja Andrei Belyin teokseen 

Peterburg (1916), joiden mukaan Berman on väljästi nimennyt teoksensa pääluvut. 
206 Berman 1982, takakannen teksti. 
207 Heynen 1999, 11‒13; käsitteiden käännökset Santala 2010, 51. 
208 Vidler 2008, luku 5. Postmodern or posthistoire?, 191‒200. 
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Moderniteetin kokemus voi synnyttää kulttuuri- ja taidesuuntauksia. Heynenin mukaan laa-

jimmillaan ’modernismin’ käsite voidaan ymmärtää yleiseksi termiksi niille teoreettisille ja 

taiteellisille ideoille modernista, joiden tavoitteena on muuttaa asioita.209 Heynenin moder-

nismikäsitys on painottunut hyvin yhteiskunnallisesti, mikä johtunee hänen tutkimusorientaa-

tiostaan Frankfurtin koulukuntaan ja sen sosiologeihin ja filosofeihin Walter Benjaminiin, 

Ernst Blochiin sekä Jȕrgen Habermasiin. Bermanin näkökulma keskittyy selvästi modernisaa-

tion – eli teknis-taloudellisen kehityksen – että taiteen, kirjallisuuden ja arkkitehtuurin ’mo-

dernismin’ yhteensovittamiseen.210 

 

Heynenin mukaan arkkitehtuuri liittyy sekä taiteelliseen että teknis-taloudelliseen modernis-

miin, koska esteettistä modernismia ei voi erottaa kapitalistisen yhteiskunnan porvarillisesta 

moderniteetista. Ristiriitaisuudet ja vastakkaisuudet leimaavat modernia arkkitehtuuria.  

 

Filosofian tohtori Susanna Santala on perehtynyt monipuolisesti modernin teorioihin ja mo-

dernismihistoriankirjoitukseen tutkiessaan väitöskirjansa myötä niin Eero Saarisen suunnitte-

lemia lentoasemia Yhdysvalloissa kuin Viljo Revellin tuotantoa.211 Santala toteaa, että ratio-

nalistinen, tavallaan puhtaan arkkitehtuurin myötä etabloituneen Viljo Revellin tuotanto on 

paljon laajempi kuin mitä modernismin kaanoniin haluttiin hyväksyä. 1950-luvun dogmaatti-

sen, taistelevankin modernismin vuosina näkökulma oli kapea. Kun nuori polvi kyseenalaisti 

kapean modernismitulkinnan, avarampi näkökulma avautui, ja modernismi muutti muotoaan. 

1950-luvun lopulta alkaen voidaankin puhua niin sanotusta toisesta modernismista, joka ohitti 

dogmatisoituneen ja kapeaksi modernismitulkinnaksi jääneen ensimmäisen modernismin kaa-

nonin.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
209 Heynen 1999, 10. 
210 Berman 1982, takakannen teksti. 
211 Santala 2015 ja 2010. 
212 Santala 2010, 19‒27. 
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2. Modernin arkkitehtuurin lähtökohdat 1950-ja 1960-luvuilla 

Painting, architecture, sculpture are a unique phenomena of plastic in the service of poetic 

research in that they are capable of releasing the poetic moment. Le Corbusier 1953. 

 

2.1. Modernismin perintö 1920- ja 1930-luvuilta  

 

Funktionalismi syntyi 1920- ja 1930-luvun taitteessa vastareaktiona historistiselle 1800-luvun 

loppupuolen arkkitehtuurille. Suunnittelun ihanteita haettiin Saksasta Bauhaus-koulusta. Le 

Corbusierin tekniikkavetoinen, ennakkoluuloton arkkitehtuuri korosti jännittävällä tavalla 

modernisaatiota. Pohjoismaissa ja Suomessa arkkitehtuurin pelkistyminen funktionalistisen 

sileäksi ja koristeettomaksi tapahtui vähitellen. Pohjoismaisen klassisismin ja maltillisen mo-

dernismin välinen ero oli pieni. Funktionalismin perusteeseihin kuului yhdysvaltalaisen arkki-

tehdin Louis Sullivanin periaate ”form follows function” eli ”tarkoitus sanelee muodon”. 

Myös Adolf Loosin tulkinta koristeettomasta pinnasta rationaalisen ihmiselämän paralleelina 

tunnetaan funktionalistisen arkkitehtuurin ominaispiirteenä.213 

 

Maailmansotien välisen ajan modernin liikkeen arkkitehtuuria kutsutaan tutkimuskirjallisuu-

dessa nimillä ’avantgarde’, ’huippukausi’ (high modernism), herooinen tai ensimmäinen mo-

dernismi. Suomessa puhutaan yleensä funktionalismista. Vuonna 1928 perustetusta arkkiteh-

tuurijärjestöstä ja säännöllisesti kokoontuvasta keskustelufoorumista CIAM-järjestöstä oli 

kehkeytynyt puhdasoppisen, äärirationaalisen funktionalistisen arkkitehtuurin ja Bauhaus-

ideologian etujärjestö.  

 

Olli-Paavo Koponen tiivistää ensimmäisen modernismin ajan arkkitehtuuripiirteet viiteen 

kohtaan. Moderni arkkitehtuuri perustui ensinnäkin ”uutuuteen ja historian kieltämiseen”, 

mikä tavoitettiin objektiivisin, luonnontieteeseen perustuviin innovatiivisin ja rationaalisin 

keinoin. Nimittäin insinöörit nousivat rakenne- ja lujuusopin asiantuntijoina arkkitehtien työ-

pareiksi.  

 

Toiseksi moderni arkkitehtuuri perustui objektiiviseen, kehittyvään teknologiaan, jonka yh-

teys kulttuuriin oli katkennut. Traditionaaliset rakennusmuodot oli hylättävä ja korvattava 

teknologisilla, kaikkia hyödyttävillä innovaatioilla ”rakentaminen on kokeilua” -hengessä. 

                                                             
213 Nikula 2005, 133. 
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Kolmanneksi moderni arkkitehtuuri perustui abstrahointiin, joka oli luonnontieteen metodi. 

Puhtaan, absoluuttisen arkkitehtuurin tulkittiin saavuttavan objektiivisen totuuden. Luonnon-

lakien myötä syntyneiden orgaanisten muotojen, primitiivisen geometrian sekä insinöörien 

luomien rakenteiden objektiivisen ja luonnollisen estetiikan lisäksi ei tarvittu taidetta. 

 

Neljänneksi moderni arkkitehtuuri perustui tieteelliseen ja poliittiseen vallankumouksellisuu-

teen. Moderni arkkitehtuuri ja taiteen avantgarde yhdistyivät poliittisessa vallankumoukselli-

suudessa. Arkkitehtuurin avulla katsottiin ratkaistavan sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. 

Viidenneksi moderni arkkitehtuuri perustui luonnontieteen kehitykseen. Valistuksesta alkanut 

kehitys toteutui: uskonto korvautui materialistisella tieteellä ja uskonnollinen determinismi 

sattumalla.214 

 

2.2. Jälleenrakennusaika ja 1950-luku: kansainvälistyminen ja modernismin 

muutos, vedenjakajana 1958 

 

Avantgardistinen, funktionalistinen suunnittelu liudentui jälleenrakennusajan tehostuvaan ja 

standardoituun asuntotuotantoon. Sodan jälkeen arkkitehtuurin teoriaa, historiaa ja kritiikkiä 

kirjoittavat kyseenalaistivat enenevästi rationaalista, universaaliuteen pyrkivää arkkitehtuu-

ria.215 

 

Kollektiivisella tasolla modernin arkkitehtuurin murros näkyi kansainvälisten CIAM-

kokoontumisten216 päättymisenä 1959 Otterlossa Hollannissa. Kyse oli ensinnäkin suhteesta 

historiaan ja traditioon, johon nuoret ja aiemmin CIAM:n kokouksissa katveeseen jääneet 

arkkitehdit suhtautuivat dogmaatikkoja suopeammin. Colquhoun kutsuu heitä niin sanotun 

resilientin eli joustavan modernismin kannattajiksi.217 Nuoret modernistiarkkitehdit olivat 

perustaneet oman, Team 10 -ryhmäksi218 kutsutun järjestön 1953, mutta jatkossa sen merkitys 

jäi edeltäjää vähäisemmäksi. Ennen kaikkea kyse oli urbaanista yhdyskuntasuunnittelusta ja 

                                                             
214 Koponen 2006, 60. 
215 Vidler 2008, 1; Santala 2010, 19, 23‒24. 
216 CIAM:iin kuului 1950-luvulla vanhemmasta arkkitehtisukupolvesta esimerkiksi Le Corbusier, Martin Gro-

pius, Ludwig Mies van der Rohe ja sihteerinä toiminut Sigfried Giedion. 
217 Colquhoun 2002, 201. 
218 Team X:n tai Team 10:n aktiiveja olivat Alison ja Peter Smithson, Reyner Banham ja Alan Colquhoun, joista 

osa oli osallistunut ja organisoinutkin CIAM:n kokouksia. 
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globaalin maailman tarpeista.219 Elokuvat, jazz-musiikki, mitallisen lyriikan hylkääminen, 

demokratia ja kolmas maailma sulautuivat osaksi tiedostavaa sukupolvikokemusta.220 

 

1950-luku oli arkkitehtien ja modernin arkkitehtuurin kulta-aikaa Suomessa. Suomessa nuoret 

arkkitehdit tekivät irtioton menneestä, matkustelivat ja pitivät arkkitehtuuria taloudellisena 

toimintana, jonka oli tarjottava jotakin uutta niin käytännössä kuin ideologisesti. Alvar Aalto 

(1898‒1976) edusti etabloitunutta arkkitehtuuria, jota nuoremmat kollegat Raili ja Reima Pie-

tilä, Timo ja Tuomo Suomalainen ja Lauri Silvennoinen uskollisesti seurasivat. Kansainväli-

sesti Aalto edusti rationaalista, joskin dogmaattista monimuotoisempaa modernismia. Keskei-

nen käännekohta suomalaisessa sakraaliarkkitehtuurissa oli vuonna 1958 valmistunut Kolmen 

ristin kirkko Imatralla. Vuoksenniskan kirkkona tunnettu rakennus on vaalea, rapattu ja tiili-

rakenteinen kirkko. Toista modernismia tutkinut taidehistorioitsija Colin St John Wilsonin 

mukaan kyseessä oli Aallon vastaus Le Corbusierin Ronchampin kappelille (1950‒1955).221 

 

Vuosi 1958 oli käänteentekevä vuosi kansainvälisen ja suomalaisen modernismin kentällä: 

Brysselin maailmannäyttely tuotti Le Corbusierin Philipsin näyttelypaviljongin, Aulis Blom-

stedt nimitettiin arkkitehtuuriprofessoriksi ja Vatialan siunauskappelisuunnitelma tilattiin mo-

nipuolisesti ansioituneelta Revelliltä, joka voitti samana vuonna Toronton kaupungintalokil-

pailun. Laitilan ja Kemin seurakunnat järjestivät siunauskappelikilpailut. Edellisen voitti Olli 

Kestilä, joka oli työskennellyt Le Corbusierin ja Aarne Ervin toimistoissa ja jälkimmäisen 

Osmo Sipari, joka oli Sallan kirkon suunnittelija ja Revellin työpari useissa koulukohteissa. 

Myös joukko 1960-luvun betonikirkkoja alkoi syntyä piirustuspöydällä.  

 

Tässä työssä siunauskappeleiden modernismijaottelu perustuu toisaalta Aallon ryhmän jous-

tavan ja toisaalta Blomstedtin koulukunnan rationaalisen modernismin näkemyseroihin 1950- 

ja 1960-luvuilla. Tämä jaottelu toistuu niin Colquhounilla (2002), Sarjakoskella (2003) kuin 

Niskasella (2016). Lähtökohtaisesti yhteistä oli kuitenkin enemmän kuin erottavaa. Molem-

milla oli hengenheimolaisia CIAM:ssa ja Team 10:ssä. Molemmille Le Corbusier ja Mies van 

der Rohe muodostivat modernin arkkitehtuurin esikuvan, joskin Aallolle edellinen ja Blom-

stedtille vuosikymmenen loppuun mennessä jälkimmäinen olivat läheisempiä. Molemmille 

humaani, ”ihmisenmittainen” arkkitehtuuri sekä yhteys luontoon olivat olennaisia piirteitä. 

                                                             
219 Vidler 2008, 117‒118; Boyer 2017, 46‒50, 231‒257.  
220 Niskanen 2016, 35‒36. 
221 Wilson 1995, 21, 23. 
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2.3. Le Corbusierin ja Mies van der Rohen vaikutus 

 

Modernismin murros kiteytyi erityisesti sveitsiläis-ranskalaisen Le Corbusierin (1887‒1965) 

1950-luvun töissä. Hän oli vetänyt ennakkoluulottomat suuntaviivat modernille arkkitehtuu-

rille teoksessaan Vers une architecture (Uutta arkkitehtuuria kohti), joka ilmestyi vuonna 

1923. Teoksen luvuista ilmestyi useita käännöksiä Arkkitehti -lehdessä 1960-luvulla.222 Sisäl-

tö oli vielä 1950- ja 1960-luvun arkkitehtuurille relevanttia. 

 

Arkkitehdin tuli kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen massaan, pintaan ja pohjapiirrok-

seen. Massat hahmottuvat katsojalle nimenomaan valojen ja varjojen varioimien pintojen 

kautta. Geometriset massat: kuutiot, kartiot, ympyrät, lieriöt ja pyramidit ovat primäärisiä 

muotoja, joita Le Corbusier kutsui ’kauneimmiksi muodoiksi’.223 Massaa ei tullut piilottaa 

pintakoristelun alle, vaan pinnan tuli saada se loistamaan. Näin ollen pintaa rikkoville aukoil-

le, oville ja ikkunoille, piti olla rationaalinen oikeutuksensa, jotta massan puhdaspiirteinen 

geometrisuus ja plastisuus pääsivät esille. Le Corbusierin mielestä tehdasrakennukset, viljasii-

lot ja siirtimet täyttivät hyvin modernille arkkitehtuurille asetetut vaatimukset.224 

 

Le Corbusier tuotti mainitun Ronchampin ”enigman” lisäksi joukon muitakin villejä esimerk-

kejä 1950-luvulla. Niissä muodon vapautta rajoittivat vain painovoima ja budjetti, mutta ar-

vomaailma lepäsi demokratiassa, humanismissa, hengellisyydessä ja kolmannen maailman 

kysymyksissä. Näitä olivat esimerkiksi valtava kerrostalokolossi Unité (1949‒1953) Mar-

seillessa Ranskassa, Chandigarhin hallintorakennukset (1951‒1956) Intiassa, lehmän maha-

laukkua muistuttava Philipsin paviljonki (1958) Brysselin maailmannäyttelyssä Belgissa ja 

Lyonin lähellä Ranskassa sijaitseva Sainte-Marie de la Touretten luostari (1952‒1959). Nämä 

mainitaan yleensä kaikissa 1950-luvun modernia arkkitehtuuria käsittelevässä kirjallisuudes-

sa. 

 

Toisen maailmansodan jälkeen Le Corbusier loi betonin valumuottijäljistä estetiikkaa, joka 

näkyi useissa suurikokoisissa rakennuskohteissa. Vuonna 1953 valmistui ensimmäinen asuin-

                                                             
222 Teksti on nimetty ”Arkkitehtuuri, puhdas hengen luomus”, Arkkitehti-Arkitekten 5/1965, 150‒151 tai ”Arkki-

tehti-Arkitekten 6/1965, 153‒154. Le Corbusierin oikea nimi oli Charles-Édouard Jeanneret-Gris. Teos käännet-

tiin kokonaan suomeksi vuonna 2004. Le Corbusier & Nurminen 2004. 
223 Le Corbusier & Nurminen 2004, 28. 
224 Le Corbusier & Nurminen 2004, 29‒34, 37 
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kerrostalo Unité Marseilleen Ranskaan.225 Se sai useita toisintoja. Betoninen kerrostalokolossi 

muistutti valtamerialusta pilarirakenteidensa ja värikkäiden asuntoblokkiensa, kattoterassinsa 

ja läpinäkyvien käytäviensä ansiosta. Le Corbusier sovelsi kohteissaan ihmiskehon mittasuh-

teisiin perustuvaa, mutta rakennuksen mittasuhteet säilyttävää Modulor-mittajärjestelmää.  

 

Ronchampin käänteentekevä vaikutus perustui siis siihen, että se vapautti estetiikan ja tekno-

logian välisen kaksoissidoksen, mikä oli arkkitehdin varhaisempien, avantgardististen töiden 

idea. Vidlerin sanoin estetiikka voitti nyt tekniikan.226 Massiivisen veistokselliset muodot, 

erilaiset pintakäsittelyt ja karkeaksi jätetyt yksityiskohdat yhdistyivät puhtaaksi valetun beto-

nin, tiilen ja puun käytössä.227 

 

Le Corbusier suunnitteli Intiassa sijaitsevan Punjabin osavaltion pääkaupunkiin Chandigarhiin 

laajan betonirakenteisen hallintoalueen, joka valmistui 1955‒1956. Himalajan juurella sijait-

seva Punjab sai modernistisen pääkaupungin, kun Le Corbusier suunnitteli asemakaavan ja 

horisontaalisti kuivalle tasankoalueelle levittäytyvän näyttävän hallinto-alueen. Suorakai-

teenmuotoista, raakabetonista oikeusrakennusta kehystää jättimäinen, pyloneiden tukema por-

tiikki. Parlamenttirakennuksen portiikki on puolestaan veistoksellinen, ylöspäin avautuva be-

tonikouru, joka muistuttaa Ronchampin kappelia. Katolta nousee lieriö, kattoikkuna, joka 

liittyy alla olevan pyöreän istuntosalin ilmastointiin ja akustiikkaan.228 Värikkäiksi maalatut, 

kuumuudelta suojaavat betonisäleiköt (brise soleil) värittävät massiivisia betonirakennuk-

sia.229  

 

Philipsin paviljonki Brysselin maailmannäyttelyyn Belgiaan valmistui vuonna 1958. Maail-

mannäyttely järjestettiin ensimmäisen kerran sitten toisen maailmansodan, ja se esitteli paitsi 

luonnontieteestä, myös futurismista ammentavaa arkkitehtuuria. Vatsalaukkua tai notkahta-

nutta harjatelttaa muistuttava rakennus oli rakenteeltaan matemaattisesti kolmiulotteinen tila: 

hyperbolinen paraboloidi, jota Le Corbusier oli käyttänyt esimerkiksi Ronchampin ja Chandi-

garhin kaarevissa ja pyöreissä betonimuodoissa, ja josta oli tullut muodikas 1950-luvulla lo-

pulla. Paviljongin aaltoilevat seinäpinnat Le Corbusier suunnitteli paviljongin akustiikan eh-

                                                             
225 Niskanen 2016, 41. 
226 Vidler 2008, 101. 
227 Colquhoun 1989, 175; Kuvaliite, kuvat 22 ja 23. 
228 Kuvaliite, kuva 24. 
229 Le Corbusier 1958, 50‒113. 
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doilla yhdessä kreikkalaisen työtoverinsa, insinööri ja säveltäjä Iannis Xenakiksen kanssa.230 

Riippuva kuorirakenne oli koottu sivuiltaan puolitoistametrisista ja paksuudeltaan viisisentti-

sistä karkeista laatoista, jotka oli valettu hiekkamuoteissa. Seinäpintoja tuki kaapeliverkosto, 

joka oli pingotettu rakennusta strukturoivien teräsbetonivarsien varaan.231  

 

Saksalainen arkkitehti Frei Otto (1925‒2015) kokeili erilaisia telttamaisia, pneumaattisia eli 

paineilmalla toimivia kuplamaisia ja muita kevyitä rakenteita 1950-luvun lopulla. Hänen al-

haaltapäin pullistuviin, jännitettyihin rakenteisiin perustuva rakennekonseptinsa oli rinnakkai-

nen Le Corbusierin paviljongille, mutta muitakin aikalaisesimerkkejä oli. Kruftin mukaan 

Otton arkkitehtuurikonseptin voi tulkita ’biologiseksi’.232 

 

Lyonin lähellä Ranskassa sijaitseva Sainte-Marie de la Touretten dominikaaniluostari 

(1952‒1959) on neliönmuotoinen, kompakti rakennuskokonaisuus. Sisäpiha, pylväät, pulpet-

tikatto, tetraedrikatto, erilaiset ikkuna-aukotukset, sisäpihan puutarha sekä umpinaiset paljaat 

betonipinnat ovat kiinnostavia piirteitä tämän työn kannalta.233 

 

Saksalaissyntyinen Ludwig Mies van der Rohe (1886‒1969) kuului Bauhausin perustajiin, 

joka siirtyi natsihallintoa pakoon Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa voimakas rakentaminen ja 

niin sanottu systeemisuunnittelu234 loivat modernismille valtavan kapasiteetin.235  

 

Miesin niukka geometrinen arkkitehtuuri oli äärimmäisen rationaalista uuden teknologian, 

lasin ja teräksen yhdistämistä I-palkin avulla. Hän suunnitteli asuintaloja, pilvenpiirtäjiä sekä 

yliopistokampuksen Chicagoon Illinoisiin. Rakennukset olivat kuutiomaisia, tasapainoisia ja 

viimeisteltyjä. Miesin yhdessä Philip Johnsonin kanssa New Yorkiin suunnittelemasta Sea-

gram Buildingistä (1954‒58) verhojulkisivuineen (curtain wall) muodostui ikoninen toimisto-

rakennus, jonka runkoon ulottuvaa läpinäkyvyyttä lisättiin ristikonmallisilla loisteputkivalai-

similla.236 Mies toteutti ja juurrutti Yhdysvaltoihin uuden toimistoarkkitehtuurikonseptin: 

                                                             
230 Tzonis 2001, 224‒229; Kuvaliite, kuva 25.  
231 Le Corbusier 1958, 200‒201; Tzonis 2001, 227. 
232 Kruft 1994, 435‒436. 
233 Le Corbusier 1958, 42‒49; Le Corbusier 1965, 32‒53; Kuvaliite, kuvat 26 ja 27. 
234 Systeemisuunnittelu tarkoittaa kaavoituksen, suurten rakennusyritysten ja esivalmisteisten rakennusosien 

tuotannon keskinäistä yhteistyötä. Colquhoun 2002, 239. 
235 Kruft 1994, 387, 433 ja 437. 
236 Honour & Fleming 2006, 827, 830 ja 857‒858; Colquhoun 2002, 242‒245. 
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anonyymin, Bauhausin rationaalisten ihanteiden mukaisen ja kapitalistiseksi mielletyn kyl-

män sodan ajan rakennustyypin.237 

 

Vuosien 1940 ja 1956 välillä valmistuneen Illinois Institute of Technologyn (IIT) kruununja-

lokiveksi muodostui arkkitehtuurilaitos S. R. Crown Hall (1956), jonka johtajana Mies toimi. 

Rakennuksen katto on ripustettu neljän teräslevypalkin alapuolelle niin, että kahdeksan te-

räspylvästä tukee niitä alhaalta päin. Terälevypalkkien kruunumaiset sakarat rytmittävät mata-

laa, kauttaaltaan lasiseinäistä rakennusta. Se on niukka ja muunneltava, miltei aineeton.238 

Mies suunnitteli kampukselle uransa ainoan sakraalirakennuksen, opiskelijakappelin (Robert 

F. Carr Memorial Chapel of St. Savior 1949‒1952). Se poikkeaa kampuksen muista yksittäis-

rakennuksista kantavien punatiiliseiniensä vuoksi.239 

 

3. Siunauskappeleiden modernismi Suomessa 1958‒1965 

 

Käsittelen tässä luvussa siunauskappeleiden modernia arkkitehtuuria vuosien 1958 ja 1965 

välillä. Tunnistan ja eriytän niiden arkkitehtuurin rationaaliseen, regionalistiseen ja utopisti-

seen arkkitehtuuriin. Materiaalinani koostuu 17 sarjaan valitusta siunauskappelista. Viittaan 

tarvittaessa sarjan ulkopuolisiin aikalaiskappeleihin.  

 

Asetelmassa 1 käsittelyjakson siunauskappelit on jaoteltu kattomuotojen perusteella kolmeen: 

jyrkkiin harjakattoisiin, pulpetti- eli viistokattoisiin sekä monimuotoisiin siunauskappeleihin. 

Tasakattoisia siunauskappeleita ei ole.  

 

Asetelma 1. Evankelis-luterilaisten siunauskappeleiden kattomuodot 1958‒1965.  

Jyrkkä harjakatto 1  

Pulpettikatto  10  

Monimuotoinen 6  

Yhteensä  17240 

 

                                                             
237 Colquhoun 2002, 239. 
238 http://arch.iit.edu/about/sr-crown-hall (viitattu 20.2.2020). 
239 Kuvaliite, kuva 14. https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-

worship/iit-chapel (viitattu 20.2.2020). 
240 Esimerkkikappeleita on 17, mutta kahdessa kappelirakennuksessa on kaksi kappelia erilaisine kattomuotoi-

neen. Nämä kaksi, Levon ja Vatialan siunauskappelin, olen lajitellut ”hybrideinä” monimuotoisiin siunauskappe-

leihin. Tästä poiketessani mainitsen erikseen. 

http://arch.iit.edu/about/sr-crown-hall
https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-worship/iit-chapel
https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-worship/iit-chapel
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Asetelmaan 2 on jaoteltu siunauskappeleiden rakennusmateriaali: puu, tiili ja betoni. 

 

Asetelma 2. Evankelis-luterilaisten siunauskappeleiden rakennusmateriaali 1958‒1965.  

Puu  2 

Tiili  11 

Betoni  4 

Yhteensä  17 kappaletta 

 

3.1. Rationaalinen arkkitehtuuri 

Mies on kai ainoa ikäpolvensa mestareista, joka peruuttamattomasti purjehtii pois romantii-

kan maasta. Arkkitehtuurin kartalta hänet tänään löydetään suurten kehitysväylien leikkaus-

pisteestä. Sen koordinaatteina ovat klassillinen traditio ja uusi teknologia. 

Aulis Blomstedt 1960.241 

 

3.1.1. Pelkistyvät geometriset siunauskappelit 

 

Siunauskappelit olivat pieniä, pohjaltaan basilikanmuotoisia, puu- tai kivirakenteisia ja harja-

kattoisia rakennuksia 1950-luvulla. Levon kappeli (Aili ja Niilo Pulkka 1958) Lahdessa kak-

sine saleineen ilmaisee hyvin vedenjakajavuotta 1958: siirtymää traditionaalisista muodoista 

ja materiaaleista viistokattoisiin, vaaleisiin kappelimuotoihin. Metsäkappeli on jyrkän harja-

kattoinen, kun taas rakennuksen toinen kappeli on hahmoltaan valkea ja pulpettikattoinen. 

Metsäkappeli korostetun traditionaalisine, liuskekivin katettuine kattolappeineen viittaa nime-

ään myöten Asplundin 1920-luvulla rakennettuun, primitiiviseen Metsäkappeliin Tukholmas-

sa.242 

 

Levon kappeli on hybridi, jossa matala sisäänkäynti yhdistää ”vanhan” Metsäkappelin ja ”uu-

den” Valon kappelin. Hybridikappelissa todentuvat modernismin kaksi eri näkökulmaa: mal-

tillinen ja pelkistyvä rationaalinen modernismi. Samalla se edustaa ajanmukaista sakraalia 

monitoimitilaa243, jota krematorio täydensi myöhemmin. Levon kappelin suorakaiteenmuo-

toinen, massaltaan ja volyymiltään supistuva ja laajeneva monitoimitila edusti seurakunnallis-

                                                             
241 Arkkitehti-Arkitekten 12/1960, 93. 
242 Kuvaliite, kuva 2. Metsäkappelin nimi ei ole alkuperäinen, vuoden 1958 nimitys Levon suurelle kappelille. 
243 Tarkoitan monitoimitilalla sitä, että siunauskappeli palveli eri käyttäjäryhmiä, kuten vainajia, suntioita, hau-

dankaivajia, puutarhatyöntekijöitä, omaisia ja muuta saattoväkeä sekä obduktiolääkäreitä ja krematorionhoitajia 

osoittamalla heille omia funktionaalisia tiloja. 
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ta ideologiaa, joka näkyy myös Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevassa Allhemin kirkossa ja kre-

matoriossa (Bo Wideqvist‒Kull 1961). Levon hybridikappelin voi ajatella palvelevan niin 

siunaustilaisuuksia kuin tunnustuksettomia hautajaisia esimerkiksi Ruotsin Landskronaan 

1961 rakennetun mallin mukaisesti.244 

 

Mielestäni jyrkän harjakattoiset sakraalirakennuksia voitaisiin tulkita myös geometrisuuden 

kautta. 

 

Plastillisen sommittelun mukaan viiva on geometrian peruskäsite. Pusan mukaan suoria viivo-

ja on kolmenlaisia: horisontaalisia, vertikaalisia ja niiden välimuotoina diagonaalisia suoria. 

Vaakasuora viiva tai taso on kantava ja viileä elementti. Mitä ylemmäs linja nousee, sen läm-

pimämpään se osoittaa. Kulman terävöityessä se aktivoituu tylpän kulman ollessa ”saamaton” 

ja passiivinen.245 Kolmiulotteisessa avaruudessa, kuten arkkitehtuurissa, viiva on tilallinen 

käsite. Katsojan tulisi kiinnittää huomiota horisontaalisuuteen ja vertikaalisuuteen sekä reuna-

pisteiden ja -viivojen ulotteisuuteen.246 Karkeasti tulkiten jyrkät harjakattoiset siunauskappelit 

olivat viileän hallittuja, mutta aktiivisesti kunniaa ja lämpöä osoittavia rakennuksia. 

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan kapean ja korkean kellotornin kehystämä Sallan kirkko (Ee-

rikäinen ja Sipari 1947‒1950) kolmiomaisine muotoineen loi hahmon 1950-luvun siunaus-

kappeliarkkitehtuurille.247 Sallan kirkon vaaleissa rapatuissa pinnoissa voi nähdä enemmän 

modernismin tuulahdusta verrattuna Bertel Liljequistin (1885‒1954) jälleenrakennusajan 

kirkkoihin Pohjois-Suomessa. Geometrisuuden periaatetta voi hakea kansainvälisistä esiku-

vista, erityisesti Le Corbusieriltä, joka tähdensi ensinnäkin geometristen, stereometristen kap-

paleiden voimaa arkkitehtuurissa, kuten edellä todettiin. Modernistisen arkkitehtuurin oppikir-

jassaan Le Corbusier esitteli myös primitiivistä pyhäkköarkkitehtuuria, jossa paalujen kannat-

telemat telttamaiset rakennukset muodostivat muodoltaan ja pohjaltaan geometrisiä rakennuk-

sia.248 Uskoakseni suomalaiset arkkitehdit lukivat sitä ja sovelsivat vapaasti yksinkertaisia 

kriteerejä. Tuloksena oli Sallan kirkon tavoin yksinkertaisia, kolmiomaisia rakennuksia, joi-

den pinta sai muodon hohtamaan. Yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsosen mukaan Sallan kirkko 

                                                             
244 Karlsmo 2005, 204-205. 
245 Pusa 1963, 16‒21. 
246 Pusa 1963, 35‒36. 
247 Jetsonen 1994, 85. 
248 Le Corbusier & Nurminen 2004, 61. Kuvaliite, kuva 20. 
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tyydytti sekä traditionalisteja että modernismin kannattajia: erityisesti rationaalisen arkkiteh-

tuurin kannattajat kokivat tulleensa kuulluiksi.249 Samanlainen suuntaus oli Ruotsissa.250 

 

Toinen näkökulma jyrkän harjakattoisiin sakraalirakennuksiin voi liittyä Ruotsissa käytyyn 

keskusteluun 1930-luvulla. Jyrkän harjakattoiset, geometriset krematoriokappelisuunnitelmat 

Norrköpingissä (Carl Bergsten 1932) ja Lundissa (Hans Westman 1943) hylättiin ”äärimoder-

nistisina”.251 Kun vertaa näitä suunnitelmia Sallan kirkkoon, niin yhdennäköisyys on huomat-

tava. 

 

Kolmas näkökulma vie modernin hautausmaa-arkkitehtuurin juurille valistukseen. Eräässä 

Boulléen arkkitehtuurisuunnitelmassa päätykolmio lepää maan päällä ja saa ajattelemaan, että 

pylväät voisivat sijaita maan alla.252 Ranskalainen arkkitehtuuriteoreetikko Jean-Jacques 

Blondel (1705‒1774) sai Boulléen huomioimaan suunnitelmassaan alaspäin viettävän, kines-

teettisen liikkeen. Se ja arkkitehtuurin mataloituvat muodot heijastivat surun tunteen syvene-

mistä. Vastaavasti ylöspäin nousevat muodot olivat kohottavia. Boulléen tapaan uusklassistis-

ta, utopistista arkkitehtuuria suunnitellut ranskalainen arkkitehti Claude-Nicolas Ledoux 

(1736‒1806) puolestaan piirsi hautausmaasuunnitelmaansa kupolin niin ylös- kuin alaspäin 

kosmologiaa mukaellen.253 Ledoux’n ja Boulléen mielestä maahan hautaaminen merkitsi pa-

luuta luontoon. Tämä ilmenee Boulléen Luonnon temppeli-projektissa vuodelta 1793.254 Le-

doux’lle geometrisessa arkkitehtuurissa, erityisesti kuutiossa, toteutuivat antiikin neljä hyvet-

tä: viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus.255 Geometriset muodot siis lohduttavat 

ja toimivat vahvistavina, rationaalisina ja pysyvinä arvoina surun hetkellä. Valistuksen anti 

rationaaliselle siunauskappeliarkkitehtuurille tukeutuu rationaaliseen, järkeen perustuvaan 

moraaliin ja tunteita kohottavaan, ylöspäin suuntautuvaan geometriseen arkkitehtuuriin. 

 

Vertikaalisuuteen liittyvä neljäs näkökulma perustuu romanialais-ranskalaisen uskontotieteili-

jän Mircea Eliaden esittämään kosmologiseen käsitykseen axis mundista, maailman pylväästä 

tai patsaasta, joka yhdistää taivaan ja maan. Maailmanpatsas pingottaa taivaan yllemme.256 

                                                             
249 Jetsonen 1994, 85. 
250 Karlsmo 2005, 341. 
251 Karlsmo 2005, 147. Karlsmo kuvaa äärimodernismia käsitteillä ”ekstreme modernism”. Sama. 
252 Kuvaliite, kuva 16. 
253 Etlin 1994, 99. 
254 Kuvaliite, kuva 17. 
255 Etlin 1994, 113‒114. 
256 Eliade & Laitila 2003, 75. 
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Eliaden tulkinta on analoginen Le Corbusierin primitiivisen, alhaalta päin pingotetun teltta-

maisen pyhäkön kuvan kanssa.257 

 

Rationaalinen arkkitehtuuri toteutui vuoden 1958‒1965 siunauskappeleissa pelkistyneenä 

geometrisuutenä, kuten Platonin kappaleita muistuttavina ennakkoluulottomina muotoina.258  

Colquhounin mukaan korostunut geometrisuus sai useita ilmenemismuotoja. Kukistettua tota-

litarismia juhlistettiin rakentamalla monumentaalisia muistomerkkejä demokratian kunniaksi. 

Plastillisen sommittelun periaatteiden mukaan niiden vertikaalisuus korreloi merkityksen 

kanssa, kuten edellä todettiin. Esimerkiksi Corbusierin Unité-kerrostalo (1945‒1953) ja Ron-

champin kappeli (1950‒1955) Ranskassa, Aallon Kulttuuritalo (1955‒1958) Helsingissä sekä 

esimerkiksi Mies van der Rohen ja Philip Johnsonin Seagram Building ‒niminen pilvenpiirtä-

jä (1958) New Yorkissa ovat monumentaalisia rakennuksia.259 Monumentaalisuus liittyi muis-

tomerkkeihin, muisteluun ja historiaan.  

 

Plastillista suunnittelua arkkitehtiopiskelijoille 1940-luvulta lähtien opettanut kuvataiteilija 

Unto Pusa puhui volyymeistä tarkoittaen niillä avaruutta määrittäviä tiloja tai taidetta yleensä. 

Plastillisessa suunniteluussa arkkitehtuuri ja abstrakti taide olivat rinnasteisia ja keskenään 

tasa-arvoisia. Pisteet, viivat ja pinnat vaikuttivat volyymeihin. Ne jakautuivat geometrisiin ‒ 

historiassa Le Corbusierin mainitsemiin Platonin kappaleisiin ‒ ja vapaisiin muotoihin, jotka 

olivat keskenään tasa-arvoisia. Pusan mukaan volyymien ensisijainen ominaisuus oli plastilli-

suus, johon liittyvät vahvat vetovoimaiset ja loitontavat voimakentät. Liian suuret poikkeamat 

näköhavainnosta merkitsivät ylilyöntejä; plastillisuuden jännitettä ei saanut hajottaa liioittelul-

la.260 

 

Siunauskappeleiden symmetrinen kolmiomaisuus näkyy vuonna 1959 valmistuneissa siu-

nauskappeleissa. Symmetrinen, tasasivuinen päätykolmio on loiventunut profiililtaan pulpet-

tikattoiseksi Levon Valonkappelin tapaan. Korpilahden kappelin (Kantonen 1959) viisto si-

säänkäyntijulkisivu on suorakulmaisen kolmion muotoinen, ja Keravan kappelin (Silvennoi-

nen 1959) lennokas kattolinja taittuu pitkältä sivultaan. Myös sarjan ulkopuolisen, Luumäellä 

sijaitsevan Kankaan siunauskappelin (Erkki Pasanen 1961) sisäänkäyntijulkisivu on viisto: 

                                                             
257 Le Corbusier & Laitinen 2004, 63. Kuvaliite, kuva 20. 
258 Kuvaliite, kuva 19. 
259 Colquhoun 2002, 212. 
260 Pusa 1963, 61‒65. 
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kattolinja taittuu niin ikään vinoksi ikkunaseinäksi.261 1950-luvun lopulla arkkitehti ryhtyi siis 

muokkaamaan viisitahkoista pentaedria siirtämällä kattoharjaa. Kun harja on pystysuorassa 

linjassa rakennuksen seinän kanssa, syntyy Paattionlehdon (Sipari 1960), Kelkkamäen (Arvi 

ja Pirkko Ilonen 1961) ja Vihtijärven (Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen 1961) 

kappeleiden kaltaisia, sivuprofiililtaan suorakulmaisia kolmioita.262 Saman asian voi mallintaa 

avaruusgeometrisesti: kuutio halkaistaan sen lävistäjää pitkin. Syntyneen kappaleen sivupro-

fiili muodostaa suoran kulman. Suora kulma oli Aulis Blomstedtille arkkitehtuurin perusele-

mentti.263  

 

Pusan mukaan suora kulma on ”suuruudessaan ainutlaatuinen”. Periaatteessa se henkii ”kyl-

mää objektiivisuutta”. Riippuen vertikaalisen ja horisontaalin tason suhteesta, kulma henkii 

lämpöä tai kylmyyttä. Horisontaali merkitsee viileyttä, vertikaali lämpöä.264 

 

Voimme siis havaita, että pulpettikattoinen siunauskappeli on jyrkän harjakattoisen siunaus-

kappelin pelkistetty, rationaalinen sovellus. Pulpettikatto on ajanjakson aikana selkeästi vallit-

sevin kattomuoto: se on kaikkiaan kymmenessä sarjan kappelissa, kuten asetelmasta 1 voi 

havaita. Pulpettikatto itsessään ei ollut uusi ilmiö: Aalto oli käyttänyt sitä Säynätsalon kun-

nantalossaan (1949‒1952) ja Le Corbusier La Touretten luostarissaan (1952‒1959)265 sisätilo-

jen valaisuun. Pelkistynyt rationaalinen siunauskappeli oli kuin niistä irrotettu fragmentti eli 

pelkkä pulpettikatto. 

 

Siunauskappeleita suunnittelevat arkkitehdit leikittelivät geometrisillä muodoilla, mutta kuu-

liaisina seurakunnan kappelibudjetille. Vaikka rationaaliset siunauskappelit olivat rakennus-

materiaaliltaan puu- tai tiilirakenteisia, avaruusgeometria loi uusia mahdollisuuksia kappe-

liarkkitehtuuriin. 

 

3.1.2. Symmetriset rationaaliset siunauskappelit 

 

Colquhoun luonnehtii ”klassistiseksi” tai ”uuspalladiolaiseksi” 1950-luvun lopun rakennusta, 

joka on pohjaltaan suorakulmion muotoinen ja muistuttaa antiikin aikaista pompeijilaista ta-

                                                             
261 Kuvaliite, kuvat 32, 34, 36 ja 50. 
262 Kuvaliite, kuvat 44, 51 ja 53. 
263 Sarjakoski 2003, 130‒131. 
264 Pusa 1963, 21. 
265 Kuvaliite, kuva 26. Matalan rakennuksen pulpettikatto näkyy hiukan sisäpihan alakulmassa. 



56 
 

loa. Se oli symmetrinen, valoisa ja ilmava.266 Myös yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen on 

viitannut ajankohdan pohjaltaan suorakulmaisiin, minimalistisiin ehdotuksiin monimuotoisten 

versioiden rinnalla.267 Sarjan kaksi esimerkkikappelia kuvaavat rationaalisia piirteitä moder-

nissa siunauskappeliarkkitehtuurissa, kun erityinen huomio on ikkuna-aukotuksessa ja valais-

tuksessa. Ne ovat Vatialan pieni kappeli (Revell 1958‒1960) Kangasalla ja Espoon (Heikki ja 

Kaija Siren 1963) siunauskappeli. 

 

Vatialan pieni kappeli on rakenteeltaan matala, symmetrinen tila, jonka ainoana valonlähteenä 

on katonrajassa kiertävä kapea nauhaikkuna. Vatialan kappeli on luonnonvalossa hämärä, 

mihin vaikuttaa massiivinen, vaakasuora kattorakenne. Valo suihkuaa sisätilaan luoden kont-

rastisen, mystisen ja hiukan pelottavan tunnelman.268 Sakraalitaiteessa luonnonvalon sanotaan 

olevan heijastusta tuonpuoleisesta.269 Pusan mukaan valosuihku on valon taipumiseen liittyvä 

ilmiö, jolloin ”sädekimppu näyttää leveämmältä kuin säteen suoraviivainen kulku edellyttäi-

si”.270 Rakenteeltaan Vatialan pienen kappelin sisätila on paljaalla betonitiilellä. Rakennuksen 

ulkopuolella horisontaalista kattolinjaa ja pienen kappelin alttariseinää yhdistää konstruktivis-

tinen rakenne.271 

 

Espoon siunauskappeli (Heikki ja Kaija Siren 1963) on hohtavan valkoinen, symmetrinen, 

betoni- ja tiilirakenteinen siunauskappeli, jonka ikkuna-aukotus on siunauskappeleissa poik-

keuksellinen. Neliskulmainen kattoikkuna272 ja sisäänkäyntijulkisivun vertikaali ikkunaseinä 

valaisevat kappelisalin slammatun, valkoisen tilan. Niukkaakin niukempi sisätila viitteellisine 

ja integroituine osineen on pelkistetty ja suorastaan immateriaalinen.273 Rakennus muistuttaa 

Mies van der Rohen Illinoisin opiskelijakappelia tiilirakennetta ja metallipuitteista ikkunasei-

nää myöten.274 Myös Le Corbusierin useassa 1950-luvun rakennuksessa, kuten La Touretten 

luostarinkappelissa (1952‒1959) on intensiivinen, kattoikkunoista lankeava valaistus.275 Kat-

                                                             
266 Colquhoun 2002, 246‒247. 
267 Jetsonen 1994, 50. 
268 Kuvaliite, kuva 10. 
269 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016;  
270 Pusa 1963, 101. 
271 Kuvaliite, kuva 6. 
272 Kyseessä on Espoon siunauskappelin kattolinja ylle kohoavasta matalasta lyhtyikkunasta. 
273 Kuvaliite, kuvat 62‒65. 
274 Kuvaliite, kuva 14. 
275 Le Corbusier 1965, 48. 
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toikkuna takautuu myös Asplundin Metsäkappeliin (1920) Tukholmassa276 sekä antiikin 

Roomaan ja Pantheoniin.  

 

Lisäksi Espoon siunauskappelin edessä on pitkä poikittainen saattokatos. Rowen vuonna 1949 

julkaistua artikkelia Manierismi ja moderni arkkitehtuuri lukiessa katse kiinnittyy kuvituk-

seen. Sirenien Espoon siunauskappeli (1963) ja Le Corbusierin Ranskassa, Chaux-de-

Fondsissa sijaitseva Villa Schwob (1916) muistuttavat toisiaan pohjapiirustusten ja valoku-

vien perusteella hämmentävän paljon.277 Rowe luonnehtii artikkelissaan Villa Schwobia seu-

raavasti: 

Päämassaa tukee siipirakennusten pari. Kahden kerroksen korkuinen, sivuakse-

lin lävistämä keskushalli määrää talon yksinkertaisen, tasapainoisen, periaat-

teessa ristin muotoisen pohjaratkaisun. ‒ ‒Paljas pinta on sekä ristiriitainen et-

tä miellyttävä. Aktiivinen tyhjyys on se ominaisuus, josta katsojan on varsinai-

sesti tarkoitus nauttia. Oletettavasti tämän kovasti valkokangasta muistuttavan 

aiheen oli tarkoitus nimenomaan šokeerata, ja siinä se onnistuu täydellisesti. Se 

tekee julkisivusta hyvin poleemisen, manifestimaisen.”278 

 

Rowen tekstissä on kaksi asiaa, jotka sopivat Espoon kappeliin: ristimäinen muoto ja paljaan, 

vaalean pinnan manifesti. Espoon siunauskappeli voisi olla uuspalladiolainen ja manieristinen 

rakennus. Rowe oli nimennyt uuspalladiolaisuuden manierismiksi tarkoittaen 1500-luvun 

”ylikypsää”, häilyvää ja liioittelevaa renessanssivaiheen siirtymävaihetta kohti barokkia.279 

Otaksumaa puoltaa se, että Rowe rinnasti manierismin ja modernismin, kuten aiemmin mai-

nittiin. 

 

Molemmat siunauskappelit ovat sileäpintaisia ja minimalistisia, äärimmäisen niukkoja280 ra-

kennuksia, jotka takautuvat Miesin IIT-kappeliin (1949‒1952) Yhdysvalloissa. Sarjan ulko-

puolinen rinnastus on Järvenpään siunauskappeli (Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviai-

nen 1957), joka ennakoi konstruktivismia määrämitoiltaan ja nauhaikkunoiltaan tiilirakentees-

taan huolimatta.281 Gävlen krematorion kappelisali (Alf Engström, Bengt Larsson ja Alvar 

                                                             
276 Karlsmo 2005, 120; Kuvaliite, kuva 3. 
277 Rowe 1991, 79, 85; Kuvaliite, kuva 63. 
278 Rowe 1991, 78, 81. 
279 Vidler 2008, 60‒104. 
280 Englannin kielen termin ’poverty’ voi kääntää köyhyydeksi, niukkuudeksi tai vaatimattomuudeksi, jolloin 

käsite saa erilaisia konnotaatioita. 
281 Kuvaliite, kuvat 28 ja 29. 
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Törneman 1960) Ruotsissa on vastaavanlainen.282 Ylhäältäpäin lankeavalla luonnonvalolla on 

suuri merkitys symmetrisissä rationaalisissa siunauskappeleissa. Nauhaikkunasta näkyvät 

puunrungot ja vuodenaikojen vaihtelu. Modernin kappelin luontoyhteys on pohjoismainen 

ilmiö eritoten Espoon opiskelijakappelin (Heikki ja Kaija Siren 1957) ansiosta. 

 

Molemmat on käytetty betonia. Materiaaliltaan huokea ja mielikuvaltaan vaatimaton betoni 

sopi paikalliseen sakraalirakentamiseen myös teologisilta perusteiltaan: ”Vaatimattominkin 

kappeli on paratiisin merkki” totesi ranskalainen teologi Paul Winninger. Niukkuudesta tuli 

hyve sodanjälkeisessä arvomaailmassa, jossa sakraalirakentaminen oli arkkitehtien keskuu-

dessa todella arvostettua. Betonia pidettiin aitona materiaalina puun ohella ainakin Italiassa, 

jossa Fortyn esimerkkikirkot sijaitsevat.283 Suomessa suhde betonirakennuksiin oli hyvin in-

nostunut. Sileät, laajat umpinaiset seinäpinnat pienine ikkunoineen saivat vaikutteita sodanai-

kaisista bunkkereista: katsoessa ylhäältä suihkuavaa valoa, ei tiedä onko maan päällä vai ala-

puolella. Fortyn mukaan Milanon Novegrossa sijaitseva San Alberto Magnon basilikapohjai-

nen hallikirkko korkealla sijaitsevine ikkunoineen on betonirakenteeltaan moderni, mutta tun-

nelmaltaan alkuseurakunnallinen.284 

 

Espoon kappelin kattoikkuna saattaa viitata ajankohtaiseen liturgiseen uudistukseen ja alku-

seurakunnallisuuteenkin. Teologian professori Helge Nyman ja piispa Yrjö Sariola puolusti-

vat Domus ecclesiaen periaatetta ja suosittelivat alttaritilan siirtämistä kirkkosalin keskelle 

vuonna 1960.285 Ajankohtainen liturginen uudistus näyttää periaatteessa olleen mahdollisen 

Espoon siunauskappeleissa. Kappelisalien penkkirivit on sijoitettu perinteisesti kahden puolen 

käytävää.286 Seurakunnallisuusaate ja kirkon hierarkian alasajo eivät ulottuneet siunauskappe-

leissa, eikä kaiketi kirkoissakaan, niin pitkälle, että kirkkokansa tai saattoväki olisivat joutu-

neet katsomaan toisiaan silmiin palveluksen aikana. Pyörökirkon ideologia ei ole koskaan 

juurtunut Suomeen, koska uskonto ja varsinkin suru on koettu yksityisasiaksi. 

 

                                                             
282 Karlsmo 2005, 178‒179. 
283 Forty 2013, 185‒187. 
284 Forty 2013, 184. 
285 Katolisesta kirkosta Ruotsin kautta Suomeen ulottunut liturginen liike myötävaikutti seurakunnallisuuden 

korstamiseen pappis- ja alttarikeskeisyyden sijaan 1900-luvun aikana. Toisen maailmansodan jälkeen Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa heräsi keskustelu alttaritason sijainnista kirkoissa eli ns. versus populum: alttari-

tason tuli olla irti alttariseinästä, jotta pappi on toimitusten aikana kääntyneenä seurakuntaan päin. Liturginen 

liike vaikutti alttaritilan järjestelyihin sakraalirakennuksissa. TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri 

ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa syksyllä 2016. 
286 Kuvaliite, kuvat 69 ja 85. 
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Espoon ja Vatialan pienet kappelisalit ovat rationaalisia, symmetrisiä ja betonirakenteisia sekä 

valaistukseltaan erityisiä. Rakenteeltaan ne ovat konstruktivistisia. Näkisin sarjan ulkopuolel-

le jäävän Pekka Pitkäsen Pyhän ristin kappelin (1965‒1967) Turussa jatkumona Espoon ja 

Vatialan pienen kappeleille.287 

 

Rungoltaan matalat ja pohjaltaan suorakulmaiset siunauskappelit saivat ajan mittaan yhä ma-

talamman pulpettikaton. Siunauskappelit arkipäiväistyivät Karkkilan kappelin (Larkas 1965) 

tapaan. Pienimuotoiset kappelit eivät soveltuneet suoraan insinöörivetoiseen systeemiraken-

tamiseen. Kappelisarjan ulkopuoliset Joutsenon (Olli Kivinen 1956) ja Rengon (Erkki Karta-

no 1959) siunauskappelit ovat tästä hyvä esimerkki. Rengon yksikerroksinen, harmaista beto-

nielementeistä koottu kappeli jää vaatimattomaksi, vaikka olisi ajanmukaisista ja innovatiivi-

sista materiaaleista rakennettu.288 

 

Taustahäly kuului rationaalien siunauskappeleiden takaa; modernista arkkitehtuurista käytiin 

kovasanaista keskustelua. Kyse oli matemaattisiin suhteisiin perustuvan universaalin moder-

nismin mahdollisuudesta, mitä rationaalisuutta korostavat peräänkuuluttivat 1950-luvulla. 

Rowen mukaan matematiikka toimi ”absoluuttisena arvona” ja vahvisti universaaleja totuuk-

sia.289 Aulis Blomstedtille ja hänen hengenheimolaisilleen Viljo Revellille, Aarne Ruusuvuo-

relle ja Pekka Pitkäselle Colin Rowen merkitys oli erityisen keskeinen 1950-luvun modernis-

min käymisvaiheessa. Rationalismikäsitys perustui Bauhaus-ideologiaan siinä, että uusi tek-

nologia yhdistyi klassisismin, erityisesti renessanssiajan suunnitteluperiaatteisiin..290 

 

3.1.3. Leijuvat katot 

 

Rowen oppilas James Stirling (1926‒1992) havaitsi, että vain laatan, pöydän tai makaavan 

kirjan muotoiset esineet voi asettaa pilareille tai varustaa kuvulla. Stirlingiä inspiroivat Le 

Corbusierin valtavan asuinkerrostalo Unitén pylväsrakenteet. Horisontaalinen massa näyttää 

Vidlerin mukaan leijuvan pylväsrakenteensa päällä.291 Sarjan kappeleista Vatialan (Revell 

1958‒1960), Laessaaren (Kestilä 1960), Kelkkamäen (Arvi ja Pirkko Ilonen 1961), Helis-

                                                             
287 Kuvaliite, kuva 96. 
288 Kuvaliite, kuva 38. 
289 Sarjakoski 2003, 120‒121. 
290 Colquhoun 2002, 204‒205; Niskanen 2016, 38‒39. 
291 Vidler 2008, 102. Englanninkielinen termi on ’hovering roof’. 
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nummen (Eerikäinen 1964) ja Keuruun siunauskappeleissa (Virkkunen 1964) on leijuvat ka-

tot. 

 

Le Corbusier oli tutkinut leijuvuuden tai kelluvuuden käsitettä jo vuonna 1930: horisontaaliset 

maisemaikkunat välittivät katsojalle palan leijuvaa maisemaa.292 1950-luvun plastisissa, veis-

toksellisissa töissään hän suorastaan leikitteli painavan ja kevyen illuusiolla. Kun katsoo Ron-

champin kappelin pullistuvaa kattorakennetta, voi kuvasta huomata pienen raon betoniraken-

teen ja seinän välissä. Katto näyttää kelluvan vaaleiden seinien varassa. Kappelisalin kuvissa 

valorako näkyy aivan selvästi.293 

 

Laessaaren kappeli on osin integroitu kahden tiilimuurin muodostamaan suoraan kulmaan. 

Jyrkkätaitteinen katto näyttää taitokselta, joka on hiukan huolimattomasti sijoitettu tämän 

kulman päälle. Sisäänkäyntijulkisivun lasiset ikkunaruudut lisäävät vaikutelmaa keveästä ka-

tosta.294 Vatialan suuren ja pienen kappelin katot ovat molemmat keveyden allegorioita: ku-

pumainen hangaarikatto nousee korkealle ja näyttää asettuvan ilmavasti suorakulmaisen beto-

nilaatan päälle. Ilmavuus tarkoittaa sitä, että Laessaaren kappelin tapaan kuvun reunat ylittä-

vät runkorakenteen. Vatialan pienen kappelin massiivinen katto näyttää asettuvan laatan toi-

seen päähän kuin ylisuuri kansi, mutta jääkin leijumaan matalan nauhaikkunan päälle.295 Si-

säpuolella maaginen valosuihku todistaa ”kelluvuuden”. Kelkkamäen tiukan geometrinen, 

mustaksi maalattu puukappeli on kompakti rakennus, jonka vino kattorakenne näyttää liian 

suurelta runkoon nähden. Sisältä päin voi havaita, että korkean alttariseinän ja hypotenuusa-

maisen kattolinjan välillä onkin kapea ikkunarako. Helisnummen siunauskappeli katto muis-

tuttaa puolestaan valtamerialuksen komentosiltaa. Kattolinjaa kannattelee rakennuksen sisäl-

täpäin valtava teräsputkikonstruktio, joka lepää kolmen kimppupylvään varassa. Keuruun 

pyöreä tasakatto leijuu nauhaikkunan päällä kuin lentokenttäterminaalissa. 

 

Katsojalle vaikutelma leijuvista katoista syntyy huolimattoman vilkaisun tuloksena. Saksa-

laisjuutalaisen sosiologin ja Frankfurtin koulukunnan jäsenen Walter Benjaminin 

(1892‒1940) mukaan arkkitehtuuri edustaa modernin yhteiskunnan julkisivua, johon pereh-

dymme taktiilisesti eli konkreettisen, käsinkosketeltavan asumisen kautta. Esimerkiksi autolla 

                                                             
292 Englanniksi ’free-floating’. Colomina 1994, 311. 
293 Le Corbusier 1958, 23‒33. 
294 Kuvaliite, kuva 40. 
295 Kuvaliite, kuva 6, 7 ja 10. 
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ajaessa katsominen ei riitä arkkitehtuurikäsityksen luomiseen.296 Leijuva katto on siis osa mo-

dernin arkkitehtuurin vastakohdilla leikittelyä, painavan ja keveän illuusiota, joka syntyy huo-

limattoman vilkaisun tuloksena. 

 

Leijuvalla katon edeltäjistä Etlin käsittelee kahta esimerkkiä. Ensimmäinen on edellä viitattu 

Frank Lloyd Wrightin kappeliprojekti, jossa ”Maaperän kappelin” kattorakenne näytti leiju-

van. Ulotteiset betonilaatat korostivat vaikutelmaa. Rakennusprojekti oli kuin suuri, avoin 

hauta, jonka päällä oli suoja. Se muistutti ranskalaisen arkkitehdin Henri Labrousten ehdotus-

ta Napoleonin haudaksi vuonna 1841: metallinen kansi makaa neljän matalan tukijalan varas-

sa paljastaen alla olevan haudan. Wrightin ja Boulléen osittain maan alla olevat rakennukset 

toivat läsnäolijalle tunnun haudasta, luolasta tai intensiivisemmästä luontoyhteydestä.297 Sa-

maa Etlininkin käyttämää ”ktoonista” eli maanalaista yhteyttä on Corbusierin Brysselin vatsa-

laukkumaisessa paviljongissa. Sama ktooninen idea toteutuu Vatialan pienessä kappelissa, 

Kelkkamäen ja Keuruun siunauskappeleissa: katse hakeutuu katonrajaan, josta valo lankeaa 

tai suihkuaa sisätilaan. 

 

Toinen esimerkki liittyy voimakkaita, hengellisiä tunteita herättävään arkkitehtuuriin, jota 

totalitarismin aikana käytettiin propagandan välineenä. 1900-luvun vallankumoukselliset po-

liittiset hallitukset tai sosiaaliset instituutiot hakivat symbolisten tilojensa arkkitehtuuria valis-

tusajan perinnöstä. Muistomerkeissä, pyhäköissä ja votiivirakennuksissa käytettiin Etlinin 

mukaan hyväksi Boulléen visuaalista varjojen arkkitehtuuria, kuten leijuvaa kattoa. Massiivi-

sen Bastiljin vastakohtana nämä rakennukset olivat avoimen läpinäkyviä, lasisia tai uudel-

leenkäytetty kivimateriaali oli kuvainnollisesti peräisin Bastiljista.298 Etlinin eräs esimerkki 

liittyy arkkitehti Giuseppe Samonàn kilpailutyöhön vuodelta 1934. Se koski fasistipuolueen 

uutta päämajaa Roomassa. Sen yhteyteen sijoitettiin ”marttyyrien temppeli”, jonka mystinen, 

hengellinen tunnelma syntyi, kun kapea valojuova erotti korkeat seinäpinnat sileästä välika-

tosta.299 

 

                                                             
296 Heynen 1999, 107. 
297 Etlin 1994, 182, 194‒195. 
298 Etlin 1994, 43‒44. Esimerkiksi italialainen arkkitehti Giuseppe Terragni suunnitteli muistokappelin Como-

järvelle veljensä insinööri Attilio Terragnin avustuksella. Tämä pyhäkkö oli omistettu seudulla kaatuneille san-

karivainajille sekä epävirallisemmin Antonio San’Elian muistolle. Rakennuksen kivimateriaali oli hankittu alun 

perin comolaisen San’Elian kaatumispaikkakunnalta. Rationaalista arkkitehtuuria suunnitellut Terragni suunnit-

teli useita ensimmäisen maailmansodan muistomerkkejä Mussolinin aikana Italiaan. Etlin 1994, 44, 184, 188. 
299 Etlin 1994, 195‒197; Kuvaliite, kuva 78. 
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Arkkitehti säätelee leijuvan katon avulla sisätilan valoa ja tunnelmaa. Le Corbusier kirjoittikin 

oppikirjassaan, että ”valosta tulee hyvin intensiivistä, jos se jää kahden sitä heijastavan seinän 

väliin”.300 Kuten edellä on mainittu, Vatialan pienen kappelin luonnonvaloinen valosuihku luo 

vahvan kontrastin sisätilaan, mutta sitä voidaan tasapainottaa käyttämällä Le Corbusierin 

neuvoin kohdevaloja.301  

 

3.1.4. Massan horisontaalisuus ja sulkeutuva muoto: muurit ja sisäpiha 

 

Siunauskappelit olivat 1950-luvulla yksittäisiä rakennuksia, kuten Keravan tai Korpilahden 

kappelit. Ympäröivää hautausmaata kiersi yleensä kivistä latjattu matala kiviaita tai se puuttui 

kokonaan. Sen sijaan 1960-luvulla siunauskappelit ja niiden välittömässä yhteydessä olevat 

huoltorakennukset, aidat, kylmiöt ja puutarhavajat muodostivat toiminnallisen ja esteettisen, 

jopa sulkeutuneen kokonaisuuden hautausmaalla. Esikuvana lienee Le Corbusierin Sainte-

Marie de la Touretten luostari (1952‒1959).302 Tässä kappaleessa tarkastelen kappeliraken-

nuksen horisontaalista muutosta ja muotoutumista. 

 

Laessaaren kappelille (Kestilä 1960) johtava punatiilinen muuri jatkuu osana siunauskappelin 

sisäänkäyntijulkisivua ja kääntyy suorassa kulmassa osaksi kappelin runkoseinää. Rakennuk-

sen sijoittaminen pitkien muurien muodostamaan suoraan kulmaan korostuu erityisesti Laes-

saaren siunauskappelissa Laitilassa, Paattionlehdon kappelissa (Sipari 1960) Kemissä ja He-

lisnummen siunauskappelissa (Eerikäinen 1964) Salossa, jossa muuri tasapainottaa massaa ja 

toimii esteettisenä, kappelin muotokieltä täydentävänä piirteenä.303 Helisnummen kappeli 

muureineen muistuttaa teräväkeulaista, merta kyntävää valtamerialusta 1910-luvulta Le Cor-

busierin Kohti uutta nykyaikaa -teoksen kuvitusta mukaellen.304  

 

Siunauskappelin hahmo alkoi levitä horisontaalisesti vuodesta 1960 alkaen. Ulotteinen muuri 

johdatti saattoväkeä kappeliin, hautaan siunattua vainajaa haudalle sekä toimii esteettisenä, 

kappelin horisontaalisuutta korostavana elementtinä. Lehtimäen ja Lyytisen sanoin muurilla 

oli siis sekä arkkitehtoninen että toiminnallinen rooli.305  

                                                             
300 Le Corbusier & Nurminen 2004, 148. 
301 Le Corbusier & Nurminen 2004, 101. 
302 Kuvaliite, kuva 26. 
303 Kuvaliite, kuvat 40, 42 ja 72. Helisnummen pohjakaava tekee poikkeuksen; pitkät muurit näyttävät jatkavan 

tasasivuisen kolmion muotoisen kappelirakennuksen sivuja. 
304 Kuvaliite, kuvat 70 ja 71; Le Corbusier & Nurminen 2004, 74, 79. 
305 Lehtimäki ja Lyytinen 2016, 59. 
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Le Corbusierin mukaan arkkitehtuurin estetiikka perustui suoriin viivoihin. Horisonttiin ulot-

tuvan aksiaalisuuden tulee olla ihmisen mittaista niin, että muurit johdattavat katseen raken-

nusta ympäröivän lähitienoon havainnoimiseen. Siunauskappeleiden aksiaaliset, horisontaali-

set muurit korostavat kappelirakennusta ja sen geometrisuutta.  

 

Valistuksen aikaisessa vallankumousarkkitehtuurissa keskuspyramidia ympäröivät matalat, 

horisontaaliset pylväsrivistöt näyttivät venyvän horisonttiin ja uppoavan maahan. Kyse on 

maaperään painuvasta uusklassillisesta kolonnadirivistöstä306, surun metaforasta.307 Matalat 

muurit kuuluivat maisemapuutarhoihin 1700-luvun lopulla: eletyn elämän vaiheita ja muistoja 

allegorisoivat serpentiinipolut, kun taas kuolemaan viittasivat suoraan ha-hat eli maavalliin 

upotetut aidat. Toiselta puolelta ne näyttivät matalilta kiviaidoilta, ja toiselta puolelta optinen 

harha esti näkemästä niitä ennen kuin valliin sattui astumaan. Modernin ajan hautausmaat 

kehkeytyivät pastoraalisista englantilaisista maisemapuutarhoista, joita rajasivat matalat ha-

hat tai muurit.308 Siunauskappeleissa paitsi muurit, mutta erityisesti kappeleiden sisäänkäyn-

neille johtavat tai poikittaiset saattokatokset Espoon (Heikki ja Kaija Siren 1963) ja Toijalan 

siunauskappelin (Mikael Nordenswan) tapaan muistuttavat kolonnadiriviä.309 Tuoreempi esi-

kuva voisi löytyä Le Corbusierin Kohti nykyajan arkkitehtuuria -teoksesta, jossa on useita 

valokuvia valtamerialusten jaloittelukansista, joiden käytävämäisyys ja toiminnallisuus toteu-

tuivat saattokatoksina.310 

 

Vertikaalien, monumentaalisten rakennusten mataloituminen ja tilan leviäminen osuu yksiin 

sodanjälkeisen kirkollisen hierarkkisuuden murenemisen ja demokratiakehityksen kanssa. 

Pienimuotoista lähiökirkko- ja seurakuntalaisuutta korostava työkeskusideologia saattoi vai-

kuttaa taustalla, joskaan siunauskappeleista ei tullut monitoimitiloja kirkkojen tapaan.311 Ma-

taloitumisen taustalla vaikutti rakennusteknologian murros. Sotakorvausten jälkeen virinnees-

sä kerrostalorakentamisessa välipohjien ja huonekorkeuksien mataloituminen vaikutti raken-

nusten ulkonäköön. Matalat nauhaikkunat korostivat horisontaalisesti levenevää julkisivua.312 

                                                             
306 Kolonnadi tarkoittaa pilarikäytävää. 
307 Etlin 1994, 153; Kuvaliite, kuva 18. 
308 Etlin 1994, 156‒163. Tässä yhteydessä en tarkoita hautausmaata kiertävää aitaa, vaan siunauskappelin ulko-

seinän jatkamaa pitkää tai lyhyttä aitaa tai muuria, joka sulkee rakennuskompleksia. 
309 Kuvaliite, kuvat 62 ja 92. 
310 Le Corbusier & Nurminen 2004, 81, 83 ja 85; Kuvaliite, kuva 21. 
311 Heikkilä 2008, 79‒80; Lahti 2016, 16. Kirkkokilpailuissa haettiin suunnitelmia työkeskukseksi erityisesti 

1950-luvun alussa. Jetsonen 1994, 89. 
312 Mäkiö 1994, 58. 
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Elementtitalot yleistyivät 1960-luvulla. Lähiöiden linjakkaat, veistokselliset kerrostalot levit-

täytyivät metsään horisontaalisesti ja vaikuttivat pienimuotoisempaankin rakentamiseen.313  

 

Betonirakentamisen esteettiset periaatteet: mataloituva kattolinja ja rakennuksen ulotteisuus 

toteutuivat siunauskappeleissa niin pitkälle kuin mahdollista. Rakennuksen runkoa tuettiin 

betonikehin, mutta seinät olivat yleensä tiiltä tai puuta. Sen sijaan matalat muurit olivat pää-

asiassa betonia. Betonin yleistyminen ja Le Corbusierin esikuva ohjasivat siunauskappeleiden 

estetiikkaa kohti betonin mahdollistamaa estetiikkaa.  

 

Esimerkiksi Le Corbusier totesi edellä mainitussa teoksessaan rakennuksen aukotuksen pilaa-

van sen muodon.314 Moni 1960-luvun siunauskappeli näyttää suljetulta, mahdollisimman yh-

tenäisen muuriseinän ympäröivältä toiminnalliselta yhteisöltä. Siunauskappeleissa oviaukot 

on piilotettu katoksien alle. Erilliset ikkuna-aukot on saatettu korvata yhtenäisillä nauhaikku-

noilla Vatialan pienen kappelin tai Keuruun siunauskappelin tapaan315 tai laajoina ikkunasei-

ninä Keravan, Pääskylahden ja Ristiniemen siunauskappeleissa.316 

 

Muuri muodostaa kappelirakennuksen kanssa suojaavan sisäpihan Imatran siunauskappelissa 

(Kontio ja Räike 1962), Espoon siunauskappelissa (Heikki ja Kaija Siren 1963), Pääskylah-

den siunauskappelissa (Ojonen 1964) Savonlinnassa, Keuruun siunauskappelissa (Virkkunen 

1964), Ristiniemen siunauskappelissa Haminassa (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) ja Toi-

jalan siunauskappelissa (Nordenswan 1965) Akaassa.317 Imatran siunauskappelin umpinainen 

sisäpiha oli nimenomaan saattoväkeä varten. Ristiniemen kappeli on rakenteeltaan kaareutu-

va, U-kirjaimen muotoinen rakennus, jonka sisäpihan muodostavat muurit ja matala kiviaita. 

Arkkitehtien Lehtimäen ja Lyytisen mukaan Vatialan siunauskappelin suljettu sisäpiha ohjaa 

saattoväen katsetta haluttuun suuntaan.318 

 

Kelloteline integroitiin muuriin lähes kaikissa sarjan kappeleissa vuodesta 1960 alkaen. 1960-

luvulla kelloteline oli yleensä matala noudattaen horisontaalista linjaa, kuten Kelkkamäen, 

Paattionlehdon ja Karkkilan siunauskappeleissa. Korkea kellotorni on Levon kappelissa Lah-

dessa, Korpilahdella, Pääskylahdessa Savonlinnassa ja Helisnummella Salossa. Sarjan ulko-

                                                             
313 Standertskiöld 2011, 46‒47; Lahti 2016,  
314 Le Corbusier & Nurminen 2004, 37. 
315 Kuvaliite, kuvat 10 ja 80. 
316 Kuvaliite, kuvat 35, 69 ja 89. 
317 Kuvaliite, kuvat 55, 62, 63, 68, 79, 86‒88 ja 92. 
318 Lehtimäki & Lyytinen 2016, 59. 
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puolisen, Kotkassa sijaitsevan Parikan siunauskappelin (Lauri Heinänen 1960) korkea, terä-

vähuippuinen ja kovera kelloteline muistuttaa etäisesti urheilustadionin valonheitintä, jonka 

vaikutusalue on rajattu ja suunnattu. Joihinkin kappeleihin rakennettiin erillisiä kapeita ja 

korkeita kellotorneja usein jälkikäteen, kymmeniä vuosia kappelin valmistumisen jälkeen 

alkuperäisten piirustusten mukaan. Kelloteline toi vertikaalista jännitettä muutoin horisontaa-

liin massaan. 

 

Kappelirakennuksen ja huoltorakennusten integroiminen yhtenäisen muurin avulla suljetuksi 

sisäpihaksi tuo mieleen luostariyhteisön, erityisesti Le Corbusierin suunnitteleman Sainte-

Marie de la Touretten luostarin (1952‒1959) Ranskassa. Pohjaltaan neliönmallinen, suljettu 

luostari oli malliltaan traditionaalinen, mutta arkkitehtuuriltaan ja rakennusmateriaaliltaan 

moderni.319 Katolisesta luostarista omaksuttu sakraali, suljettu muotokieli siirtyi suomalaisiin 

evankelis-luterilaisiin siunauskappeleihin kellotelinettä myöten. Muurien tukemiseen liittyviä 

ja keskiaikaan viittaavia yksityiskohtia löytyy useista 1960-luvun siunauskappelista: Laessaa-

ren, Lepoharjun ja Paattionlehdon siunauskappeleista. 

 

Muitakin yhtymäkohtia historiaan löytyy. Siunauskappelin yhteyteen saatettiin rakentaa per-

gola. Vatialan kappelirakennuksen (Revell 1958‒1960) molemmissa päissä on pergola. Pyhän 

Olavin kappelin edessä on valkoiseksi maalattu pergola320 ja kappelin punatiilisessä ulkosei-

nässä Suomessa ainutlaatuinen kolumbaariohyllykkö. Karkkilan siunauskappelissa (Larkas 

1965) pergola yhdistää kappelirakennuksen erilliseen kylmiöön.321  

 

Toinen suljetun sisäpihan viitekehys voi olla atriumtalo. Asuntorakentamisessa käytettiin at-

riumtalomallia 1960-luvun alussa.322 Siunauskappeleiden tavoin suomalaisessa asuntoraken-

tamisessa muurit ja hallitut aukotukset toivat yksityisyyttä ja suojaa 1960-luvulla.323 

 

Vatialan kappelin (Revell 1958‒1960) suuren kappelin molemmin puolin on sijoitettu vesial-

taat.324 Myös Imatran ja Pääskylahden siunauskappelin neliönmuotoisilla sisäpihoilla on ve-

                                                             
319 Le Corbusier 1965, 33‒37. 
320 Kuvaliite, kuva 46. 
321 Kuvaliite, kuva 84. 
322 Arkkitehti-lehdessä esiteltiin vuonna 1961 arkkitehti Toivo Korhosen oma kotitalo Lauttasaaressa Helsingis-

sä. Arkkitehti-Arkitekten 4‒5/1961, 77‒90. 
323 Lahti 2016, 22; Sorsa 2016, 54. Kyseinen maisema-arkkitehti oli Gunnar Martinson, jonka teos Kaunis puu-

tarha ilmestyi suomeksi 1958. Sorsa 2016, 53‒54. 
324 Kuvaliite, kuva 11. 
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siallas.325 Vesiallas saattoi toimia paitsi esteettisenä, myös funktionaalisena kasteluvesialtaa-

na, johon myös sadevesi johdettiin. Pieni puutarha istutuksineen, puhumattakaan vesiaiheista, 

toimivat lohdun elementteinä, ehkä paratiisin allegorioinakin. Vesiallasmotiivit takautuvat 

1950-luvulla ajankohtaiseen japonismiin, mutta myös ajankohtaiseen kolmanteen maailmaan, 

lähinnä Lähi-itään, Intiaan ja niiden uskontoihin. Le Corbusierin Chandigarhin hallintoraken-

nusten (1951‒1956) yhteyteen rakennetut laajat vesialtaat toimivat usean asian allegorioina ja 

antoivat esikuvan erityisesti Vatialan ja Pääskylahden vesialtaille. 

 

Vatialan ja Pääskylahden kappeleiden vesialtaiden motiivi voi takautua myös Tukholmassa 

sijaitsevan Pyhän ristin kappelin (Asplund 1936‒1940) yhteyteen rakennetun klassistisen pyl-

väskatoksen keskellä olevaan sadevesialtaaseen, joita esimerkiksi yhdysvaltalainen arkkitehti 

Frank Lloyd Wright käytti kappeliprojekteissaan 1930- ja 1950-luvuilla.326 Vesialtaita raken-

nettiin Suomessa useiden julkisten ja yksityisten rakennusten sisäpihoille ja puistoihin 1930-

luvulta alkaen. 

 

Loosin mukaan puutarha, pergolat, askelmat ja luonto olivat keskeinen osa modernia arkki-

tehtuuria. Ne pehmensivät, avarsivat rakennuksen sulkeutunutta muotoa ja tekivät sen hel-

pommaksi lähestyä.327 Klaassensin ja Grooten mukaan luonnon ja rationaalisen arkkitehtuurin 

kohtaamisesta voisi puhua kuolemaa pehmentävänä kielioppina ”words against death” hen-

gessä.328 Laineen pro gradu -työ vahvistaa Vatialan kappelin pergolan toimivan ”lohdun ele-

menttinä”.329 

 

3.2. Regionalistinen arkkitehtuuri ja brutalismi 

Paikallisuus voi olla arkkitehtuurin keskeinen lähtökohta samalla kun sen huomioiminen 

mahdollistaa modernin arkkitehtuurin elinvoimaisuuden ylläpitämisen.  

Olli-Paavo Koponen 2006. 

 

3.2.1. Regionaalisuus 1950-luvulla 

 

Totalitarismin aikana Saksassa kukoistanut Heimatstil koki lyhyen kukoistusvaiheen jälleen-

rakennusajan Euroopassa. Suomessa sitä on luonnehdittu jälleenrakennusajan romantiikkana. 

                                                             
325 Kuvaliite, kuva 69. 
326 Etlin 1994, ks. luku Space of Absence, 172-198; Kuvaliite, kuva 4. Sadevesiallas sijaitsee myös Pekka Pitkä-

sen Pyhän ristin siunauskappelin yhteydessä (1965‒1967) Turussa. 
327 Heynen 1999, 85, 88. 
328 Klaassens & Groote 2012, 149‒150. 
329 Laine 2011, liite 10, 131. 
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Arkkitehtuuriprofessori Olli-Paavo Koposen mukaan paluu traditionaalisiin rakennusmateri-

aaleihin ja -tapoihin johtui sotatraumoista, materiaalipulasta ja kansallisen identiteetin ehey-

tymisen tarpeesta. Regionalismi merkitsee yleisesti traditiosta, ei tietystä paikasta, saatuja 

vaikutteita moderniin arkkitehtuuriin. Kansainvälinen regionalismi merkitsi rationaalisen, 

universaalin ja Koposen sanoin ”täydellistä muotoa” tavoittelevan arkkitehtuurin kritiikkiä.330  

 

Isossa-Britanniassa Colin Rowen oppilas, arkkitehti Robert Stirling (1926‒1992) yritti löytää 

ratkaisun modernismin kriisiin regionaalisen ja anonyymin, myös arkipäivää ja kodikkuutta 

palvelevan arkkitehtuurin avulla. Stirling mainitsi arkkitehtien vuosikirjassa vuonna 1957 

nuoren polven arkkitehtien omaksuneen regionalistisen modernismin, ja Le Corbusierin sekä 

Aallon sen uudistajiksi.331  

 

Sodan jälkeen moderni arkkitehtuuri loittoni sekä nationalismista että Eurooppa-keskeisyy-

destä ja läheni Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen, Etelä-Amerikan, Japanin ja Intian pienimuo-

toista arkkitehtuuria. Kansainvälistyminen herätti myös kolmannen maailman tarpeisiin. Poh-

joismaisella klassisismilla ja siihen ideologisesti kytkeytyneellä pohjoismaisella hyvinvointi-

valtiolla ja kehittyneellä yhdyskuntasuunnittelulla oli hyvä maine Euroopassa.332 Eurooppa-

laisten arkkitehtien huomio kohdistui Pohjoismaihin, joissa arkkitehdit Alvar Aalto, Gunnar 

Asplund ja Sigurd Lewerentz suunnittelivat paikallista modernismia sortumatta kansatieteelli-

siin tai kansallismielisiin ylilyönteihin.333 Alvar Aallon julkiset rakennuksista valmistuivat 

ensin Säynätsalon kunnantalo (1949‒1952) ja Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, jot-

ka (1951‒1970) rakennettiin osittain käsinvaletusta punatiilestä ja raakalaudasta. Helsingin 

Kulttuuritalo (1955‒1958) ja Kolmen Ristin kirkko Imatralla (1956‒58) olivat vuorossa ensi-

sijaisten rakennustarpeiden jälkeen.334 Regionalismi välitti vaikutteita Ruotsista ja Tanskasta 

erityisesti Italiaan ja Isoon-Britanniaan, jossa traditionaalinen vaihe tunnettiin uusempirismi-

nä.335 

 

Suomalaiseen regionalismiin perehtynyt Koponen toteaa, että Suomessa ei ollut regionalistista 

                                                             
330 Koponen 2006, 90; Koponen 2010, 155. 
331 Vidler 2008, 102‒104. 
332 Colquhoun 2002, 196‒197. Englantilainen, Princetonin yliopiston arkkitehtuuriprofessori emeritus Alan Col-

quhoun mainitsee modernia arkkitehtuuria käsittelevässä tiiviissä teoksessa suomalaisesta sodanjälkeisestä sak-

raaliarkkitehtuurista Vuoksenniskan kirkon (Aalto 1957‒1958) Imatralla, Ylösnousemuskappelin ja Pyhän Ristin 

kappelin (Pekka Pitkänen 1965‒1967) Turussa. Colquhoun 2002, 205‒206. 
333 Koponen 2006, 90. 
334 Colquhoun 2002, 204; Nikula 2005, 146. 
335 Koponen 2006, 9‒10, 47, 60; Nikula 2014b, 93, 157; Vidler 2008, 128. 
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arkkitehtuurikoulukuntaa, vain yksittäisiä suunnittelijoita. Heistä nimekkäimpiä olivat Alvar 

Aalto, Aarne Ervi ja Reima Pietilä, joiden rationaalisista lähtökohdista kohti ekspressiivistä, 

traditioon ja luontoon kurkottavaa muotokieltä ei kotimaisessa rationaalisessa suunnittelupa-

radigmassa oikein tahdottu ymmärtää ja arvostaa. Pietilä kuului Team 10 -ryhmään, joka pyr-

ki uudistamaan rationaalista arkkitehtuuria sisältä päin.336 Team 10:n sosiaaliset ja visuaaliset 

tavoitteet kuvasivat uutta suuntaa: ”radikaali, pragmaattinen, ei-kaaviomainen, ei-

geometrinen, heijastaa haluamme luoda arkkitehtuuria, joka on yhteiskunnan uuden ideaalin 

kuva; vapaa, dynaaminen, muutoksen ja kasvun yhteiskunta.”337 Pietilälle elämyksellisyys, 

pesämäiset ja luolamaiset muodot ja sommitelmat sekä materiaalisuuden korostaminen olivat 

keskeisiä suunnitteluelementtejä. Nuoret arkkitehdit hakivat uutta asennetta ja työskentelyta-

paa. Pietilän tutkimuskohteiksi valikoituivat regionalismi ja luonto.338 

 

Sosiologi Ernst Blochin kotiinpaluun idea sopii hyvin regionalistiseen modernismin vaihee-

seen. Siunauskappeleiden regionalistinen ja orgaaninen kodikkuus syntyi yhteydestä luon-

toon. Luonnonläheisyys näkyy suurina ikkunapintoina. Se näkyy myös runsaina viherkasvi-

istutuksina. Esimerkiksi Paattionlehdon kappelin (Sipari 1960) alttaritilaan integroitiin kukka-

altaita. Pääskylahden kappelisalissa (Ojonen 1963) kasvatettiin jopa nurmikkoa. Vatialan 

(Revell 1958‒1960), Imatran (Kontio ja Räike 1962) ja Pääskylahden kappeleiden kappelipi-

hoille rakennettiin vesialtaita.339 Ne hälventävät rajaa luonnon ja rakennuksen sisätilan välillä. 

Keravan siunauskappelin (Silvennoinen 1959) alttariseinä on koko leveydeltään lasia, ja se 

välittää vuodenaikojen vaihtelun metsäisellä hautausmaalla. Keravan kappeli toistaa Otanie-

men kappelin (Heikki ja Kaija Siren 1957) ja saksalaisen arkkitehdin Peter Lehrecken Berlii-

niin suunnitteleman kappelin ideaa.340 Myös Ristiniemen monimuotoisessa siunauskappelissa 

(Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) on yksi kappelisalin seinä lasinen.  

 

Luonnonläheisyys liittyi orgaanisuuden korostamisen kautta regionaalisuuteen, mutta se on 

keskeinen elementti myös rationaalisessa ja utopistisessakin siunauskappeliarkkitehtuurissa-

kin. Seuraavassa luvussa käsitellään muita regionalistisia piirteitä.  

 

 

                                                             
336 Koponen 2010, 155. 
337 Boyer 2017, 68. 
338 Koponen 2010, 155‒156. 
339 Kuvaliite, kuvat 11, 45 ja 69. Pääskylahden kappelisalin ulkoikkunan edusta on päällystetty nykyisin vihreällä 

muovimatolla. Aiemmin siinä on kasvatettu aitoa nurmikkoa. Talonmies Jori Sinisalo, Savonlinna 13.7.2017. 
340 Stock 2004, 68‒69. 
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3.2.2. Siunauskappeleiden regionalistiset piirteet 

 

Miten regionalismi näkyi evankelis-luterilaisissa siunauskappeleissa? Vastausta on haettava 

sodanjälkeisestä, rationaalisen muotokielen antiteesistä. 1950-luvun lopulta alkaen antiteesin 

muodosti jyrkkä harjakatto, puu- ja tiilimateriaalin käyttö sekä käsityövaltainen rakennustapa. 

Synteesi merkitsi betonirakentamiseen perustuvaa systeemisuunnittelua. Käsittelen näitä nä-

kökulmia aluksi.  

 

Evankelis-luterilaiset siunauskappelit olivat 1950-luvulla muodoltaan maltillisesti traditioon 

tai maltillisesti moderniin viittaavia. Vuosien 1958‒1965 välillä malliltaan väistyviä harjakat-

toisia siunauskappeleita otettiin käyttöön kaksi: Levon kappeli (Aili ja Niilo Pulkka 1958)341 

Lahdessa ja Laessaaren kappeli (Olli Kestilä 1960) Laitilassa. Rakennusmestarien suunnitte-

lemia harjakattoisia, puurakenteisia siunauskappeleita rakennettiin Itä-Suomeen vielä 1963.342 

Siunauskappelit muistuttivat itärajalle rakennuttuja rajaseutukirkkoja Lappiin ja Pohjois-

Pohjanmaalle jälleenrakennusaikana rakennettuja pieniä jyrkkäharjaisia kotakirkkoja.343 

 

Mihin harjakaton jyrkkyys perustui, mikä oli sen esikuva? Onko sen taidehistoriallinen kon-

teksti traditio, lähinnä keskiaika, vai moderni arkkitehtuuri? Yleensä jälleenrakennusajan sak-

raaliarkkitehtuuria käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa jyrkkä harjakatto tulkitaan keskiai-

kaiseksi elementiksi, joka merkitsee turvallisuutta muutosten keskellä.344 Jyrkkä harjakatto on 

myös Laessaaren kappelissa (Kestilä 1960) Laitilassa, joka on kilpailutyö: harjakatto ja puna-

tiilen runsas käyttö yhdistävät sen tietoisesti traditioon Laitilan keskiaikaisen kirkon kanssa, 

mutta sen arkkitehtuuri on ajanmukaista leijuvaa kattoa, rakennukseen integroitua muuria, 

keveyttä ja valoisuutta myöten.345 

                                                             
341 Regionaalisten kappeleiden yhteydessä tarkoitan Levon siunauskappelin jyrkkäharjaista Metsäkappelia. 
342 Rakennusmestarit Väinö Tikka suunnitteli ja rakensi Ilomantsin siunauskappelin Ilomatsiin ja Eemil Riikonen 

Tuupovaaran siunauskappelin nykyiseen Joensuuhun vuonna 1963. Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. 

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunauskappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. 

Museovirasto, helmikuu 2015.  
343 Jetsonen 1994, 84; Ylimartimo 2018, 225‒226; Tuominen 2018, 204‒205. Sallan (Eero Eerikäinen ja Osmo 

Sipari), Rovaniemen (Bertel Liljequist), Kemijärven ja Kuusamon (Bertel Liljequist) kirkot valmistuivat vuonna 

1950. Paavilainen 2008, 107.  
344 Airas 1992, 35. Jyrkän harjakaton esikuva Suomessa takautuu Sakkolan kirkkokilpailuun 1943. Sittemmin 

luovutettuun Karjalaan sijoitetut Hugo Harmian ja Valter Bäckmannin kirkkosuunnitelmat toteutuivat poltetun 

Lapin jälleenrakennuksessa344 sekä Lappeenrannan Nuijamaalla, jonne nousi ensimmäinen jälleenrakennuskau-

den kirkko 1948. Tarja Salmio-Toiviaisen ja Esko Toiviaisen suunnittelema pieni yksilaivainen rajakirkko muis-

tuttaa kovin Asplundin metsähautausmaan siunauskappelia tai Nurmijärven siunauskappelia (Rafael Blomstedt 

1930), joissa jyrkkäharjainen aumakatto levittäytyy laajalle puurakenteisen yksilaivaisen tilan ylle suojaten si-

säänkäyntiä. Knapas & Tirilä 2008, 86‒87. 
345 Kuvaliite, kuva 40; Rakennusselvitys-laessaari.html. 

https://docplayer.fi/113799476-Rakennusselvitys-laessaari.html
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Siunauskappelisarjan 17 kappelia jakautuvat rakennusmateriaaliensa puolesta niin, että puu-

rakenteisia on kaksi, tiilirakenteisia 11 ja betonirakenteisia neljä, kuten kolmannen pääluvun 

alussa olevasta asetelmasta 2 selviää. 1950-luvun alun jälkeen täysin puu- tai tiilirunkoiset 

kappelit saattoivat muuttua sekarunkoisiksi, jolloin betonipilareita saatettiin yhdistää kuori-

muuraukseen.346 Siunauskappeleiden materiaalit ja rakenne säilyivät 1960-luvulla pääosin 

tiilenä, vaikka betonin voittokulku käynnistyi kaikessa muussa rakentamisessa.347 Kappelit 

rakennettiin ripeästi käsityönä paikan päällä.  

 

Puurakennuksia on sarjan kappeleista kaksi, joista toinen on Kelkkamäen siunauskappeli (Ar-

vi ja Pirkko Ilonen 1961) Laukaassa. Puu on halvin rakennusmateriaali Suomessa. Kelkkamä-

en ja sarjan ulkopuolisen Vuolenkosken puukappelit ovat massaltaan korostetun geometrisiä, 

suorastaan avantgardistisia. Vuolenkosken kappelin (Unto Ojonen 1965) vaalean ulkoseinän 

materiaalin tuntu saattaa hämätä arkkitehtitutkijoitakin.348 Puurakenteestaan huolimatta niitä 

ei voi luonnehtia regionalistisiksi. Herääkin kysymys, voiko puurakenteinen, kenties vesijoh-

doton rakennus olla arkkitehtuuriltaan rationaalinen, suorastaan avantgardistinen? Modernin 

arkkitehtuurin määritelmä liittyy kolmiyhteyteen eli teknologian, sosiaalisen ja esteettisen 

näkökulman kohtaamiseen. 

 

Sarjan kappeleista valtaosa, noin 70 %, on tiilirakenteisia. Tiili oli kaiken kaikkiaan yleisin 

rakennusmateriaali pienimuotoisissa sakraalirakennuksissa. 1950-luvulla kappelin puhtaat 

tiiliseinät saivat vaikutteita paitsi Aallon monumentaalisesta punatiiliarkkitehtuurista, myös 

Otaniemen opiskelijakappelista (Heikki ja Kaija Siren 1957) Espoossa. Stockin mukaan 

Opiskelijakappeliin tiivistyy Suomen sodanjälkeisen arkkitehtuurin peruspiirre: yhteys mai-

semaan. Kantavat punatiiliseinät ja avoimet, puiset ristikkorakenteet katossa tuovat muuten 

                                                             
346 Lehtimäki ja Lyytinen 2015, 52. Tiilinen kuorimuuri muodosti tässä tapauksessa itsensä kantavan irrallisen 

rakenteen. 
347 Lehtimäki ja Lyytinen 2015, 61. 
348 Museoviraston Siunauskappeli rakennustyyppinä –verkkojulkaisun tekijät, arkkitehdit Lehtimäki ja Lyytinen 

määrittelevät Vuolenkosken siunauskappelin betonirakenteiseksi. Lehtimäki ja Lyytinen 2015, 61. Rakennus on 

puurakenteinen, eikä siinä ei ole vesijohtoakaan. Myös Unto Ojosen sakraalirakennuksista artikkelin kirjoitta-

neen Birgitta Stjernvall-Järven mukaan kappeli on puurakenteinen. Stjernvall-Järvi 2009, 106; Tekijän kenttä-

matka Vuolenkosken kappelille Iittiin 11.12.2014; Siivooja-vahtimestari Tuula Forstadius, Iitti 11.12.2014; 

Kuvaliite, kuvat 51 ja 94. 
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niukkaan tilaan lämpöä.349 Tiilirakenteisia ovat myös Eero Saarisen MIT:n ja Mies van der 

Rohen IIT:n kampuskappelit Yhdysvalloissa.350  

 

Näin ollen alussa mainitsemani antiteesit: jyrkkä harjakatto tai puun ja tiilen käyttö raken-

nusmateriaalina ja käsityövaltaisuus eivät korreloi regionalistisuuden kanssa. Vastausta on 

haettava pinnasta ja brutalismin käsitteestä. Esimerkkeinäni on kolme erilaista, mielestäni 

regionalistista siunauskappelia: Laessaaren (Kestilä 1960), Pyhän Olavin siunauskappelia 

Karjaalla Raaseporissa (Ekelund 1960) ja Keuruun (Virkkunen 1964) siunauskappelia.  

 

Laessaaren siunauskappelissa on sekä traditionaalia piirteitä, kuten punatiilisyys, käsityömäi-

syys ja harjakatto sekä moderneja piirteitä: suorakulmainen pohja, läpinäkyvyys, leijuvan 

katon ilmavuus ja rakenteiden eli seinäpinnan ja muurin integroituminen, kappelipihan sul-

keutuva muoto. Huomio kiinnittyy keveyden illuusion lisäksi nimenomaan pintoihin: lasiruu-

tuihin, lasitiiliin, punatiileen, punertavaan klinkkerilattiaan, ruiskubetonoituun alttariseinään 

ja sen ulkoseinässä olevaan pintastruktuuriin.351  

 

Pyhän Olavin siunauskappelin yksilaivainen sisätila muistuttaa italialaista kansanrakennusta, 

architettura minorea. Vaikuttavaa, kauttaaltaan puhdasta punatiiliseinää valaisevat ylhäältä 

laskeutuva luonnonvalo sekä seinäpintojen valaisinrivit. Kimppumaiset valokiilat paljastavat 

tiiliseinän rosoisuuden ja korostavat seinäpintojen vertikaalisuutta.352 Varjojen arkkitehtuuri 

tuo mieleen Boulléen ja Italian sankarivainajien muistokappelit.353 Italialaista paikallisuutta 

edustavat pergola ja ulkoseinän pieni kolumbaariohylly, joka jäi paikkakuntalaisille etäiseksi. 

 

Stockin kirjan kuva-aineiston perusteella myös ruotsalainen Peter Celsing suunnitteli punatii-

lellä olevia kirkkoja: Göteborgiin Härlandan kirkon vuonna 1958 ja Tukholmaan Olaus Petrin 

kirkon 1960.354 Pyhän Olavin ja Ludvikan siunauskappelit muistuttavat toisiaan. Karlsmon 

mukaan Celsing uudisti Ludvikan krematoriokappelissaan (1958) ruotsalaista kappeliarkki-

tehtuuria primitiivisyydellään, materiaalintunnullaan ja hienostuneella valaistuksellaan. Sa-

                                                             
349 Stock 2004, 68‒69, 154‒155; Knapas & Tirilä 2008, 100‒101. Peter Lehrecken Berliinin maineikkaan Hansa-

korttelin viereen suunnittelema kappeli on myös alttaria kohti mataloituva puukatteinen tila, joka päättyy lasi-

seen, vihreään luontoon avautuvaan alttariseinään. Lehrecke sai idean Espoosta, jossa kappeli oli alkuvuodesta 

valmistunut vuoden 1954 arkkitehtikilpailun tuloksena. Stock 2004, 68‒69. 
350 Kuvaliite, kuvat 14 ja 66. 
351 Kuvaliite, kuvat 40 ja 41. 
352 Kuvaliite, kuvat 46 ja 47. 
353 Kuvaliite, kuvat 16, 77 ja 78. 
354 Stock 2004, 54‒55, 58‒63. 



72 
 

maan aikaan niin Ruotsissa kuin Suomessa käytiin keskustelua kirkkotilasta erilaisine järjeste-

lyineen.355  

 

Keuruun siunauskappelin matalaan, laatan muotoiseen kappaleeseen (Virkkunen 1964) on 

upotettu lieriö. Lieriön yläosaa kiertää nauhaikkuna, joka valaisee kahitiilisen sisätilan. Yl-

häältä laskeutuva valo valaisee vaaleat, eri tavoin reikäkoristellut tiilipinnat ja imee katsojan 

valokuiluun, jossa katse automaattisesti kohoaa kohti valoa. Kaarevat tiiliseinäkkeet rajaavat 

pyöreän keskitilan neliskulmaisesta kappelisalista.356 Traditionaalinen yksityiskohta on se, 

että ruohokatto imee katolle kertyneen huleveden.357 Todennäköisesti Chandigarhin parla-

menttirakennuksen (Le Corbusier 1951‒1956) kattolieriö sekä erityisesti kiinteät brise soleil -

aurinkosuojat ovat antaneet vaikutteita Keuruun kappelin tiilitekstuuriin.358 Rakennus tuo 

vahvasti mieleen myös Asplundin klassistisen kirjastotalon Tukholmassa (1924‒1928) tai 

ulkoisesti Malmin lentokenttäterminaalin Helsingissä (Dan Englund & Vera Rosendahl 

1936‒1938).359  

 

Kattoikkuna voisi takautua Eero Saarisen suunnittelemaan Massachusetts Institute of Techno-

logyn eli MIT:n kappeliin Massachusettsin Cambridgessa (1955‒1956) Yhdysvalloissa. Lie-

riönmallisen, punatiilisen opiskelijakappelin ainoa valonlähde on kattoikkuna, jonka alle on 

sijoitettu herkkä metalliveistos korostamaan alaspäin lankeavaa valoa.360 

 

Pusan sanoin ympyrämuoto on ”täydellisin rauhan keskus”.361 Ympyrä on hyvin vanha us-

konnollinen symboli. Antiikin aikana rakennettiin pyörötemppeleitä, kuten Pantheon Roo-

maan. Kristillisessä perinteessä muoto takautui Kristuksen elämän tapahtumiin tai marttyyri-

kristityn hautaan.362  

 

Laessaaren, Pyhän Olavin ja Keuruun siunauskappeleissa tiilitekstuuri vaihtelee monipuoli-

sesti. Joko se muodostaa laajan, karkean vertikaalipinnan tai on sommiteltu käsityömäisesti 

                                                             
355 Karlsmo 2005, 40‒44. Kuvaliite, kuva 49. 
356 Kuvaliite, kuvat 79 ja 80.  
357 Seurakuntapuutarhuri Tuula Niemelä, Keuruu 28.10.2016. 
358 Kuvaliite, kuva 24. 
359 Kuvaliite, kuvat 81‒83. 
360 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016, Kuvaliite, kuva 66. 
361 Pusa 1963, 44. 
362 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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erilaisin tekstuurein. Yhteys traditioon on ilmeinen jyrkän kattoharjan, punatiilisyyden ja käsi-

työmäisyyden perusteella. Laitilan ja Karjaan siunauskappelit sijaitsevat molemmat keskiai-

kaisten kirkkojen läheisyydessä. Taidehistorioitsija Alan Colquhoun on todennut, että kaiken 

kansanrakentamisen periaatteet noudattavat episteemisesti, havaintojen valossa, klassisismin 

periaatteita.363 Keuruun kappelin yhteys traditioon poikkeaa kahdesta muusta: sen materiaali-

suus, kappelisalin pyöreä muoto ja ylhäältäpäin lankeava valo ja valaistus tuovat eniten mie-

leen Gunnar Asplundin klassistisen kirjastotalon Tukholmassa (1924‒1928). Valaistus koros-

taa epätasaista, tietoisen huolimattomasti ‒ tai taitavasti ‒ slammatun seinäpinnan. Vaikutel-

ma on Karlsmon sanoja lainaten ”hienostunut, primitiivinen ja materiaalintuntua korosta-

va.”364 

 

Vidlerin mukaan regionalismi merkitsi modernissa arkkitehtuurissa erittäin käänteentekevää 

vaihetta sikäli, että primitiivisen tradition lisäksi modernismin historia ”avautui” arkkitehtuu-

rille. Juuri siksi Ronchampin kappeli oli niin käänteentekevä. Sen laivamaiset piirteet, valkoi-

suus, orgaanisuus ja värikkäät lasimaalaukset olivat selviä viitteitä modernin arkkitehtuurin 

historiaan – ja hänen omaan varhaistuotantoonsa ‒ merkitsivät lähtölaskentaa dogmaattiselle 

modernismille. Toiseksi se avasi väylän kävelyarkkitehtuurille.365 Kolmanneksi rakennuksen 

materiaalin tuntu on suorastaan kosketeltavan karhea.  

 

Keskeinen yhdysvaltalainen modernismikriitikko Henry-Russell Hitchcock (1903‒1987) 

kiinnitti huomiota Aallon Baker House -nimisen opiskelija-asuntolan (1946) karkeaan puna-

tiilipintaan luennoidessaan Suomessa 1965. Arkkitehti-lehdessä julkaistun esitelmän mukaan 

opiskelija-asuntola ei edustanut suomalaista, vaan uniikkia arkkitehtuuria. Hitchcock nimesi 

sen brutalismiksi viitaten 1950-luvun nuoren suunnittelijapolven brittiarkkitehtuuriin. 366 

 

Samaan aikaan, kun Suomessa suunniteltiin kilpaa betonikirkkoja, niin Ruotsissa rakennettiin 

1960-luvulla joukko tummia tiilikirkkoja, joissa oli mystinen tunnelma. Ruotsin kehitys on 

analoginen evankelis-luterilaisten siunauskappelien suhteen. Esimerkiksi Sigurd Lewerentz 

suunnitteli Ruotsissa tummanruskeasta tiilestä kaksi sisätiloiltaan hämärää ja tunnelmaltaan 

                                                             
363 Colquhoun 1989, 30. 
364 Karlsmo 2005, 40‒41. 
365 Vidler 2008, 101‒102. 
366 Hitchcock 1965, 248‒252. Aalto suunnitteli opiskelija-asuntolan MIT-kampukselle Yhdysvaltoihin luen-

noidessaan yliopistossa toisen maailmansodan aikana. 
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mystistä paikalliskirkkoa.367 Sarjan ulkopuolinen Lopen siunauskappeli (Pertti Luostarinen 

1966) on vastaavanlainen, täysin tiilinen ja yksinkertainen siunauskappeli Lewerentzin kirk-

kojen tapaan.368  

 

Lahden taidemuseon tutkija, filosofian tohtori Riitta Niskanen on hyvin perehtynyt Lahden 

seudun sakraaliarkkitehtuuriin, myös lahtelaiseen arkkitehtiin Unto Ojoseen.369 Tuottelias ja 

monipuolinen Ojonen oli yksi eniten siunauskappeleita suunnittelut arkkitehti Suomessa.370 

Hänen kappeliarkkitehtuurinsa oli monipuolista, viimeisteltyä ja ajanmukaista, kuten sarjassa 

mukana oleva Pääskynlahden (1963) ja sarjan ulkopuolinen esimerkki Vuolenkosken (1965) 

siunauskappeli osoittavat.371 Niskanen haluaa nähdä hänet päijäthämäläisenä, regionaalisena 

suunnittelijana372, ja leimaa hänen Lahden seudulle suunnittelemansa jyrkän harjakattoiset 

sakraalirakennukset traditionaalisiksi, vastakkaisiksi 1960-luvun mataloituvalle rakennuspro-

fiilille ja demokratiakehitykselle.373 

 

Myös siunauskappeleihin monipuolisesti perehtyneet arkkitehdit Lehtimäki ja Lyytinen totea-

vat paikallisten ja alueellisten erityspiirteiden puuttuvan siunauskappeleista.374 Lopuksi voi 

todeta Kirkkohallituksen yliarkkitehdin, tekniikan tohtori Antti Pihkalan sanoin, että paikalli-

sen ja kansainvälisen modernismin välinen suhde vaatii Suomessa lisää tutkimusta ja käsittei-

den selventämistä.375 

 

3.2.3. Brutalismi 

 

Regionalismia käsittelevien alalukujen päätteeksi käsittelen lyhyesti brutalismia, joka liittyy 

Team 10:n nuorten brittiarkkitehtien muotokieleen ja CIAM:n linjaa kyseenalaistaneeseen 

arkkitehtuurikeskusteluun. Suomessa esimerkiksi Reima ja Raili Pietilän suunnittelulla oli 

samantapaisia lähtökohtia. 

                                                             
367 TaT, TM Sari Dhiman luento ’Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide 1900-luvulta nykypäivään’ Helsingin yliopistossa 

syksyllä 2016; Colquhoun 2002, 199‒200. Lewerentzin kirkot olivat Pyhän Markuksen kirkko (1956) Björkha-

genissa Tukholmassa ja Pyhän Pietarin kirkko (1963‒1965) Klippanissa. Sama. 
368 Kuvaliite, kuva 95. 
369 Niskanen & Rekola & Vertainen 2014; Hassinen & Niskanen 2009. 
370 Lehtimäki ja Lyytinen 2015, 86. 
371 Kuvaliite, kuvat 67‒69 ja 94. 
372 Tutkija, FT Riitta Niskasen kommentti Lehtisen ja Lyytisen Siunauskappeli rakennustyyppinä –

verkkojulkaisun julkistamistilaisuudessa Museovirastossa 12.4. 2016. 
373 Niskanen & Rekola & Vertainen 2014, 93. 
374 Lehtimäki ja Lyytinen 2015, 8. 
375 Kirkkohallituksen yliarkkitehti, TkT Antti Pihkalan puheenvuoro Lehtisen ja Lyytisen Siunauskappeli raken-

nustyyppinä -verkkojulkaisun julkistamistilaisuudessa Museovirastossa 12.4.2016. 
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Smithsonit luonnehtivat arkkitehtuurikäsitystään ’brutalistiseksi’. Alison Smithson ryhtyi 

käyttäämään brutalismi-termiä vuonna 1953 tarkoittaen sillä pienen rakennuksen avointa ra-

kennetta ja korutonta sisustusta. Englantilainen taidehistorioitsija, taustaltaan lentokoneme-

kaanikko, ensimmäisen modernismin tutkija Reyner Banham kirjoitti The Architectural Re-

view -aikakausilehteen esseen ’uudesta brutalismista’ (The New Brutalism) vuonna 1955. Se 

tarkoitti yhtenäistä, ymmärrettävää ja visuaalisesti arvokasta kohdetta.376 Banhamin mukaan 

käsite ’brut’ oli usean merkityksen yhdistelmä: Peter Smithsonin Rooman keisariin viittaava 

lempinimi Brutus, Alison Smithsonin pakotteista vapaan suunnittelun periaate, Peter Smith-

sonin kiinnostus art brut -taiteeseen 1950-luvulla ja Le Corbusierin myöhäistuotannossaan 

käyttämä béton brut eli käsittelemätön betoni.377  

 

Muitakin vastavirtaan kulkijoita oli 1950-luvulla. Saksalaisen arkkitehdin Hans Scharounin 

orgaaninen arkkitehtuurikäsitys löysi retorisen muotonsa saksalaisen arkkitehdin Hugo Härin-

gin kynästä.378 Smithsoneiden ja saksalaisen Hugo Häringin ja arkkitehtuurikonsepti muistutti 

toisiaan sekä tradition, että avantgardea kotikutoisemman funktionalismin käsitteen suhteen. 

Arkkitehdit omaksuivat suunnittelunsa yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi Välimeren alueen 

maalaisarkkitehtuurin kattaen Kreikan saaret, Etelä-Italian ja Pohjois-Afrikan yhdeksännessä 

CIAM-kokouksessa Aix-en-Provencessa Ranskassa 1953. Kyse ei ollut muodon ja tyylin ko-

pioinnista, vaan ideoista. Peter Smithson näki oman työnsä tärkeänä motivaationa ”ymmärtää 

rakennusten aiempien tapojen yhtenäisyys ja historiallisten aikakausien lyyrinen kurinalai-

suus” 379; se sitoi hänet arkkitehtisukupolvien ketjuun, olivatpa nämä professionelleja, koulu-

tuksen saaneita arkkitehteja tai kansanrakentajia. Näin kreikankielinen, arkkitehtuuria tarkoit-

tava käsite on ”päärakentaja” tai ”pääpuuseppä” ja tavoitti konkreettisesti alkuperäisen merki-

tyksen ns. toisen modernin arkkitehdeissä.380 

 

Toinen Häringin ja Smithsonien yhteinen diskurssi liittyy heillä traditioon kiinteästi liittyvään 

funktionalismin käsitteeseen. Isossa-Britanniassa levitettiin sodan jälkeen käsitystä kohdella 

jokaista paikkaa sen omilla ehdoilla – tätä kutsuttiin funktionalismiksi. Architectural Revie-

win toimittajille, kuten päätoimittaja Pevsnerille, käsite merkitsi rakennettua kansanrakennus-

                                                             
376 Vidler 2008, 135. Banham vältti tietoisesti käyttämästä klassistisen estetiikan vakiintuneita termejä. Sama.  
377 Boyer 2017, 88‒89. 
378 Kruft 1994, 381. 
379 Boyer 2017, 46. 
380 Kreikan kielen sanasta architékton (ἀρχιτέκτων) koostuu etuliitteestä archi- (αρχι-; ”pää-”) ja sanasta tékton 

(τέκτων; ”rakentaja”, ”puuseppä”). https://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehtuuri (viitattu 23.2.2020). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikan_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arkkitehtuuri
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ta ja perinteisten suunnittelutapojen käyttöä eli käytänteitä, joita hallitsivat hiljaisesti hyväk-

syttävät suunnitteluperiaatteet pyöräntekijöiden tai lukkoseppien tapaan. Aikakausilehden 

sodanjälkeinen didaktisuus näkyi tietoisena rohkaisuna yhdistää kansanrakentamisen ja mo-

dernien kohteiden suunnitteluperiaatteita.381 Häringin orgaaninen, yksinkertaisuuteen ratio-

naalisuuteen perustuva funktionalismi oli rinnakkainen Englannin sodanjälkeiselle ”uuspalla-

diolaiselle”, klassistiselle arkkitehtuurivaiheelle, jonka Smithsonit omaksuivat tradition osalta.  

 

Johtopäätöksenä Häringin ja Smithsonien kahden keskeisen arkkitehtuurikäsitteen vertailusta 

voi todeta, että he toteuttivat ’arkkitehtuurissa’ ja ’funktionalismissa’ niiden toisia, vähemmän 

tunnettuja merkityksiä. Colquhoun toteaakin, että strukturalistisen analyysin ja antropologisen 

tutkimuksen perusteella muodon ja toiminnan välinen yhteys oli irronnut jo 1940-luvun arkki-

tehtuurissa.382 Näin ollen voi päätellä, että toisen modernismin arkkitehdit säilyttivät moder-

nismin käsitteet, mutta muuttunein konnotaatioin. 

 

3.3. Henkistyneet utopiat  

Tämän päivän arkkitehtuuri pyrkii olemaan taidetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Reima Pietilä 1965. 

 

3.3.1. Betonikirkoista betonikappeleihin 

 

Käsiteltävän ajanjakson, vuosien 1958‒1965, yhteinen nimittäjä on betoni ja se, miten betoni 

vaikutti siunauskappeliarkkitehtuuriin ja estetiikkaan. Tänä aikana syntyi joukko betonikirk-

koja, jotka ovat saaneet paljon huomiota kotimaisessa ja kansainvälisessä tutkimuskirjallisuu-

dessa. Kysymys siitä, kuinka paljon kirkkoarkkitehtuuri vaikutti siunauskappeleiden arkkiteh-

tuuriin, ei ole yksiselitteinen. Edellä olevan asetelman mukaan muistamme, että sarjan kappe-

leista vain kolme on betonisia.  

 

Sodan jälkeinen arkkitehtuurin kulta-aika huipentui vuosien 1958‒1965 välillä, kun yhteis-

kunnan kehittyminen ja taloudellinen vaurastuminen loivat pohjaa sakraalikohteiden kilpai-

luille, Aallon ja Revellin kansainväliselle menestykselle ja ylipäätään runsaalle, innovatiivi-

selle rakentamiselle. Euroopassa vuoden 1950 jälkeen rakennetusta 130 kirkosta rakennusma-

teriaaliltaan betonisia oli 60.383 Betoni liittyi materiaalinsa puolesta rationaaliseen konseptiin, 

                                                             
381 Boyer 2017, 17. 
382 Colquhoun 1989, 75. 
383 Forty 2012, 178; Forty tukeutuu tässä Stockin tutkimuksiin (2004). 



77 
 

koska Adolf Loos ja varhaisen modernismin edeltäjät peräänkuuluttivat kullekin materiaalille 

soveltuvaa omaa muotokieltä; funktioiden eriytyminen liittyi ensimmäisen modernismin ai-

kaan. Betoni oli huokea ja moderni, mutta ei uusi materiaali.384  

 

Suomessa betonisuunnittelun primus motorina 1950-luvulla toimi Viljo Revell keskeisenä 

avustajanaan diplomi-insinööri Paavo Simula. Betonirakenteeltaan uraauurtava Vatialan kap-

peli (Revell 1958‒1960) esitetään tutkimuskirjallisuudessa betonikirkkojen, ennen muuta Hy-

vinkään kirkon (Aarno Ruusuvuori 1961) ja Lappeenrannassa sijaitsevan Lauritsalan kirkon 

(Toivo Korhonen ja Jaakko Laapotti 1969) rinnalla, jotka saivat alkunsa kilpailutöinä vuonna 

1958.385 Paavilaisen mukaan ne olivat ”geometrisiä suurmuotoja hyödyntäviä veistoksen kal-

taisia kirkkoja”.386 Niskasen mukaan yliekspressiiviset esimerkit ja niukentuva, graafistuva 

ilmaisu mittelivät keskenään.387  

 

Arkkitehdit leikittelivät Platonin geometrisillä kappaleilla ja plastisella veistoksellisuudella. 

Siunauskappelit geometristyivät entisestään ja saivat lennokkaita muotoja olematta kuiten-

kaan betonirakennuksia, kuten edellä todettiin. Rationaalisen arkkitehtuurin kattolinja mata-

loitui, ja kappeliarkkitehtuuri arkistui 1960-luvulla tarkastelujakson loppuun mennessä joita-

kin esimerkkejä lukuun ottamatta. Näitä esimerkkejä käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

Käsityövaltaisissa, valtaosaltaan tiilirakenteisissa siunauskappeleissa arkkitehdit käyttivät 

betonia lähinnä rungon tukipilareissa, muureissa ja pihalaatoissa. Kuitenkin betonirakentami-

nen, teräsristikot ja määrämittaiset moduulit sekä ylipäätään neliömäinen kehys vaikuttivat 

siunauskappeleiden estetiikkaan. Mäkiön mukaan arkkitehdit tavoittelivat systemaattisuutta ja 

elementtirakentamista ajan hengen mukaan, vaikka paikallaan rakennetuissa rakennuksissa ei 

olisi tarvetta ollutkaan.388  

 

Jos liikerakennukseksi suunnitellun Kaivotalon nauhaikkunat muodostivat eräänlaisen ”cur-

tain wall’n” Helsingin ydinkeskustassa, niin ruudut ja ristikot muodostuivat teemaksi myös 

useissa siunauskappeleissa. Esimerkiksi Korpilahden kappelin (Kantonen 1959) alttari-

ikkunan neliömäiset ikkunaruudut toistuivat puuseinän pintaa elävöittävinä neliömäisinä ke-

                                                             
384 Forty 2012, 80, 87. Ranskalaisen arkkitehdin Auguste Perret’n Notre-Dame du Raincy Pariisissa (1922‒1924) 

valmistui ensimmäisen modernismin aikana. Forty 2012, 83‒85. 
385 Rauske 2016, 114. 
386 Rauske 2016, 113. 
387 Niskanen 1989, 42. 
388 Mäkiö 1994, 62. 
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hyksinä; Laessaaren siunauskappelin kylmiönovea peittää rautaristikkoportti; Paattionlehdon 

siunauskappelin vaikuttavat, neliömäiset kehykset muurissa; Toijalan siunauskappelin (Nor-

denswan 1965) valeikkunat sekä yleensä pergolarakenteet toistavat neliömäisiä muotoja.389 

Arkkitehtien tulkinnat ristikkorakenteista olivat vivahteikkaita ja omaperäisiä; ne ilmensivät 

ajanhenkeä ja tulollaan olevaa elementtirakentamista. Myös lahtelainen arkkitehti Unto Ojo-

nen suunnitteli ruudukoita kerrostalojensa julkisivuihin ”kiihoittuen” uudesta tekniikasta ja 

elementtirakentamisen mahdollisuuksista. Ruudukot yleistyivät rakentamisessa 1950-luvun 

lopulla.390 Neliömäisten muotojen esikuva sakraaliarkkitehtuurissa olivat todennäköisimmin 

neliömäiset brise-soleil -aurinkosuojat Touretten luostarissa (Le Corbusier 1952‒1959).391 

 

Miksi täysin betonisia siunauskappeleita rakennettiin vain muutamia kappaleita vuosien 1958 

ja 1965 välillä, kun betonin mahdollisuudet näyttivät lähes rajattomilta, ja sitä mainostettiin 

huokeana materiaalina? Betonielementeistä kootut ensimmäiset pienet kappelit olivat kaukana 

materiaalin luomista mahdollisuuksista; ne jäivät ulkoasultaan varsin arkisiksi, kuten edellä 

todettiin. Professori Aino Niskasen mukaan syynä oli rakennusalan vauhtisokeus ja laadun 

korvaaminen määrällä. Talotehtaat tuottivat huokeaa betonilaattaa paneutumatta betoniele-

menttien mahdollisuuksiin.392 Professori Tore Tallqvist puolestaan toteaa, että ”betonin arkki-

tehdit keskittyivät arkkitehtuurin sisäisiin ehtoihin ja laiminlöivät pitkälti sen ulkoiset yhtey-

det.”393 Esteettisenä käsitteenä brutalismi tarkoitti alun perin arkkitehtuurin monimuotoisuut-

ta, tradition ja modernin yhdistämistä rationaalisesti, orgaanisesti tai miten haluttiin. Betonin 

voittokulku 1960-luvulla jäi torsoksi, kun ontot betonielementtilähiöt muodostuivat ”pahoin-

vointilähiöiksi”. Betonin merkitys siunauskappelisuunnittelulle oli kuitenkin monella tavoin 

merkittävää. Betonirakentaminen avasi kaksi mahdollisuutta: esivalmistetut betonielementit 

tai paikallaan valettavat vapaamuotoiset rakennukset. 

 

Lähden hakemaan vastausta kysymykseen arkkitehtuurin materiaalisesta estetiikasta. Kalevan 

kirkko (Raili ja Reima Pietilä 1964‒1966) Tampereella, Huutoniemen kirkko (Ruusuvuori 

1964) Vaasassa ja Tapiolan kirkko (Ruusuvuori 1965) Espoossa kuuluvat samaan puhdasva-

lupintaisen betonin voittokulkuun, johon myös Pyhän ristin siunauskappeli (Pitkänen 

1965‒1967) Turussa liitetään mukaan. Näissä sakraalirakennuksissa betonipinnan orgaaniset, 

                                                             
389 Kuvaliite, kuvat 36, 43 ja 91. 
390 Niskanen R. 2009, 37. 
391 Le Corbusier 1965, 35-36, 41. 
392 Niskanen A. 1989, 38‒40. 
393 Tallqvist 1989, 78. 
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muottilautojen synnyttämät painaumat ovat Rauskeen mielestä ”brutalismille ominaista rehel-

lisyyttä tavoittelevaa materiaalinkäsittelyä”.394 Pitkänen korosti muotin ja valujäljen välistä 

kausaalisuhdetta verraten sitä graafikon työhön.395 Arkkitehti halusi selvästi rinnastaa beto-

nivaluprosessin uniikkiin ”käsityön jälkeen”, vaikka prosessi ja arkkitehtuuri olivat kaikkea 

muuta kuin traditionaalista. Pienimuotoiset puu-, tiili- ja betonirunkoiset siunauskappelit ra-

kennettiin 1950- ja 1960-luvulla paikanpäällä ripeästi käsityönä. Betonikirkon tai -kappelin 

paikan päällä rakentaminen oli työlästä, hidasta ja kallista, mistä esimerkkeinä ovat Kalevan 

kirkko liukuvaluseinineen tai Vatialan kappelin yksipuoliselle muotille valettu paraabelikatto. 

Vatialan suunnittelu- ja rakennusaika vei kaikkinensa neljä vuotta, mikä oli pisin aika kaikista 

siunauskappeleista. Kalevan kirkkokilpailu käytiin 1959 ja kirkko valmistui 1966. Lopulta sen 

liukuvaluseinät katettiin keltaisilla tiilillä. Lauritsalan kirkko valmistui vasta 11 vuotta kilpai-

lun jälkeen.  

 

3.3.2. Utopistiset siunauskappelit 

 

Sarjan neljässä siunauskappelissa kattolinja poikkeaa jyrkästä harja- tai pulpettikatosta: Va-

tialan (Revell 1958‒1960), Imatran (Kontio ja Räike 1962), Helisnummen (Eerikäinen 1964) 

ja Ristiniemen (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) siunauskappeleissa.396 Tarkastelen kappe-

leiden monimuotoisuutta kattolinjan ja alttari-ikkunan kautta sekä joidenkin kappelisalin eri-

tyispiirteiden kautta. Näistä Imatran siunauskappeli oli tiilirakenteinen, mutta se on mukana 

sarjassa monimuotoisuutensa takia. Nimeän nämä siunauskappelit utopistisiksi niiden futuris-

tisten, abstraktien ja leikillistenkin piirteiden kautta. 

 

Litteän laatanmuotoisen kappaleen päälle on asetettu kaksi kattorakennetta, joista toinen näyt-

tää kelluvan ja toinen leijuvan. Korkealle nouseva paraabelikatto näyttää leijuvalta. Professori 

Tore Tallqvistin mukaan Vatialan siunauskappelin tärkein arkkitehtuurielementti on tasainen 

kangasmaasto, joka mahdollistaa horisontaalin laattamaisen rungon. Betonin runollinen as-

keettisuus toteutuu ulko- ja sisätilassa.397 Plastillisessa sommittelussa horisontaalisuus merkit-

si ”kylmää”. Kaikki linjan yläpuolelle suuntautuvat jännitykset kohti ”lämmintä” saattoivat 

                                                             
394 Rauske 2016, 114. 
395 Rauske 2016, 115. 
396 Asetelmassa 1 kattorakenteeltaan monimuotoisiksi merkittyjä siunauskappeleita on kuusi kappaletta. Niistä 

kaksi: Levon ja Keuruun kappelit on käsitelty edellä. 
397 Tallqvist 1989, 74. 
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”dramatisoida” jännitystä ”piinallisiin, jopa sietämättömiin aistimuksiin”.398 Pusan kuvaus 

sopii mielestäni Vatialan suuren kappeliin. 

 

Paraabelikatto on valettu ruiskuttamalla yksipuoliselle muotille. Katon muoto ja rakenne 

muistuttavat kovin insinööri Eugène Freyssinet’n suunnittelemia lentokonehangaareja 

(1916‒1923) Pariisin Orlyn -kentällä. Rakennusvaiheessa olevan lentokonehallin kuva on Le 

Corbusierin oppikirjassa. Freyssinet keksi betonikuorisen paraabelikaton.399 

 

Hyperbolinen paraboloidi eli niin sanottu satularakenne oli Platonin kappaleiden kolmiulot-

teinen matemaattinen sovellus, joka kiinnosti suomalaisia arkkitehteja 1950-luvulla Le Cor-

busierin viitoittamalla tiellä, mutta muitakin kokeilijoita oli. Hyperbolinen paraboloidi liittyi 

lieriömäisiin, aaltoileviin, kourumaisiin, pingotettaviin tai riippuviin kuorirakenteisiin. Va-

tialan, ja usean 1950- ja 1960-luvun betonikirkon, tekniseen suunnitteluun osallistunut diplo-

mi-insinööri Paavo Simula (1909‒1964) oli keskeinen henkilö uuden teknologian esittelijänä 

ja juurruttajana. Simula kirjoitti ajankohtaisista rakennusteknologisista innovaatioista Arkki-

tehti-lehteen. Hän esitteli vuonna 1959 italialaisen insinöörin Pier Luigi Nervin (1891‒1979) 

”ristikkorakenteita” ja betonielementeistä valmistettuja asema-, urheilu-, näyttely- ja lentoko-

nehalleja.400 Esimerkiksi Jorma Järvi sovelsi hyberbolista paraboloidia Tapiolan yhteiskoulun 

(1957‒1960) juhlasalin kattorakenteessa Espoossa.401 Arkkitehtuurissa lujuusopilliset laskel-

mat merkitsivät insinöörin astumista arkkitehdin rinnalle.  

 

Monimuotoisten siunauskappeleiden sakraaliesimerkit olivat Ranskassa sijaitsevat Ron-

champsin kappeli ja Touretten luostari sekä Chandigarhin hallintorakennukset vesialtaineen, 

kuten edellä mainittiin.  

 

Imatran siunauskappeli nousee mustavalkoisena ja hyvinkin manifestoivana ylikasvaneiden 

mäntyjen keskeltä. Kappelin korkea kattokulma on hautausmaan puolella huomiota herättävän 

terävä. Se muistuttaa salamanmuotoista betonista muistomerkkiä, jonka Bauhausin perustaja 

                                                             
398 Pusa 1963, 40. 
399 Koho 2008, 171; Rauske 2016, 99; Kuvaliite, kuvat 6 ja 9. 
400 Simula 1959, 97‒103; Niskanen A. 1989, 40‒42; Santala 2010, 101; Kuvaliite, kuva 74. 
401 Järvi 1961, 119. 
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Walter Gropius oli suunnitellut vuoden 1920 Kapp Putchissa kuolleiden työläisten muistolle 

Weimarin hautausmaalle Saksaan.402 

 

Kappelin kattolinja on keskeltä taitteinen ja avautuu kahteen vastakkaiseen suuntaan, toinen 

matalampana, toinen korkeampana siivekkeenä.403 Taitteisuus muistuttaa Le Corbusierin Phi-

lipsin paviljongin (1958) piirustuksia Brysselissä Belgiassa, Revellin Taskumattitalojen katto-

rakennetta (1958‒1961) Tapiolassa Espoossa ja Eero Saarisen TWA:n terminaalirakennusta 

(1956‒1962) John F. Kennedyn lentokentällä New Yorkissa.404 Kaikki kolme viimeksi mai-

nittua rakennusta ovat kattomuodoiltaan hyberbolisia paraboloideja, mutta siunauskappeli ei 

ole.  

 

Sisätilassa Imatran siunauskappelin korkeuksiin kohoava ikkunakulma valaisee kappelisalin 

tummat, konstruktivistiset puuristikot. Laskeutuva luonnonvalo resignoi ja rauhoittaa. Alttari-

osa sijaitsee valoisassa nurkassa pari askelmaa kappelisalin lattiaa korkeammalla. Sakaristoon 

johtavan oven edessä on kevyt, valkoiseksi maalattu, reijitetty metallisermi. Kyseessä on alun 

perin mustaksi maalattu, siirreltävä arkkusuoja.405 Alttaritilan Domus Dei korostuu hienova-

raisesti, mutta edeltäviä evankelis-luterilaista siunauskappelia ekspressiivisemmin. Kullanvä-

riset riippuvalaisimet, ikonostaasia muistuttava arkkusuoja, kookas puukrusifiksi ja klinkkeri-

lattian punaisuus tuovat mieleen ortodoksikirkon.406 Tässä tapauksessa kreikkalaiskatolinen 

viitekehys ei liene opillisesti tai maantieteellisesti kaukaa haetulta; Vatikaanin konsiili 

(1962‒1965) vapautti sakraaliarkkitehtuurin ja vaikutti myös luterilaisen sakraaliarkkitehtuu-

rin monimuotoistumiseen.  

 

Matalana kaartuvasta Ristiniemen kappelin massasta nousee kaksi teräväsärmäistä lyhtyikku-

naa. Ne valaisevat häikäisevän valkoisen, äärimmäisen pelkistetyn alttaritilan. Hautausmaan 

puolella lasiseinä avaa mäntykankaisen hautausmaan koko kappelisalin leveydeltä. Kappeli 

on pohjaltaan monimuotoinen, mäntykankaalle orgaanisesti, ahjojään tavoin kaartuva massa 

                                                             
402 Versaillesin rauhansopimukseen tyytymättömät oikeistoradikaalit saksalaiset nostattivat Kappin kapinan 

(Kapp-Putch) Weimarin tasavaltaa vastaan maaliskuussa 1920. Gropiuksen muistomerkki Märzgefallenen Mo-

nument valmistui hautausmaalle vuonna 1922.https://thecharnelhouse.org/2015/05/07/walter-gropius-monument-

to-the-march-dead-1922/ (viitattu 20.2.2020). 
403 Kuvaliite, kuvat 55 ja 59. 
404 Trans World Airways. Arkkitehti-Arkitekten 9/1958, 23; Kuvaliite, kuvat 25 ja 60. 
405 Seurakuntamestari Heli Kemppinen, Imatra 6.7.2016. 
406 Kuvaliite, kuva 57. Kysymys siitä, että haettiinko ortodoksisuudesta Välimereen ja kreikkalaisuuteen viittaa-

vaa paralleelia, ei ratkea tässä työssä. Myönteinen vastaus on mahdollinen, koska taidehistorioitsija, filosofian 

tohtori Timo Koho viittaa bysanttilaisuuteen Aallon Vuoksenniskan kirkon yhteydessä. Koho 2008, 161. 

https://thecharnelhouse.org/2015/05/07/walter-gropius-monument-to-the-march-dead-1922/
https://thecharnelhouse.org/2015/05/07/walter-gropius-monument-to-the-march-dead-1922/
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ja muistuttaa Pihlajamäen maastonmuotoja myötäileviä pitkiä kerrostalorivejä (Lauri Silven-

noinen ja Esko Korhonen 1960‒1965).407 Pelkistyneisyys ja toisaalta vahva luontoyhteys viit-

taavat myös Miesin ja Frank Lloyd Wrightin arkkitehtuuriin. 

 

Helisnummen siunauskappeli muistuttaa HMS Aquitaniaa, joka näyttää kyntävän Salon-

Uskelan seurakunnan hautausmaata. Siunauskappelin katto nousee komentosillan tavoin.408 

Siunauskappelin kullanväriseksi maalattu, himmelimäinen teräsristikkorakenne seisoo kolmen 

kimppumaisesti supistuvan tuen varassa ja tukee rakennuksen keskeltä nousevaa kattoa. Se on 

selkeä Nervin kolmipisteisen teräsrakennelman sovellus Suomessa.409 Ikkunarivin alapuolelle 

on rohkeasti sijoitettu loisteputkipaneelit. Keveyden illuusio on hämmentävä: ikkunoista lan-

keava luonnonvalo heijastaa ristikkomaisen kattorakenteen vaaleisiin kiviseiniin. Alttari 

muodostuu muutamasta viivamaisesta elementistä.410  

 

Lisäksi Helisnummen kappelisalin yhden seinän edessä on eleetön seinäke, joka suojaa henki-

lökunnan liikkumista tilaisuuksien aikana. Yksittäiset seinävalaisimet hohkavat mustavalkois-

ta, kontrastista valoa valaisten betoniseinäkkeen vaalean pinnan. Siunauskappeleissa on run-

saasti käytäviä. Le Corbusierin oppikirjassa on myös valokuva HMS Aquitanian käytävämäi-

sestä jaloittelukannesta.411 

 

Siunauskappeleiden viivamaiset varjot, dramaattinen mustavalkoinen valo ja valosuihku ta-

kautuvat valistusajan vallankumousarkkitehtuuriin. Uusklassistinen arkkitehti Etienne-Louis 

Boullée loi Etlinin mukaan varjojen arkkitehtuuria, joka viittasi immateriaalisuuteen ja ”nega-

tiiviseen itseen” eli ilmeisesti kuolemaan. Abstrakti arkkitehtuuri oli luonteeltaan symbolista 

ja kuului siksi valistuksen aikana ”jumalalliseen tilaan”.412 

 

Jetsonen puhuu 1950- ja 1960-luvun kirkkojen yhteydessä valon arkkitehtuurista.413 Luon-

nehdinta soveltuu erinomaisesti myös siunauskappeleihin. Utopistisissa siunauskappeleissa 

alttaritilat valaistaan alttari-ikkunan avulla ja lisäksi niissä käytetään keinovaloja. Alttaritilat 

                                                             
407 Niskanen A. 1989, 37. 
408 Kuvaliite, kuvat 75 ja 76. HMS Aquitania löytyy Le Corbusierin oppikirjan kuvituksesta. HMS tarkoittaa ’Her 

Majesty’s Steamship’ ja tarkoittaa aluksen kuulumista kuninkaalliseen laivastoon. Cunard-varustamon omista-

ma, vuonna 1914 valmistunut valtamerialus liikennöi Britannian ja Yhdysvaltojen välillä.  
409 Kuvaliite, kuvat 70 ja 71. 
410 Kuvaliite, kuva 75. 
411 Kuvaliite, kuvat 76 ja 21. 
412 Etlin 1994, 172. 
413 Jetsonen 2008, 15. 
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ovat jollakin tapaa aineettomia, immateriaalisia. Niiden vaikuttavuus perustuu valoihin ja var-

joihin tunteisiin vetoavan estetiikan tavoin. Esimerkiksi Etlinin mukaan 1930-luvun Italiaan 

rakennettiin marttyyritemppeleitä, joissa keinovaloilla saatiin aikaan kontrastinen valo. Tämä 

oli totalitaristisen yhteiskunnan keino ylläpitää ensimmäisen maailmansodan vainajien muis-

toa.414 Vaikutelma on myös elokuvamainen: säätilat, auringonkierto ja kynttilänvalo vaikutta-

vat alttariseinänäkymään. 

 

Utopistinen kappelisali sisältää myös muita modernin elämän elokuvallisia allegorioita: siir-

reltävät suojat ja seinäkkeet luovat lisää valoja ja varjoja kappelitilaan. Kappelisali avautuu 

saattoväelle kuin installaatio tai kollaasi, jonka aukkoja ja lukuisia vipuja säätelemällä lisätään 

ja vähennetään valoja, lämpötilaa ja tunteita. Kollaasi oli 1900-luvun alun kuvataiteilijoiden, 

kubistien kehittämä tekniikka, jossa erimuotoisia kappaleita ja eri materiaaleja yhdisteltiin 

samaan taideteokseen.415 Vastaavasti kappelisali rituaalitilana voitaisiin nähdä sarjana saatto-

väen ottamia valokuvia eli montaasina. Colominan mukaan modernin arkkitehtuurin ja mas-

samedian – eli elokuvan, kollaasin ja montaasin ‒ välillä on selkeä yhteys.416 

 

Utopististen, betonirakenteisten siunauskappeleiden arkkitehtuuriin on uitettu liikennevälinei-

den muotoja ja ominaisuuksia. Modernisaatio kohtaa modernismin Le Corbusierin oppikirjan 

tavoin. Samalla kyse on leikittelystä ja leikkivästä ihmisestä, homo ludensista. Betoniraken-

teisissa, konstruktivistisissa siunauskappeleissa käytettiin avaruuskehikkoa (space frame) tai 

Nervin hallirakenteita. Eero Saarinen kertoi Arkkitehti-lehden haastattelussa vuonna 1958, että 

TWA:n terminaalin kattomuoto syntyi greippiä kuoriessa. Näin arkisesta aamutoimesta oli 

syntyvä Idlewoodin maailman suurin lentokenttä. Saarinen tiivisti ajanhengen, joka sopii uto-

pistisiin siunauskappeleihinkin: ”Tahdoin paviljongin kuvastavan matkustamisen loistoa, ro-

mantiikkaa ja draamaa”.417 

 

Kaikki utopistiset siunauskappelit ovat pohjaltaan ja massaltaan vahvasti geometrisiä. Helis-

nummen siunauskappelissa kolmiomuoto toistuu lattian betonilaatoissa, kappelisalin muodos-

sa ja kellotornissakin. Aiemmin käyttöönotetuista betonikirkoista Hyvinkään kirkossa (Ruu-

suvuori 1959‒1961) kolmiomaiset muodot leimaavat rakennusta.418 Kappeleiden hahmot ovat 

                                                             
414 Kuvaliite, kuvat 77 ja 88. 
415 Konttinen & Laajoki 2005, 197‒198. 
416 Colomina 1994, 14. 
417 Laurila 1958, 22; Niskanen A.1989, 42. 
418 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1476 (viitattu 20.2.2020) 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1476
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lennokkaita, teräväkulmaisia ja veistoksellisia. Veistoksellisuus syntyy kuorirakenteista, ma-

teriaaliltaan betonisista tai betonisuunnittelun inspiroimista muodoista. Kuorirakenteet edus-

tavat ajanmukaisesta pelkistynyttä konstruktivismia. Helisnummen siunauskappelin ainutlaa-

tuinen konstruktivistinen kattorakenne ja Imatran puiset tukiristikot ovat modernin rinnakkai-

sia muotoja. 

 

3.3.3. Futuristiset utopiat: Archigram ja New Babylon 

 

Tässä alaluvussa haen taidehistoriallista kontekstia utopistiselle siunauskappeliarkkitehtuuril-

le.  

 

Englantilaissyntyinen, sittemmin Yhdysvaltoihin siirtynyt taidehistorioitsija ja mediapersoona 

Reyner Banham julkaisi väitöskirjansa Theory and Design in the First Machine Age vuonna 

vuonna 1960 ja kumosi ohjaajansa Nikolaus Pevsnerin käsityksen klassismiin perustuvasta 

pittoreskista estetiikasta. Uusi kehittynyt, insinöörivetoinen teknologia muodosti tieteellisen 

modernisaation välineen, joka saattoi kumota tradition.419 Etsiessään toista arkkitehtuuria (une 

autre architecture) Banham kääntyi yhteiskuntatieteilijöiden, insinöörien, upseereiden ja bio-

logien puoleen. Toinen modernismi merkitsi Banhamille siis tieteellistä modernismia. Heima-

tin menetyksen jälkeen ’nykyaika’ korvasi ’historian’. Ratkaisun kriisiin Banham oli esitellyt 

kollegoilleen 1957, ja se oli futurismi.420  

 

Seuraavassa esittelen joitakin 1950- ja 1960-luvun futuristisia utopiamalleja, jotka vaikuttivat 

siunauskappeliarkkitehtuuriin ja muuhun aikalaisarkkitehtuuriin. Utopia-arkkitehtuuri perus-

tui matemaattisiin malleihin, luonnontieteisiin, ympäristöliikkeisiin ja asuinyhteisöihin. 

 

Väitöskirjassaan Banham esitteli yhdysvaltalaisen Buckminster Fullerin (1895‒1983) jälkifu-

turistisena arkkitehtina.421 Fuller oli uransa aikana suunnitellut joukon kevytrakenteista uto-

pia-arkkitehtuuria. Hän valmisti vuonna 1960 Dymaxionista jälleen prototyypin, jossa hienos-

tunut valaistus ja koneellinen ilmanvaihto yhdistettiin asumiskoneeksi. ’Dymaxion’ tarkoitti 

                                                             
419 Vidler 2008, 107-108; Tournikiotios 1999, 145‒146. 
420 Vidler 2008, 117‒118, 121; Tournikiotis 1999, 151‒152. 
421 Vidler 2008, 121‒122. Banhamin avainhenkilöitä olivat futuristisen manifestin luoja, italialainen Ernesto 

Tommaso Marinetti (1876‒1944) sekä joukon utopistisia yhdyskuntasuunnitelmia jälkeensä jättänyt arkkitehti 

Antonio Sant’Elia (1888‒1916). Marinettin ’mekanistiset tunteet’ ja niiden transponoituminen kuviksi olivat 

aikanaan jääneet modernistien huomiotta. Myös venäläisten konstruktivistien ja hollantilaisen Mart Stamin 

(1899‒1986) mielikuvitukselliset kaupunkivisiot innoittivat Banhamia. Sama. 
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dynaamisuuden ja tehokkuuden yhdistelmää; minimaalisella panoksella saatiin maksimaali-

nen hyöty niin perhe-elämän, ympäristönäkökulman kuin raaka-ainetehokkuuden kannalta. 

Tetraedrin muotoisista alumiiniosasista koottu kahdeksankulmainen kokonaisuus kyettiin 

paisuttamaan New Yorkin ylle levitettäväksi geodeettiseksi kuvuksi vuonna 1962. Bruno Tau-

tin lasipaneeleista ja teräskehikosta rakennettua Lasipaviljonkia (Glass Chain) muistuttavat 

Fullerin kupurakenteet jäivät utopioiksi.422 Geometrisiä ’avaruuskehikoita’ (space-frame) 

suunnittelivat Fullerin ohella myös muut yhdysvaltalaiset arkkitehdit.423  

 

Avaruuskehikot, siunauskappeleiden ristikkorakenteet ja geometrisuus Platonin kappaleiden 

tapaan perustuivat valistuksen ajan geometrisiin utopiarakennuksiin. Nyt Banhamin uudessa, 

futuristisessa ja Fulleriin tukeutuvassa tieteellisen modernismin kontekstissa niistä luodaan 

kevyitä, leijuvia ja toisaalta suojaavia rakenteita. Luvussa käsittelyt leijuvat katot ja pilareille 

”nostetut” rakenteet liittyvät futurismiutopian keveyden illuusioon. 

 

Banhamin uusi arkkitehtuuriohjelma perustui sarjaan Archigram-projekteja, jotka saattoi yh-

distää yhteensopivien ”klipsien” (clip-on) tai pistokkeiden avulla erilaisiksi palvelusoluiksi. 

Futuristinen, teoreettinen kaupunkimalli oli loppumattomien mahdollisuuksien maailma. Vid-

lerin mukaan projekti lähestyi ohjelmallista vallankumousta. Archigram-projektit olivat tär-

keitä sekä teknologiansa että estetiikkansa vuoksi. Estetiikka ohjasi teknologiaa ja teknologia 

arkkitehtuuria. Archigram-ohjelma loi vuoteen 1965 mennessä huikean esteettisen vision, 

joskin toimivuus tai asuttavuus olivat toissijaisia. Archigram oli utopia-arkkitehtuuria, joka 

toimi hyvän arkkitehtuurin ohjenuorana.424 

 

Dymaxionin ja Archigramin muodot tuovat mieleen Ledoux’n ja Boulléen geometrisen uto-

pia-arkkitehtuurin 1700-luvulla.425 Vapaasti seisovina, itsenäisinä ja autonomisina rakenteina 

modernien rakennusten sarja sai alkunsa tästä vallankumousajan arkkitehtuurista.426 

 

Kansainvälinen situationistiliike loi utopistisia yhdyskuntia yksittäisten projektien sijaan. 

Situationistien ohjelma perustui yhtenäisen urbanismin käsitteeseen: dynaamiseen, vapauden 

ja leikin sekä luovan arkielämän ja -ympäristön täyttämään kaupunkilaisuuteen kylmän funk-

                                                             
422 Kruft 1994, 438‒439; Tournikiotis 1999, 152, 158. 
423 Colquhoun 2002, 249‒250. 
424 Vidler 2008, 134‒135. 
425 Kuvaliite, kuvat 16‒18. 
426 Vidler 2008, xiv, 27. 
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tionalistisen arkkitehtuurin, tylsän standardiurbanismin ja kapitalistisen kulutusyhteiskunnan 

sijaan.427 Situationistien tavoitteena oli ottaa haltuun tila, jonka kapitalismi oli vallannut ja 

vapauttaa se luovalle tuominnalle.428 Ihmiset oli vapautettava asuinalueidensa identifikaatios-

ta ja kapitalistisen yhteiskunnan käytöskoodeista.429 Näemme tässä lähiöajattelun alkuperäi-

sen ideologian. 

 

3.3.4 Utopia-arkkitehtuurin visuaalisuus ja toinen arkkitehtuuri 

 

Archigram toi katsojan eteen näyttäviä mainoskuvia, pop-taidetta, kollaaseja ja montaaseja 

jotka olivat kehittyneet kuvataiteen kubismista ja muusta avantgarde-taiteesta 1910-luvulta 

alkaen. Tournikiotiksen mukaan moderni taide vaikutti olennaisesti visuaaliseen, moniaisti-

seen tilan kokemukseen.430 Kuvataiteilija Unto Pusa esitteli teoksessaan Plastillinen sommit-

telu (1963) kuvataiteen, arkkitehtuurin ja abstraktin taiteen keskenään tasa-arvoisina.  

 

Betonin merkitys siunauskappeliarkkitehtuurille perustui uuteen, visuaalisuutta korostavaan 

estetiikkaan. Siunauskappelissa toteutui ajanhenki: konstruktivismi oli 1950- ja 1960-luvulla 

nuorten arkkitehtien keskuudessa suosittu rakenteet paljastava ja niukkailmeistä minimalismia 

viljelevä suuntaus. Konstruktivismin kontekstin muodosti abstrakti kuvataide keskeisenä si-

sältönään puhdas ja säännönmukainen harmonia, jossa kaikenlainen esittäminen ja subjektii-

visuus olivat kiellettyjä 1920-luvun venäisen avantgarden ja hollantilaisen, niin sanotun neo-

plastisismin hengessä. Kappelimassojen ja muurien muodostamat suorakulmaiset linjat muis-

tuttavat Piet Mondrianin mustavalkoisia, vain pysty- ja vaakasuoria viivoja sallivia maalauk-

sia.431 

 

Vidlerin mukaan Archigram-ohjelma oli ehkä merkittävin toisen arkkitehtuurin projekti, joka 

kriittisyydellään ravisteli perusteellisimmin perinteistä arkkitehtonista ohjelmaa vuoteen 1965 

mennessä. Archigramin vaikutuksesta ”tiilipoetiikka” vaihtui esimerkiksi liukuportaisiin, tie-

tokoneohjattavuuteen, vedenalaisiin asuinkeskuksiin, puhallettaviin esineisiin, kapseleihin ja 

pisaroihin, kulutusyhteiskuntaan, viihteeseen ja nautintoon. Banhamin Achigram-projekti 

                                                             
427 Heynen 1999, 149‒150. Kansainvälinen situationistiliike perustettiin Lontoossa 1957. Sama. 
428 Pyhtilä 2005, 49. 
429 Heyden 1999, 154. 
430 Vidler 2008, 136‒137; Tournikiotis 1999, 165. Smithsonit osallistuivat arkkitehtuurikilpailuun 1951, jossa 

sodassa tuhoutuneelle alueelle suunniteltiin asuinalue. He sovelsivat tässä Golden Line -

asuinaluesuunnitelmassaan Le Corbusierilta omaksuttuja assosioivia elementtejä alkaen talosta ja edeten katuun, 

alueeseen ja lopulta kaupunkiin. Boyer 2017, 101‒102. 
431 Niskanen A. 2016, 45; Honour & Fleming 2006, 825‒826. 
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tuotti ”virtuaaliarkkitehtuurin ja globaalin näyn”, joka vaikutti arkkitehtuuriin enemmän kuin 

pop-taide 1960-luvun alussa. Hän painotti estetiikkaa, joka perustui näkemiseen ja kokemi-

seen.432 Alati muuttuva arkkitehtuuri heijasti Adolf Loosiin takautuvaa Zeitgeistia ja viitoitti 

tietä ’välittömään tulevaisuuteen’ jatkuvana suoratoistona, kuvavirran striimauksena.433  

 

Vidlerin mukaan Banham käytti kuvan käsitettä artikkelissaan The New Brutalism vuonna 

1955 välttääkseen klassistisen estetiikan retoriikan. Banham oli nimennyt Smithsonien vuosi-

na 1951‒1952 laaditun Golden Line -projektin” rentoa kompositionaalisuutta ja visuaalista 

kuvallisuutta topologian tajuksi, joka ohitti perinteisen ”kompassigeometrian”. Kuvallisuus 

(imageability) havainnollisti kohteen muodon ja funktion realistista todellisuutta selkeämmin. 

Banhamin mukaan niin sanottu toinen arkkitehtuuri sai alkunsa juuri luonnosmaisista kuvista, 

joissa kiertyminen, tunkeutuminen, sisä- ja ulkotilan välinen suhde sekä erityisesti pinta il-

maisivat arkkitehtuurin voimaa ja sisältöä enemmän kuin geometria. Vidler painottaa ”kuva-

bisneksen” merkitystä: Banham osallisti katsojan aktiiviseksi osapuoleksi arkkitehtuuriha-

vainnoinnissa; katse ikään kuin imeytyi pinnan taakse havaiten topologiset434 nyanssit.435 Kä-

velyarkkitehtuurilla tavoitetaan sama visuaalinen ymmärrys kehollisesti. Näin Banham liittyy 

Benjaminin, Le Corbusierin, Rowen ja Stirlingin jatkumoon visuaalisesta, empiirisestä ha-

vainnoimisesta. Kirjailija Debord totesi situationistien ns. Amsterdamin manifestissa vuonna 

1958, että ”kaikissa tuotantoon perustuvissa yhteiskunnissa kaikki elämä esiintyy valtavana 

spektaakkelien kertymänä.” Todellinen elämä muuttuu ohilipuvien kuvajonojen representaa-

tioksi.436 

 

Siunauskappeleita lähestyttäessä katse yrittää hahmottaa maisemasta vähitellen kasvavan ra-

kennuksen massan mäntykankaan tai pensasistutusten keskeltä. Ensivaikutelma on arkaainen 

ja ylevä; mikä on tämän kappelin idea, miten tämä eroaa muista. Erkki Kantosen (s. 1927) 

mukaan jokainen arkkitehti pyrkii jokaisen työn äärellä omaperäisyyteen.437 Niinpä jokainen 

siunauskappeli todella yllättää, jokaisessa on oma luonteensa, vaikka tehtäviltään ne muistut-

tavat toisiaan. Samaa yllätyksellisyyttä Le Corbusier tarjosi Philipsin oudolla, lehmän maha-

laukkua muistuttavalla paviljongillaan, johon liittyi innovatiivinen kuorirakenne.  

                                                             
432 Vidler 2008, 137‒139. 
433 Vidler 2008, 135‒137. 
434 Biologinen topologia tarkoittaa rakenneosien suhdetta toisiinsa tai oppia niiden sijaintisuhteista. 

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:topologia (viitattu 20.2.2020). 
435 Vidler 2008, 135. Vidlerin mukaan Banham oli omaksunut brutalismi-käsitteen taidehistorioitsija Ernst Gom-

brichilta. Sama. 
436 Heynen 1999, 156. 
437 Rakennusneuvos Erkki Kantosen puhelinhaastattelu 9.3.2019.  

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:topologia
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Portilta lähestyttäessä siunauskappeli ‒ pitkät tai puuttuvat kattolappeet, massan muoto, vaa-

leat tai punatiiliset muurit ja erilainen aukotus ‒ avautuvat eri tavoin. Rakennuksella ei ole 

julkisivua, vaan sen ympäri on käveltävä kuin plastisen, vapaasti seisovan veistoksen ympäri 

ja tarkasteltava uudesta kulmasta avautuvaa arkkitehtuuria.  

 

Tarkemmin katsoen rakennusmassan pinnat erottuvat pintastruktuurin avulla: karhea roiske-

rappaus, puhtaaksivalettu tiilipinta, maalattu karkea tai sileä puupinta, betonimuuri muottilau-

dan painaumineen tai valkeaksi maalattu, slammattu tiiliseinä ja kireä, maalattu betoniseinä. 

Esimerkiksi Toijalan siunauskappelin (Nordenswan 1965) yhtenäisessä, valkoiseksi maalatus-

sa takaseinässä on kolmenlaista betonipintaa ylhäältä alaspäin katsottaessa. Kappelisalin laaja 

seinäosuus on karkeaa ruiskubetonia, keskellä muurinkorkeudelta hierrettyä pintaa ja alimpa-

na matala pystysuorin urin valettu sokkeli. Kappelirakennuksen sisäänkäyntijulkisivu onkin 

tummaruskeaa klinkkerilaattaa. Viitteellinen pintastrukturointi seinäpinnassa ilmaisee katso-

jalle kunkin rakennusosan funktion. Sisätila on tavallaan imeytynyt ulkopintaan. Kappelin 

sisätila välittyy näin hienovaraisesti rakennuksen ulkopuolelle ja toteuttaa funktionalistista 

ideologiaa. 

 

Ajatus koristeettomasta päällysteestä tai suojakuoresta on Adolf Loosilta 1900-luvun alusta. 

Arkkitehtuurin lähtökohta on pinta, joka ilmentää modernin ihmisen rationaalista elämää ja 

sen jatkumista tradition katkeamisesta huolimatta. Autenttinen, vain itseensä viittaava, pinta 

on juurettoman ihmisen modernin elämän paralleeli. Materiaalin aistittavuus johdattaa kokijan 

tilakokemukseen.438 Pinnoilla on suuri merkitys rakennuksen hahmottamisessa. Valo niihin 

eri tavoin ja synnyttää erilaisia ”voimakenttiä” Pusan sanoin.439 Hyvä esimerkki pinnan ensi-

sijaisuudesta suhteessa tilaan on Espoon siunauskappelin keskemmälle siirretty alttaritila. 

Mustan kivilattian keskeinen osa on kiillotettua kivipintaa, jonka erityisyyttä neliönmallinen 

kattoikkuna ja suoraan ”zeniitistä” laskeutuva luonnonvalo vahvistavat. Loosin periaate ver-

hota erilaiset sisätilat eri materiaalein heijastui myös rakennuksen ulkoseiniin, mikä näkyy 

selkeästi Toijalan siunauskappelissa.440 

 

                                                             
438 Heynen 1999, 77‒78. 
439 Pusa 1963, 73. 
440 Heynen 1999, 84. 
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Toijalan siunauskappelin muilla sivuilla aukotus on pyritty peittämään erilaisin keinoin. Pitkä, 

sisäpihan ohi ulottuva saattokatos johdattaa muutoin huomaamattomalle ulko-ovelle. Kappeli-

salin kapeita pystyikkunoita profiloivat vertikaalit, vaaleansinisiksi maalatut ulkonevat ”sä-

leet”. Samanlainen vertikaali ”säleikkuna” on Paattionlehdon siunauskappelissa Kemissä (Si-

pari 1960). Säleikkunoiden esikuvana lienevät Le Corbusierin Sainte-Marie de la Touretten 

luostarin (1952‒1959) ikkunat, jotka avautuvat suljetusta luostarista ulospäin kuin sisäpihalle. 

Ne suojaavat ja toisaalta valaisevat sisätiloja. Le Corbusier nimitti säleikkunoita ”aalloiksi” 

(les ondulatoires).441 Idea lienee Chandigarhin vastaavissa brise-soleil -ikkunoissa. 

 

Toimistohuoneiden nauhaikkuna on yllätyksellinen: mustaksi maalatut pienet ja suuret va-

leikkunat sekä vaaleansinisin karmein maalatut normi-ikkunat vaihtelevat sattumanvaraisessa 

järjestyksessä kuin elämä ja kuolema itse. Valeikkunoiden geometriset, valkoiset karmit hoh-

tavat oudosta nauhaikkunasta, jota rytmittävät vaikutelmaltaan litteät mustat neliöt ja kapeat 

suorakulmiot. Neliöitä ja suorakulmiota on kumpiakin kolme kappaletta, mikä voi viitata kris-

tilliseen kolmijakoon. Sininen on hengellisyyden väri, mutta myös käytetty toimistoväri. Sen 

sijaan ’musta neliö’ voi viitata venäläisen avantgarden ikoniseen teokseen. Kuvataiteilija Ka-

simir Malevitš maalasi vuosina 1913‒1932 useita teoksia samasta abstraktista aiheesta, joka 

viittasi tekijän mukaan paljaaseen ikoniin. Hän tavoitteli töillään realistisen todellisuuden ta-

kana olevaa niin sanottua neljättä ulottuvuutta.442 

 

Suomalaisen modernin arkkitehtuurin ja muotoilun kova kysyntä kotimaassa ja ulkomailla 

synnytti Suomen Arkkitehtiliiton kuva-arkiston, josta kehkeytyi nykyinen Arkkitehtuurimu-

seo, silloinen Suomen rakennustaiteen museo, vuonna 1956.443 Mustavalkoiset valokuvat oli-

vat keskeisessä roolissa liiton julkaisussa, Arkkitehti-lehdessä, jossa esiteltiin yhteensä kah-

deksan siunauskappelia vuosien 1957 ja 1969 välisenä aikana. Ne olivat valmistuneita ja pian 

valmistuvia kilpailutöitä.444 Valokuvista näkee selkeästi rakennusmassan sekä geometrisen 

visuaalisuuden valoineen ja varjoineen, kuten Imatran tai erityisesti Paattionlehdon siunaus-

                                                             
441 Le Corbusier 1965, 37, 40‒41, 44‒45. 
442 https://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_neli%C3%B6 (viitattu 20.2.2020) 
443 Norri 1994, 14. 
444 Arkkitehti-lehdessä esiteltiin 1950- ja 1960-luvun kuluessa seuraavat siunauskappelit: Järvenpään siunaus-

kappelin (Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen 1957), Arkkitehti-Arkitekten 9‒10/1957, 153‒156; Va-

tialan siunauskappeli (Viljo Revell 1958‒1960), Arkkitehti-Arkitekten 5/1962, 78‒87; Espoon siunauskappeli 

(Heikki ja Kaija Siren 1960), Arkkitehti-Arkitekten 3/1960, 72‒76; Kemin siunauskappelin (Osmo Sipari 1961), 

Arkkitehti-Arkitekten 9/1961, 155‒161; Imatran siunauskappeli (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962), Arkkitehti-

Arkitekten 5/1963, 114‒120; Ristiniemen siunauskappeli Haminassa (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965), Arkki-

tehti-Arkitekten 2/2015, 92‒93 sekä Pyhän Ristin kappeli (Pekka Pitkänen 1965‒1967), Arkkitehti-Arkitekten 

5/1967, 16 ja 2/1969, 52‒55. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_neli%C3%B6
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kappelin yhteydessä. Paattionlehdon ikoniset kehykset löytyvät usean 1960-luvun sakraa-

liarkkitehtuuria käsittelevän tekstin yhteydestä.445 Kehystetty maisema liittyy aikakauden mo-

duuliajatteluun ja viestii Aino Niskasen mukaan japanilaista puutarhaestetiikasta446 

 

Siunauskappeleiden visuaaliset elementit liittyvät pintojen, valojen ja varjojen mustavalkoi-

suuteen ja ylipäätään kontrasteihin, kuten painavan ja kevyen elementin illuusioon. Moderni 

arkkitehtuuri on vastakohtaisten elementtien leikittelyä, ja se on betonirakentamisen vaikutus-

ta. New Babylon -mallien tilallisuus ja dynaamisuus sekä liikkuminen korostuvat portaiden, 

tikapuiden, hissien, säädettävien seinien sekä labyrinttimäisyyden, valojen ja varjojen kautta. 

Heynenin korostaa objektien jännitteisyyttä ja vastakohtaisuutta: särkyvät – kompaktit hah-

mot, tummuus – vaaleus, dynaamisuus – staattisuus ja jatkuva värähtely vapautumisen ja 

”häiritsemisen” välillä. Malli on ääri-individualistinen ja mahdollistaa ulkomaailmasta eris-

täytymisen. Vastakkaiset attribuutit: ilo ja väkivalta, luominen ja tuho ovat leikkivän ihmisen, 

homo ludensin, piirteitä.447  

 

Tässä työssä on useassa kohtaa kuvailtu siunauskappeliarkkitehtuuria arkkitehdin leikittelyk-

si. Vertaillessaan välittömästi sodanjälkeistä suomalaista kirkkoarkkitehtuuria ruotsalaiseen, 

taidehistorioitsija, filosofian tohtori Timo Koho mainitsee nuoren arkkitehtipolven suhtautu-

neen siihen kriittisesti pitäen sitä liian romanttisena ja leikillisenä. Hänen mukaansa rationaa-

linen ja miesiläinen linja valikoitui hyvän maun takeena. 448 Itse Aalto oli jyrähtänyt liian eks-

pressiivisinä pitämiään julkisia rakennuksia vastaan vuonna 1958, ja kenties sammutti paloa 

liiaksikin Aino Niskasen mukaan.449 Suomen vaurastuminen, funktionalismi-käsitteen väljen-

tyminen ja modernismin monimuotoistuminen mahdollistivat arkkitehtuurilla leikittelyn vuo-

sien 1958‒1965 aikana, kuten olemme huomanneet. Edelleen CIAM:in ylläpitämän moder-

nismin tiukan doktriinin vapautuminen ja katolisen kirkon avautuminen moderneille muodoil-

le mahdollistivat sakraaliarkkitehtuurilla leikittelyn, jonka lopputulema: monimuotoinen mo-

dernismi on kuvaava, mutta ilmaisuna hiukan lattea. 

 

Tarkastelujakson kappelisarja on väritykseltään korostuneen mustavalkoinen toisin kuin 

1960-luvun rationaalinen, konstruktivistinen arkkitehtuurisuuntaus. Konstruktivistit opiskeli-

                                                             
445 Rauske 2016, 103; Tempel 1968, 165; Arkkitehti-Arkitekten 9/1961, 159. 
446 Niskanen A. 2016, 50‒51. Niskasen esimerkki liittyy Simo Ristan valokuvaan Marisaunasta vuodelta 1968. 

Sama. 
447 Heynen 1999, 168‒170. 
448 Koho 2008, 163. 
449 Niskanen A. 1989, 42‒44. 
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vat niin sanottua hollantilaista neoplastisismia opettajiensa, kuvataiteilijoiden Sam Vannin, 

Gösta Diehlin ja Unto Pusan johdolla 1950- ja 1960-luvuilla.450 Avantgardistinen, Bauhausiin 

1920-luvulla vahvasti vaikuttanut, kuvataiteilijoista ja arkkitehdeistä koostunut De Stilj -

ryhmä salli suunnittelussaan vain suorat linjat, suoran kulman sekä väreistä punaisen, sinisen 

ja keltaisen, valkoisen, mustan ja harmaan lisäksi. Muotokieli oli abstraktia.451 Värikkäitä 

konstruktivistisia asuinrakennuksia alkoi ilmestyä Suomeen vasta 1960-luvun lopulla.452 De 

Stiljin periaatteet mustasta ja valkoisesta soveltuivat siunauskappeleihin oikein hyvin, mutta 

muut synteettiset värit eivät. Siunauskappeleiden väritys pitäytyi tummassa ja vaaleassa.  

 

Kappeleiden värimaailma perustui tumman ja vaalean lisäksi puun, puukyllästeen tummuu-

teen, tervatun puun, tiilenpunaisen, kahitiilen vaalean ja luonnonkiven harmaan sävyihin. Vä-

rillisiä maalipintoja oli siis sarjan siunauskappeleissa hyvin niukalti. Siunauskappeleiden vä-

rimaailma perustui funktionaalisesti materiaaleihin, kuten tiileen, kivilaattoihin rappauksineen 

sekä linoleumilattian yleensä tummanvihreisiin ja yhdessä kappelissa liloihin laattoihin. Pusan 

mukaan vihreä väri merkitsee ”täydellistä liikkumattomuutta ja rauhaa” ja violetti surua.453 

Betonisokkelit ja -laatat on maalattu yleensä vaaleanharmaiksi. Teollisia maaleja ryhdyttiin 

valmistamaan 1960-luvulla. Värien ei ilmeisesti katsottu soveltuvan siunauskappeleihin, 

vaikka kirkoissa saattoi olla värikkäitä tekstiilejä ja lasimaalauksia.454 Sarjan ulkopuolinen 

Monnan kappeli (Keijo Valli 1957) Raumalla muodostaa poikkeuksen; alttariseinän värikäs 

freskomaalaus tekee kappelisalista kansakoulun juhlasalia muistuttavan tilan ja muodostaa 

parin eteisikkunaa peittävän tummasävyinen lasimaalauksen kanssa. Lisäksi Vihtijärven siu-

nauskappelissa (Salmio-Toiviainen ja Toiviainen 1961) Vihdissä on värikäs sakraaliaiheinen 

lasimaalaus. Varsinaisesti Toijalan kappeli (Nordenswan 1965) on sarjan kappeleista ainoa, 

jossa on käytetty värejä.455 

 

Vidlerin mukaan toinen modernismi perustui visuaalisuuteen. Nähdäkseni se tarkoitti suora-

kulmaisesta rationaalisuudesta luopumista ja katseen kohdistamista pintaan tai kuoreen sekä 

rakennuksen massaan. Taitavasti suunniteltu rakennuksen aukotus ja valaistus korostivat ma-

teriaalin hienopiirteistä ilmaisuvoimaa, artikulaatiota. Siunauskappeliarkkitehtuurissa toista 

                                                             
450 Niskanen A. 2016, 45. 
451 Konttinen & Laajoki 2005, 421.  
452 Niskanen  A. 2016, 46‒49. 
453 Pusa 1963, 94, 96. 
454 Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan Munkkiniemen kirkon (Pauli Salomaa 1954) alkuperäiset kirkkotekstiilit 

olivat punaisia. 
455 Kuvaliite, kuvat 91 ja 92. 
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modernismia ei tullut, koska betonin käyttö ei soveltunut pienimuotoisiin sakraalirakennuk-

siin. Veistoksellisuus onnistui kirkkoarkkitehtuurissa, mutta ei siunauskappeleissa. Vidler on 

todennut myöhemmin sen, että Banhamin vuonna 1955 esittelemästä brutalismista ei kuiten-

kaan tullut toista modernismia. Brutalismi säilyi esteettisenä näkemyksenä.456 

 

Yhdessä säveltäjä Xenakiksen kanssa hän loihti kuva- ja äänimaiseman filmikatkelmista ja 

valokuvista 1920-luvun valokuvamontaasin keinoin. 

 

Pelkistetyn rationaalisessa modernismissa vastustettiin sakraalitilan ”koristelua” niin, että 

tiukkana konstruktivistina tunnettu arkkitehti Aarno Ruusuvuori kyseenalaisti jopa ristin si-

joittamista suunnittelemaansa Tapiolan kirkkoon (1965). Ruusuvuoren mukaan kirkkotila 

itsessään oli sakraali, eikä muita merkkejä tarvittu. Teologisessa mielessä risti ei ole välttämä-

tön sakraalitilan merkitsijä. Kirkkohistorian professori emeritus Kaarlo Arffmanin mukaan 

risti liittyi protestanttisessa kirkossa enemmän kalvinistiseen, ei niinkään evankelis-

luterilaiseen traditioon.457 Siunauskappeleissa yksinkertainen puu- tai metalliristi on kiinnitet-

ty kappelin muuriin, katolle, alttariseinälle tai sijoitettu hautausmaalle lasisen alttariseinän 

taakse.458 

 

 

4. Muuttuva kuolemankulttuuri, hautausmaat ja siunauskappelit Suomessa 

 

Usko kuolemanjälkeiseen elämään, jossa vainajan elämä jatkuu hänelle rakennetussa asuinsi-

jassa, on tuhansia vuosia vanha. Uskonpuhdistus oli jakanut Suomenniemen läntiseen ja itäi-

seen hautausmaakulttuuriin. Luterilainen kirkko edellytti siunattujen hautausmaiden käyttöä, 

ja säätyläiskulttuuri synnytti hautausmaille hautakappeleita ja -kammioita 1600-luvulta alka-

en. Idässä hautaaminen jatkui vesistöjen äärellä sijaitseviin kalmosaariin ja -niemiin. Sääty-

yhteiskunta ja yhteiskunnallinen asema määrittelivät ihmisen elämää ja kuolemaa 1900-

luvulle saakka. Kirkollinen siunaus ja sukuhauta hautausmaan keskeisellä paikalla liittyivät 

säätyläiskulttuuriin ja talonpoikaiseen kuolemaan. Säätyjen ulkopuolella oleva väestö sai si-

jansa loitommalta hautausmaata, pienen metalliristin haudalle tai paikan nimeämättömästä 

rivihaudasta. 

                                                             
456 Rauske 2016, 104. 
457 Kirkkohistorian professori emeritus Kaarlo Arffman, Helsinki 17.11.2016. 
458 Kuvaliite, kuvat 31, 32, 35, 36, 41, 46, 52, 53, 57, 63, 68, 70, 73, 80, 84, 85, 90, 91 ja 93. 
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Yhteisestä valtiokirkollisesta alusta huolimatta Suomen ja Ruotsin kuolemanrituaalit poikkea-

vat monin tavoin. Suomessa krematoidaan väestöstä 46 %, Ruotsissa 80 %. Buttersin mukaan 

Suomessa on säilynyt konservatiivinen, puhdasoppinen traditio ehkäpä erotuksena ruotsalai-

seen eliittiin, mutta myös Venäjään nähden. Itsenäistyminen, sisällissota ja toinen maailman-

sota olivat poliittisia solmukohtia, joissa valtio ja kirkko yhdessä loivat vahvan ideologian 

kilven. Sota-aika synnytti kirkossa ”niukan suremisen” eetoksen, mutta myös kokonaisvaltai-

semman, seurakuntalaisia kohtaavamman sielunhoidon ja saattotyön. Tämä selittää Suomessa 

vallitsevaa luterilaista kuolemankulttuurin dominanssia.459 

 

Suurin osa, reilusti yli 90 %, suomalaisista haluaa kristilliset hautajaiset, vaikka 74 % (2014) 

kuuluu kirkkoon; Ruotsissa kirkon jäseniä on väestöstä 65 % ja Tanskassa 79 %. Tutkimusten 

mukaan hautajaiset ovat käytännöllinen ja helppo syy jäädä kirkon jäseneksi. Tanatologisessa 

tutkimuksessa puhutaankin tässä yhteydessä ’skandinaavisesta ristiriidasta’.460 Luterilaisissa 

siunauskappeleissa siunataan myös muihin uskontokuntiin kuuluvia. 

 

Kaupunkien ja maaseudun uskonnollisuus eroaa toisistaan olennaisesti; pienyhteisöissä kirkko 

saattaa olla aktiivinen paikallistoimija. Jako korreloi myös polttohautauksen kanssa; Helsingin 

ja Tampereen alueella krematoidaan 80 % vainajista, koska tilanpuutteen vuoksi vain harvalla 

on mahdollisuus arkkuhautaukseen. Tuhkan käsittely noudattaa yleensä traditiota: uurna hau-

dataan arkun tavoin. Kuitenkin 25 % omaisista ‒ yleensä suurimmissa kaupungeissa ‒ haluaa 

tuhkat ripoteltavan muistolehtoon. Arkkuhautaus, sukuhaudat, jatkuvuus ja yhteisöllisyys 

sekä pappi liittyvät hautajaisiin pienissä seurakunnissa. Yhteys metsäluontoon liittyy olennai-

sesti suomalaiseen kuolemankulttuuriin. Tulevaisuudessa pyritään täysin ekologiseen hau-

tauskulttuuriin. 

 

Suomalainen kuolemankulttuuri on ollut rikasta ja muuttuvaista. Antropologisesti ajatellen 

kuolema mielletään prosessiksi. Kuolemankulttuuri tarkoittaa sitä rituaalikirjoa, joka liittyy 

ihmiseen kuoleman lähestyessä, kuolinhetkellä, vainajaan ennen hautajaisia ja sen jälkeen 

sekä muistelutraditioita. Kansanuskossa vainajan ruumis- ja henkisielu kuolivat eri tahtiin. 

Kansanusko vallitsi agraariyhteiskunnassa toiseen maailmansotaan saakka. Kotona kuolleen, 

                                                             
459 FM Maija Buttersin uskontotieteen luentosarja ”Kuoleman rituaalit eri kulttuureissa” Helsingin yliopistossa 

keväällä 2017. 
460 Kjærsgaard Markussen 2013, 165. Sosiologit ovat väittäneet Tanskaa ja Ruotsia maailman sekularisoitu-

neemmiksi valtioiksi. Sama, 168. 
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liminaalitilassa olevan hautaamattoman vainajan kanssa rituaalisuus korostui: ruumiinpesu, 

hautalaudat, arkkulaudat, hautajaisateria, ruumiin katsominen, saattomatka haudattavaksi, 

pysähdyspaikalla merkinnät karsikkopuuhun ja hautausmaalla lyhyt siunaus. Kun ruumis oli 

haudattu, vainajan henkisielu saattoi viipyä tämänpuoleisessa vielä 40 päivää.461  

 

Kristinuskon myötä siirryttiin itä‒länsi-suuntaisiin ruumishautauksiin, ja esihistoriallinen hau-

taesineistö supistui ruumiskalmistoissa. Ristit ja kellotornit edelsivät kirkkoja ja pyrkivät tor-

jumaan pahoja henkiä, kuten kummituksia.462 1800-luvun alkupuolelle asti vainajia haudattiin 

kirkon lattian alle, hautakappeleihin ja kirkkomaahan peittämättömiin hirsisalvoshautoihin 

odottamaan maatumista. Pitkien välimatkojen ja roudan takia käytössä olivat myös väliaikai-

set talvihaudat. Kaksinkertaiseen hautaustapaan liittyvät luutalot ovat käytössä vieläkin Väli-

meren maissa, kuten Kreikassa. Valistusajan käsitys ilmassa leijuvasta ja tauteja aiheuttavasta 

miasmasta hermostutti kalman hajuun kyllästyneet suomalaiset. Suomessa keisari kielsi hau-

taamisen kirkon lattian alle lailla vuonna 1829 ja peittämättömiin maanpäällisiin hautoihin, 

kappeleihin ja kammioihin 1879. 

 

Keskiluokkainen tapa siunata vainaja kirkossa ja siirtyä sen jälkeen näyttävänä saattueena 

hautausmaalle ulottui toiseen maailmansotaan. Maaseudulla pappi siunasi vainajan haudalla.  

Länsi-Suomessa hautajaisia vietettiin oman perheen kesken, mutta idässä kuolema oli yhtei-

söllinen kylän tapahtuma. Liturgisesti hautajaistoimitus on säilynyt samana 1700-luvulta 

saakka, kun pappi, omaiset ja muu saattoväki ovat saattaneet vainajaa haudan lepoon.463 

 

Länsimaisen kuolematutkimuksen uranuurtaja, ranskalainen Philippe Ariès luonnehti keski-

ajalta valistukseen ja 1800-luvullekin ulottuvaa aikaa yhteisöllisyyden ajaksi, jossa kuolleet 

kuuluivat olennaisena osana elävien yhteisöön. Katolisten ja myöhemmin protestanttien hau-

tajaiset poikkesivat toisistaan vain vähän 1200-luvulta 1700-luvulle: länsimainen kuolema 

näytti kaikkialla Euroopassa samanlaiselta. 1800-luvulla alkoi eriytyminen, kun katoliset hau-

tajaiset muuttuivat emotionaalisiksi tavalla, joka Arièsin mukaan ei alun perin kuulunut kris-

tinuskoon.464 Tietyt kuolemanrituaalit säilyivät teollistuneessa Euroopassa erityisesti keski-

                                                             
461 Koski 2014, 108‒111. 
462 Lehikoinen 2011, 198. 
463 Kirkkohistorian professori Kaarlo Arffman 17.11.2016. 
464 Ariès 1974, 80‒82. Voimakkaan tunteellisia hautajaisia vietettiin hitaammin kehittyvillä alueilla ja siirtolais-

ten keskuudessa Yhdysvalloissa. Sama. 
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luokan keskuudessa.465 Esimerkiksi sukuhaudat yleistyivät kirkkomaasta erillisellä, kaupun-

gin ulkopuolella sijaitsevalla hautausmaalla, kuten Helsingin Hietaniemen hautausmaalla. 

Kuolema osana yhteisöä liittyi siis traditionaaliseen kuolemaan. Valistuksesta alkaneen mo-

dernisaatiokehityksen myötä yhteisöllisyys alkoi murentua tehden tietä yksilöllisille, moder-

neille kuolemanrituaaleille. 

 

Yleisesti ottaen siunauskappeli kantaa valistusajan ja Ranskan vallankumousajan ideologista 

perintöä. Siihen tiivistyvät sosiaalisen ja terveydellisen ajattelun sekä demokratian ja tasa-

arvon periaatteita.466 Aateliset ja maaomistajat yrittivät siirtää kirkkoaidan sisäpuolelta yksi-

tyisiin maisemapuutarhoihinsa, mutta rahvaan kohdalla se ei onnistunut. Kirkossa pidettiin 

tiukasti kiinni hautausmaista, vaikka valistuksen vaikutuksesta usko ylösnousemukseen alkoi 

karista.467 Ensinnäkin Ranskassa köyhien joukkohaudoista haluttiin luopua leviävien sairauk-

sien takia. Yksilöhaudat toteutuivat, mutta tasa-arvoisemmat rivihaudat eivät. Toiseksi kirk-

kojen ja kirkkomaiden täyttyessä hautausmaita perustettiin kaupunkien ulkopuolelle. Niistä 

tuli alkuun avaria ja puuttomia miasmateorian takia. Kolmanneksi lääkärit ryhtyvät tilastoi-

maan kuolinsyitä ja avaamaan ruumiita. Suomessa hautausmaille rakennettiin paari- eli ruu-

mishuoneita sekä obduktio- eli leikkuuhuoneita 1800-luvun lopulla. Vainajien säilytys- ja 

obduktiotilat siirtyivät siunauskappeleihin rakennettuihin tiloihin ja edelleen keskussairaaloi-

hin 1960-luvulla. 

 

Ranskalaisen mikrobiologi Louis Pasteurin aloitteesta syntynyt krematorioliike levisi 1880-

luvulla ja laillistettiin Ranskassa vuonna 1889. Ruumiin tuhkaaminen krematoriossa lopetti 

tuhatvuotisen kirkollisen ruumishautausperinteen. Kristillisessä hautaustraditiossa polttami-

nen miellettiin pakanalliseksi. Ruotsissa polttohautausliike levisi 1880-luvulla suosiollisesti, 

mutta ei Suomessa lukuun ottamatta ruotsinkielistä etelärannikkoa. Suomen Krematoriosäätiö 

perustettiin 1889, ja ensimmäinen krematoriokappeli valmistui Helsinkiin Hietaniemen hau-

tausmaan yhteyteen vasta vuonna 1926 Krematoriosäätiön, ei seurakunnan, hallinnoimana. 

Toinen krematorio rakennettiin Karjaalle Pyhän Olavin siunauskappeliin vuonna 1964.468 

Suomessa hitaasti juurtunut polttohautausperinne on samankaltainen myös Venäjällä.469 La-

queurin mukaan krematorioilla oli ”kaksoistyö”. Toisaalta ne olivat keskeisiä liminaalitiloja, 

                                                             
465 Ariès 1974, 101. 
466 Etlin 1994, 166. 
467 Sörries 2013, 15‒16. 
468 Hautaustoimen päällikkö Carita Siltanen, Karjaa, Raasepori 2.10.2014. 
469 FM Maija Buttersin uskontotieteen luentosarja ”Kuoleman rituaalit eri kulttuureissa” Helsingin yliopistossa 

keväällä 2017. 
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jossa vainajan hyvästely tapahtui rituaalin, musiikin, kukkien ja arkkitehtuurin keinoin. Toi-

saalta sielu vapautui ruumiista nopeasti ja hygieenisesti.470  

 

Krematorio- ja siunauskappeleiden yhteneväisyyttä tai erilaisuutta voi tulkita monella tapaa. 

Hollannissa krematoriotoimikunta, Facultatieven, päätti krematorioarkkitehtuurista järjestä-

mällä avoimia kilpailuja. Äärimmäiset ratkaisut sensuroitiin, ja esimerkiksi arkkitehdit Gerrit 

Rietveld, huomattava De Stilj -liikkeen edustaja, sekä Mart ja Lotte Stam jätettiin palkinnoit-

ta. Suosittiin tuntemattomia, paikallisia arkkitehteja. Klaassensin ja Grooten mukaan poh-

joismainen klassisismi ja Asplundin Metsäkappeli toimivat esikuvana: luonnon rooli on tärkeä 

krematorioarkkitehtuurissa. Suuret ikkunat välittävät näkymän puutarhaan, suihkulähteelle tai 

vesialtaalle.471 Vastaavasti Tšekkoslovakiassa kommunistinen puolue painosti kansaa tuh-

kaukseen. Se salli ideologisesti ”problemaattisten” arkkitehtien työskentelyn tilanteessa, jossa 

hautajaisrituaaleja oli tilanpuutteen takia jouduttu viettämään paloasemilla, rautatieasemilla ja 

kaupungintaloilla. Uskonnottomia hautajaistiloja ryhdyttiin suunnittelemaan alueellisesti 

1950- ja 1960-luvuilla. Nešpor väittää, että tuloksena oli joukko aikakauden korkeatasoisinta 

arkkitehtuuria.472 Siunauskappelin ja krematoriokappelin arkkitehtuurin välillä ei ole eroa 

ainakaan Suomessa. Krematorio tuki siunauskappelin modernisaatiota siinä missä arkkuhissi 

tai kylmiö. 

 

Euroopassa ensimmäinen maailmansota vaikutti hautauskulttuurin muutokseen kahdella ta-

paa. Ensinäkin hygienia-ajattelu juurtui Isoon-Britanniaan juuri maailmansodan myötä, kun 

esimerkiksi länsirintamalla Verdunin taistelussa puolen vuoden aikana kaatuneen 600 000 

vainajan hautaaminen tuotti ongelmia.473 Toiseksi universaali muistelukulttuuri levisi kaikki-

alle Eurooppaan ja laajemmallekin. Hautausmaista ryhdyttiin luomaan puistoja. Kaupunki-

työväestön riehakkaatkin sunnuntaipiknikit saivat väistyä hautausmailta; niitä ryhdyttiin ko-

hentamaan. Suomessa piispainkokous antoi hautausmaiden ohjesäännön 1929, jonka mukaan 

esimerkiksi kotieläinten laiduntaminen hautausmailla kiellettiin. 

 

Itsenäistymisestä toisen maailmansodan alkuun mennessä rakennettiin 50 siunauskappelia, 

joista 30 oli arkkitehtien suunnittelemia. 1940-luvulla siunauskappeleita valmistui vain seit-

                                                             
470 Laqueur 2015, 543‒544. 
471 Klaassens & Groote 2012, 150‒151. 
472 Nešpor 2013, 133. 
473 Davies 2002, 111. 
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semän, mutta niistä viisi oli arkkitehtien suunnittelemia.474 Siunauskappeleihin yhdistettiin ns. 

obduktiohuone eli leikkuuhuone 1900-luvun alkupuolella, ilmeisesti 1920- ja 1930-luvulla. 

Kappeleiden obduktiohuoneet olivat käytössä 1950-luvun lopulle asti. Lisäksi kaupungistumi-

sen myötä kuolema tapahtui enenevästi sairaaloissa, jolloin kuolinpaikka tavallaan katosi. 

Sairaalan hygieenisissä ja professionaalisissa olosuhteissa omaisten yhteys vainajan kalmoon 

höltyi; kuolema muuttui tekniseksi.475 

 

Alituiset hautajaiset tulivat tutuiksi suomalaisille toisen maailmansodan aikana. Vuosien 

1939‒1945 aikana kaatui ja kuoli noin 85 000 sotilasta ja siviiliä. Kansainvälisesti vaatimaton 

luku merkitsi pienen kansan keskuudessa useita hautajaisia, koska vainajat tuotiin kotimaan 

multiin toisin kuin muualla maailmassa. Ammattimaiset hautausalan yrittäjät järjestäytyivät 

vuonna 1942.476 Lapset leikkivät hautajaisia ja tottuivat kesäaikaan hautausmailla sijaitsevien 

ruumishuoneiden lemuun. Sodan jälkeen kaavoitettiin uusia hautausmaita, kun kirkkomaa oli 

täyttynyt sankarihaudoista.  

 

Kirkko ryhtyi Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormusen johdolla vuonna 1949 laatimaan 

ohjeita hautausmaan käsikirjaksi. Syntyi 96-sivuinen Jumalan puistot kauniiksi: Hautausmai-

den opas (1955), jossa määriteltiin tarkoin rakennukset ja työtilat, soveltuvan maaperän laatu, 

koristekasvit kuin muistokivien kirjasintyypit. Arvokkuus, laadukkuus, hygienia, harmonia ja 

järjestys painottuivat oppaan arvomaailmasta. Hautausmaan suunnittelijan tuli olla arkkitehti 

ja ”hyvä puutarha-asiantuntija”.477 Opas jatkoi Wirkkalan ja Talvion 1920-luvulla käynnistä-

mää vaalivaa hautausmaakulttuuria. 

 

Miten siunauskappelin rakentamisprosessi eteni? Jos seurakunnilla oli varaa rakennuttaa siu-

nauskappeli, ne saattoivat tilata piirustukset paikallisen rakennusmestarin sijasta arkkitehdiltä 

tai järjestää jopa arkkitehtuurikilpailu. Arkkitehdillä saattoi olla erilaisia kytköksiä paikkakun-

taan, kuten Martikaisen tapauksessa, luottamustehtäviä kirkon piirissä; hän saattoi olla tunnet-

                                                             
474 Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. Julkaisematon Excel-taulukko. 
475 Ariès 1974, 87‒88. 
476 Kiiskinen & Aaltonen 1992, 5. 
477 1955. Jumalan puistot kauniiksi: Hautausmaiden opas. Pieksämäki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura., 15. 
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tu sakraalisuunnittelija, kaupungin- tai kauppalanarkkitehti.478 Arkkitehtuurikilpailuja järjesti-

vät seurakunnat näyttävät olleen edistyksellisiä teollisuuspaikkakuntia tai isoja kaupunkeja.479  

 

Kilpailun jälkeen saattoi kulua vuosia kustannusten tinkimiseen ja rakennuttajien kilpailutta-

miseen.480 Esimerkiksi Espoon siunauskappelin (Heikki ja Kaija Siren 1963) katto näyttää 

vuoden 1960 pienoismallissa hyperboliselta paraboloidilta, mutta pulpettikatto toteutui.481 

 

Jarmo Hohtarin taidehistorian pro gradu -työ luo mielenkiintoisen kurkistusaukon yksittäisen, 

tässä tapauksessa Heinolan, seurakunnan päätöksentekojärjestelmään siunauskappelin raken-

tamisasiassa 1950-luvun puolessavälissä. Vastaavanlainen prosessi edelsi rakentamista kym-

menissä seurakunnissa.  

 

Kirkkohallintokunnat tulivat pakollisiksi valtuuston alaisiksi toimielimiksi, jotka vastasivat 

seurakunnan taloudesta, rakennuksista ja hautausmaista vuodesta 1954 alkaen. Valtuuston 

alainen kirkkoneuvosto vastasi hengellisistä asioista. Esimerkiksi Heinolassa kirkkohallinto-

kunta ja kirkkoneuvosto tekivät esityksen siunauskappelin rakentamisesta kirkonkylään ja 

kirkkovaltuusto päätti siitä 1955. Taloudenhoitaja vieraili naapuriseurakunnissa tutustumassa 

sikäläisiin siunauskappeleihin. Tämän jälkeen kirkkohallintokunta pyysi piirustukset arkkiteh-

ti Martti Riihelältä, joka oli suunnitellut Rouhialan kappelin Mikkeliin. Keskustelua siivitti 

huoli kustannuksista ja rakennusmateriaaleista. Puurakennuksen sijasta päädyttiin kiviraken-

teiseen, joskin arkkitehdin suosituksesta huokeampaan tell-tiilirakenteeseen. Kivirakenteisen 

siunauskappelin kustannukset nousivat noin 6,5 miljoonaan markkaan.482 Kustannuksiin vai-

kuttivat maaston kaltevuus, jäähdytys- ja leikkaushuonetilat, arkkuhissi, eteiskatos pilareineen 

sekä betoninen kattorakenne ja hieman korkeampi sisäkattorakenne. Puurakenteisen raken-

nukset kustannukset olisivat olleet kolmanneksen pienempiä.483 

 

Yhä voimistuva kaupungistuminen ja muuttoliike Ruotsiin sekä hyvinvointivaltion tehostu-

neet hygieniakäsitykset, vanhainkodit ja keskussairaalat vaikuttivat maaseudun yhteisöllisten 

siteiden katkeamiseen 1950- ja 1960-luvun aikana. Viimeistään 1960-luvulta lähtien medika-

                                                             
478 Lehtimäki & Lyytinen 2015, 85. 
479 Kilpailukohteet sijaitsevat Lahdessa, Tuusulassa, Espoossa, Kemissä, Laitilassa, Keuruulla, Salossa, Turussa, 

Akaalla (aiemmin Toijala), Kuopiossa ja Mäntässä. Lehtimäki & Lyytinen 2015, 87. 
480 https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kappelit/espoon-siunauskappeli/historia 
481 Kuvaliite, kuvat 67 ja 70. 
482 Summa vastaa nykyisin noin 216 000 euroa Suomen Pankin rahanarvolaskurin mukaan. Ks. 

https://www.rahamuseo.fi/ (viitattu 15.11.2019). 
483 Hohtari 2011, 4‒21. 
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lisaatio määritteli suomalaista kuolemaa.484 Kuolema laitostui, se tavallaan menetti kasvonsa 

ja se piilotettiin. Erilaiset ammattiryhmät vastasivat tehokkaasti kuolemanrituaaleista: tervey-

denhoitohenkilöt kuolevasta ja kalmosta, teologit siunaamisesta ja hautaustoimistot muistelu-

rituaaleista, kuten muistotilaisuudesta tarjoiluineen, kuljetuksista, kuolinilmoituksista ja muis-

tokivistä.485 Vuosisatainen maaseudun yhtenäiskulttuuri mureni ja siteet eri yhteisöjen välillä 

katkesivat.486 Ranskalaisen Philippe Ariésin mukaan 1900-luvun jälkipuoliskoa leimaava kuo-

leman kieltäminen on hyvin poikkeuksellinen vaihe kuoleman kulttuurihistoriassa.487 Sairaa-

loiden tavoin siunauskappelit voi nähdä moderneina, vainajan liminaalitilan viimeisenä suoja-

na ennen siirtymistä tuonpuoleiseen. 

 

Uskontotieteen professori Juha Pentikäisen mukaan yhteisöön, jossa kuolema on suljettu arki-

todellisuuden ulkopuolelle, ei ole ”tarvetta värikkääseen uskomusmaailmaan kuolemasta ja 

kuolemanjälkeisestä.” Kirkon käytänteet edustavat suomalaista ’virallista’ linjaa.488 Suurin 

osa suomalaisista haluaa tulla edelleen siunatuiksi kristillisin rituaalein, joskin vaihtoehtoiset, 

uskonnottomat hautajaiset sekä aiemmin vieroksuttu tuhkaaminen ovat yleistyneet suurim-

missa kaupungeissa. Kuolema ei ole vieras aihe mediassa jo siksi, että väestö ikääntyy vauh-

dilla. Uusia siunauskappeleita ei enää rakenneta, mutta moni kappeli korvaa jumalanpalveluk-

sia sydäntalven aikana. Kesällä 2019 Malmin hautausmaalla järjestettiin elokuvaesityksiä. 

Tuhkia sirotellaan enenevästi muualle kuin hautausmaille; uurnia säilytetään myös kotona. 

Krematorioita on Suomessa tällä hetkellä 22 kappaletta ja tuhkausprosentti on noin 52, Hel-

singissä yli 80 % (2010).489 Euroopan maista esimerkiksi Sveitsissä, Tšekissä, Ruotsissa, Bri-

tanniassa ja Alankomaissa selvästi yli puolet vainajista tuhkattiin kansainvälisen tilaston mu-

kaan vuonna 2010.490 

 

Voidaan todennäköisin syin todeta, että vuosien 1958 ja 1965 välillä rakennetut siunauskap-

pelit edustivat ’virallista’ ja jollain tapaa historiatonta, traditioista irrallista elementtiä kuole-

mankulttuurissa. Ruotsalainen Karlsmo puolestaan toteaa, että kaikissa vainajan ja ennen 

kaikkea saattoväen huomioivissa siunauskappeleiden rituaalikäytänteissä kuolemaa ei ole 

                                                             
484 Kiiskinen & Aaltonen 1992, 34. 
485 Pentikäinen & Korhonen 1990, 236‒237. 
486 Pentikäinen & Korhonen 1990, 204. 
487 Ariès 1974, 85. 
488 Pentikäinen & Korhonen 1990, 203. 
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torjuttu, päinvastoin.491 Siunauskappeli on keskeinen liminaalitilassa olevan vainajan hyvästi-

jättötila, tila jälkeenjääneille, jotka itse luovat merkityksensä tilalle. 

 

 

5. Yhteenveto: Siunauskappeleiden monimuotoinen modernismi vuosina 

1958‒1965 

 

Siunauskappeli on 1700-luvun valistusajan ideologinen tuote, jonka kehitykseen kremato-

rioliike 1800-luvun lopulla ja erityisesti 1900-luvun sodat ovat vaikuttaneet. Aatehistorialli-

sesti kyse on moderniteetin kehittymisestä. Siunauskappeli on aina kantanut kaksoistehtävää. 

Se on moderniteettiin liittyvä rationaalinen kone, toisaalta hengellinen, arkkitehtuuriltaan mo-

derni rituaalitila. Evankelis-luterilaiset siunauskappelit Suomessa ovat modernin ajan tuottei-

ta, ja kulkevat käsi kädessä teollistumisen, kaupungistumisen ja liikenteen kehittymisen kans-

sa. Voitaisiin puhua kuolemanteollisuudesta osana kehittyvää yhteiskuntaa sekä lääkäreistä ja 

arkkitehdeistä sen palveluksessa. Siunauskappeleiden arkkitehtuuri, symboliikka ja pyhyyden 

merkit viittaavat kuitenkin ylösnousemukseen ja siirtymiseen ”tuonilmaisiin” hyvinkin suora-

sukaisella, mutta hienostuneella tavalla. Kuolema ei näy siunauskappelissa. 

 

Käsittelen yhteenvedossa keskeisiä havaintojani ja johtopäätöksiäni tutkimusaineistoni perus-

teella. Kukin kappale käsittelee yhtä keskeistä havaintoa tai johtopäätöstä. 

 

Siunauskappelit ovat osa hautausmaakulttuuria, joka kehittyi Suomessa 1920-luvulta alkaen ja 

voimistui toisen maailmansodan jälkeen. Ne heijastavat voimakkaasti sodanjälkeistä yhteis-

kunnallista kehitystä. Siunauskappelit välittävät viestiä valistuksen ajalta, jolloin syntyi utopia 

tasa-arvoisesta, säätyrajat ylittävästä elämästä ja kuolemasta. Ranskalainen vallankumousark-

kitehtuuri tukeutui luonnontieteeseen. Matemaattisesta järjestyksestä ja harmonian muodoista, 

kuten geometriasta, lääketieteestä, filosofiasta sekä englantilaisista puutarhoista ammennettiin 

mielenrauhaa, jota kirkko instituutiona ei kyennyt tarjoamaan. Sama rationalisaation, mutta 

myös esteettisyyden periaate jatkuu 1950- ja 1960-luvun siunauskappeleissa. 

 

Jälleenrakennusaalto synnytti puolet kaikkiaan noin 290 siunauskappelista vuoteen 1965 

mennessä. Säännöstelystä luopumisen, vuoden 1956 jälkeen niiden rakentaminen kiihtyi. Tar-
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kastelujaksoni käsittää vuosien 1958 ja 1965 välillä käyttöönotetut siunauskappelit. Tänä ai-

kana valmistui 73 siunauskappelia, joista arkkitehdin suunnittelemia oli 52 kappaletta eli 71 

%. Arkkitehtien merkittävä osuus kappelien suunnittelussa perustelee sakraalirakentamisen 

arvostusta ajanjakson aikana. Kappelit olivat osa optimistista hyvinvointivaltioprojektia, jo-

hon kuului infrastruktuurin luominen esimerkiksi sairaaloiden, koulujen ja linja-autoasemien 

tavoin. Tänä aikana standardointi, betonirakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu yhdistyivät 

laajaksi systeemisuunnitteluksi, joka tuotti Suomessa valtavan asunto- ja palvelurakentamisen 

aallon vaurastumisen ja nopean elinkeinorakenteen muutoksen myötä. Vuoden 1965 jälkeen 

siunauskappelien rakentaminen liki pysähtyi. 

 

Moderni arkkitehtuuri tarkoittaa kolmen tekijän ‒ teknis-taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaa-

lisen ohjelman ‒ samanaikaista toteutumista kussakin arkkitehtuuriprojektissa. Teknis-

taloudelliset tekijät viittaavat annettuun budjettiin sekä uusimpiin rakennus- ja materiaaliva-

lintoihin; kulttuuri merkitsee oman ajan arkkitehtuurikontekstin ja arvomaailman noudatta-

mista ja sosiaalinen sitä, että projekti on julkinen ja palvelee mahdollisimman montaa käyttä-

jää.  

 

Esimerkkisarja koostuu yhteensä 17 siunauskappelista vuosien 1958 ja 1965 välillä. Sarja 

koostuu 10 kilpailutyöstä sekä runsaasti siunauskappeleita suunnitelleiden arkkitehtien (5) 

sekä kahden, kaupungin- ja kauppalanarkkitehdin kohteista. Mukana ovat kaikki kilpailutyöt, 

joista osa on yleisiä, osa kutsukilpailuita. Euroopan mittakaavassa korkeatasoinen suomalai-

nen sakraaliarkkitehtuuri on sekä arkkitehtuurikilpailuiden että seurakuntien itsenäisen pää-

töksenteon ansiota. Esimerkiksi Ruotsissa tai Hollannissa krematoriokappeleista päätti maltil-

lisuudessa pitäytyvä konklaavi. Siunauskappelit saivat kirkkolaissa sakraalirakennuksen sta-

tuksen vuonna 1994. 

 

Sodan jälkeiset kansainväliset arvot ‒ humaanius, globaalius, yhteisöllisyys ja suhde traditi-

oon ‒ määrittivät modernia arkkitehtuuria 1950- ja 1960-luvuilla. Sakraaliarkkitehtuurin ar-

vostusta osoittaa esimerkiksi Espoon Otaniemen kappelin (Heikki ja Kaija Siren 1957) saama 

kansainvälinen huomio heti valmistuttuaan. Niin ikään Sirenien suunnittelema Espoon siu-

nauskappeli esiteltiin Arkkitehti-lehdessä osana rakenteilla olevaa Espoon kirkkokeskusta 

kolme vuotta ennen kappelin käyttöönottoa. Useita suomalaisia 1950- ja 1960-luvun siunaus-

kappeleita esiteltiin kansainvälisessä, suomalaista arkkitehtuuria esittelevässä kirjassa vuonna 

1968. Ristiriitaista on se, että se on toistaiseksi laajin tieteellinen arkkitehtuuriteos, jossa 



102 
 

suomalaisia siunauskappeleita on esitelty. Tämä kuvaa aiheen tutkimustilannetta tällä hetkel-

lä. Vielä surullisempaa on se, että näitä 1950- ja 1960-luvulla rakennettuja, hyväkuntoisiakin 

sakraalirakennuksia ollaan nyt purkamassa. 

 

Museoviraston rooli ikääntyvien sakraalirakennusten suhteen on keskeinen ja vuodesta 2014 

lakisääteinen. Olen ollut mukana Museoviraston korkeakouluharjoittelijana siunauskappelei-

den kartoitustyön käynnistämisessä. Lähdemateriaalini koostuu kymmenien kenttämatkojen 

muistiinpanoista, valokuvista, Arkkitehti-lehden aineistosta, Museovirastossa laatimistani ra-

kennusperintöteksteistä ja modernismia käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Kirjallisuudes-

ta keskeisimmät ovat Richard A. Etlinin, Hilde Heynenin, Anthony Vidlerin,  

 

Metodini kävelyarkkitehtuuri mahdollistaa modernin tavan katsoa kohdetta: arkkitehtuuri 

ikään kuin kuvantuu kokijalle liikkeen avulla. Käsite on Le Corbusierilta. Saarikankaan mu-

kaan moderni arkkitehtuuri ja fenomenologinen tilantuntu välittyvät reitistön tai koreografian 

myötä. Katse rekisteröi, striimaa montaasin lailla arkkitehtuuria tuottaen jatkuvaa kuvajonoa. 

Katsoja ja kokija on aktiivisesti mukana muodostamassa visuaalista kulttuuria.  

 

Modernin arkkitehtuurin kansainvälisen kontekstin luojista keskeisimmät arkkitehdit olivat 

sveitsiläis-ranskalainen Le Corbusier (1887‒1965) ja saksalais-yhdysvaltalainen Ludwig Mies 

van der Rohe (1886‒1969). Le Corbuserin suunnittelema, vuonna 1955 käyttöönotettu Ron-

champin kappeli Ranskassa oli eriseuraisuuden merkittävin aiheuttaja; rakennus rikkoi funk-

tionalistien ”muoto seuraa tehtävää” -periaatteen ja avasi visuaalisuuden moderniin arkkiteh-

tuuriin. Puhtaaksivalettu betoni mahdollisti Ronchampin kappelin veistoksellisen sakraaliark-

kitehtuurin vuonna 1955 ja Philipsin paviljongin yltiöpäiset, lehmän mahalaukkua muistutta-

vat aaltoilevat muodot Brysselissä 1958. Molemmat rakennukset olivat matemaattisesti hy-

perbolisia paraboloideja. Mies van der Rohe pitäytyi suorakulmaisessa, lasia ja terästä yhdis-

televässä tiukan rationaalisessa muotokielessään. Hänen yksinkertainen ja tiilirakenteinen IIT-

kappelinsa (1949‒1952) Yhdysvalloissa on antanut vaikutteita siunauskappeleihin. Arkkitehti-

lehti käsitteli monipuolisesti kansainvälistä arkkitehtuuria mukaan lukien näiden kahden pro-

jekteja ja ajatuksia. 

 

Työni lähtökohta on universaalin modernismin kriisi vuoden 1958 tienoilla, jonka seuraukse-

na modernismi hajautuu useiksi väyliksi. Tehtäväni on ollut kartoittaa ja selvittää, miten eri 

tavoin modernismi ilmeni siunauskappeleiden arkkitehtuurissa. Kartoitustyöni ja tutkimusteni 
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perusteella olen pystynyt jakamaan siunauskappeliarkkitehtuurin kolmeen: rationaaliseen, 

regionalistiseen ja utopistiseen kappeliarkkitehtuuriin. Jaottelu on viitteellinen, koska periaat-

teessa kaikki siunauskappleit ovat toiminnaltaan rationaalisia rakennuksia. Tarkastelen erityi-

sesti rakennusten massaa, pintaa ja ikkuna-aukotusta. Toinen, suppeampi näkökulma on aate-

historiallinen. 

 

Rationaalisuus tarkoitti ensinnäkin sitä, että siunauskappaleiden geometrinen massa korostuu, 

pelkistyy ja vähitellen mataloituu. Arkkitehdit leikittelevät kappelimassoilla. 1950-luvun jyr-

kän harjakattoinen kappelimuoto on geometrisenä kappaleena viisitahkoinen pentaedri eli 

viisitahokas, jota ”käännellään” ja ”taitellaan”. 1960-luvulle siirryttäessä kattoharja siirtyy 

epäsymmetrisesti sivulle muodostaen ikkunan avaavan pulpettikaton. Mataloituva massa hei-

jastaa seurakunnallista Domus ecclesiae -periaatetta. Toinen, keskeisempi vaikutin mataloi-

tumiseen on betonin käyttö rakennusmateriaalina. Matalat elementtikappelit ovat kovin arki-

sia. Sen sijaan rakennuksen tukikaaria ja pitkiä muureja valmistettiin paljon betonista.  

 

Kuvataiteilija Unto Pusa opetti sodan jälkeen arkkitehtiopiskelijoille plastillisen sommittelun 

periaatteita vuosikymmeniä. Hänen teoksensa ilmestyi vuonna 1963, ja siihen sisältyvät alun 

perin Le Corbusierin Kohti uutta arkkitehtuuria -oppikirjan (1923/2004) geometriset, Platonin 

kappaleiksi kutsutut muodot. Pusan merkitys viivojen, kulmien, horisontaalisuuden ja verti-

kaalisuuden, pintojen ja valon tulkinnassa on hyvin keskeinen. 

 

Toiseksi rationaalisten, pohjaltaan suorakulmaisten siunauskappeleiden massat ovat myös 

matalia tai korkeita, laatikkomaisia ja symmetrisiä. Esikuvana on Mies van der Rohen ainoa 

sakraalirakennus, tiilirakenteinen IIT:n opiskelijakappeli (1949‒1952) Illinoisissa Yhdysval-

loissa. Katsetta nostattaa korkealla kappelisalin katonrajassa kiertävä nauhaikkuna: yhteys 

maaperään ja valistukseen takautuvaan niin sanottuun ktooniseen arkkitehtuuriin tuntuu luon-

tevalta viitekehykseltä.  

 

Kolmanneksi rationaalisiin siunauskappeleihin liittyy myös niin sanottu leijuva katto, joka on 

keveyden illuusio: kappelin rungon ylittävä, ikään kuin huolimattomasti aseteltu taitos, kupu 

tai laatta. Kelluvat ja leijuvat rakenteet liittyvät 1950-luvun Le Corbusierin huimiin rakenne-

kokeiluihin ja betoniprojekteihin. 

 



104 
 

Siunauskappeleiden muurit ovat olennainen osa rakennusta 1960-luvun alusta asti. Ne tasa-

painottavat kappelimassaa. Muurilinjat kohtaavat toisensa suorassa kulmassa, jolloin ne lävis-

tävät ja integroituvat osaksi kappelirakennusta. Suora kulma kuului Mies van der Rohen ja 

hollantilaisen De Stiljin periaatteisiin. 1960-luvulla muurit saattavat muodostaa kappeli- ja 

huoltorakennuksen kanssa suojaisan sisäpihan muistuttaen antiikin aikaista atrium-taloa. En-

sinnäkin ulotteiset muurit sekä pitkän, kappelin ulko-ovelle johdattavan tai poikittaisen saat-

tokatoksen voi nähdä valistuksen kontekstissa hauta-arkkitehtuurin pitkinä, maahan painuvina 

pylväskäytävinä ja 1700-luvun maisemapuutarhojen kävelijän kannalta yllätyksellisinä ha-ha-

pengerryksinä, joilla on allegorinen yhteys elämän päättymiseen. Toiseksi ne ohjasivat saatto-

väen koreografiaa kappelille ja sieltä pois. Kolmanneksi ne toivat modernin tuulahduksen 

betonielementtien muodossa muutoin tiilirakenteisiin siunauskappeleihin. Lisäksi sulkeutuva 

kappelipiha, pyöreä kattoikkuna, neliömäiset betonisuojat ja niin sanotut brise-soleil-säleiköt 

liittyvät Le Corbusierin Sainte-Marie de la Touretten luostarin (1952‒1959) arkkitehtuuriin. 

 

Siunauskappelisarjastani rationaalisia siunauskappeleita on 10 (59 %). Pelkistyneitä, geomet-

risiä kappeleita on seitsemän ja pohjaltaan suorakulmaisia, symmetrisiä kappaleita kolme. 

Leijuvia kattoja, pitkiä tai lyhyitä muureja sekä sulkeutuvia sisäpihoja esiintyy useiden ratio-

naalisten siunauskappeleiden yhteydessä. 

 

Siunauskappeleiden regionalismi merkitsi sekä tradition että modernismin sisällyttämistä ark-

kitehtuuriin. Alvar Aallon punatiiliset, brutalistisiksi tulkitut, julkiset rakennukset Yhdysval-

loissa ja Suomessa muodostuivat edelläkävijöiksi sodanjälkeisessä materiaalipulassa ja identi-

teettivajeessa. Evankelis-luterilaiset siunauskappelit olivat puu- ja eritoten tiilirakenteisia sekä 

paikallaan rakennettuja, betonisin tukikehin varustettuja rakennuksia 1950-ja 1960-luvulla. 

1960-luvulla paljas punatiilisyys ja erilaiset tiilitekstuurit yleistyivät siunauskappeleissa. Suh-

de traditioon ilmenee primitiivisyyden, italialaisen architettura minoren ja suomalaisten kes-

kiaikaisten kirkkojen kontekstissa 1960-luvun alussa. Regionalistiset siunauskappelit olivat 

brutalistisia ‒ olematta betonisia ‒ materiaalisuuden ja taktiilisen, karhean pinnan vuoksi. 

Taustalla ovat itävaltalaisen taidehistorioitsijan Adolf Loosin näkemykset rakennuksen pin-

nasta sekä plastillisen sommittelun periaatteista: pintastruktuuri elävöittää massaa, koska valo 

osuu eri tekstuureihin eri tavoin. 

 

Käänteentekevää oli se, että regionalismi salli Anthony Vidlerin mukaan viitteet modernismin 

historiaan. Rationaalinen kappeliarkkitehtuuri omi piirteitä ensimmäisestä modernismista Le 
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Corbusierin Kohti uutta arkkitehtuuria -teoksen (1923/2004) pohjalta. Sen kuvat toimivat 

aivan keskeisinä esikuvina siunauskappeliarkkitehtuurille. Regionalismin määrittelyyn liittyy 

epäselvyyksiä jo Vidlerin näkökulman perusteella. Regionalistisia piirteitä on useissa siu-

nauskappeleissa, mutta regionalistisiksi olen sarjasta nimennyt kolme (18 %). 

 

Tutkimus regionalistisesta arkkitehtuurista on vielä kesken. Professori Olli-Paavo Koponen 

on herätellyt keskustelua suomalaisesta regionalismista: oliko se anonyymiä kansainvälistä 

regionalismia vai suomalaista ja paikallista arkkitehtuuria? Voiko puurakenteinen, arkkiteh-

tuuriltaan äärimmäisen geometrinen ja rationaalinen siunauskappeli olla rationaalinen siksi, 

että siinä ei ole vesijohtoa? Kyseinen esimerkki ei kuulu sarjaani, mutta on kiinnostava. 

 

Tämän työn kolmas siunauskappelikategoria on utopia; näiden siunauskappeleiden kattolinjat 

poikkeavat ajanjakson tyypillisimmästä kattomuodosta eli pulpettikatosta. Ne ovat monimuo-

toisia, futuristisia ja innovatiivisia. Vidlerin mukaan 1960-luvun keskeisin taidehistorioitsija 

Reyner Banham, entinen lentokonemekaanikko, tarttui futurismin käsitteeseen vuonna 1957 

ratkaistakseen modernismin luisumisen kohtia historisismia. Tutkimuskirjallisuuden mukaan 

tunnetuin ja innovatiivisin kuorirakenne Suomessa on esijännitetty, yksipuolinen paraabeli-

katto Vatialan siunauskappelissa. Sen esikuva on insinööri Freyssinet’n lentokonehangaari 

Pariisin Orlyn -kentällä. Betonikappeleita on vain muutama, mutta betonin visuaalinen vaiku-

tus kappelisuunnitteluun on suuri.  

 

Helisnummen siunauskappelin (Eerikäinen 1964) ainutlaatuinen ”himmelikatto” viittasi ava-

ruusteknologiaan ja ulkomuoto valtamerta kyntävään teräväkeulaiseen alukseen. Banham loi 

Archigram-nimisen utopistisen asuinkennoston, jossa ihmiset kykenevät säätelemään elä-

määnsä haluttuun suuntaan. Myös monikansallisen taiteilijaryhmä, situationistit, loi New Ba-

bylon -nimisen utopian, jonka ominaisuuksiin kuuluivat viivamaisuus, mustavalkoisuus, häi-

lyvyys ja loputon individualismi. Imatran siunauskappelin (Kontio ja Räike 1962) korkealle 

kohoavaa tummaa kattoa tukevat tummat, konstruktivistiset puuristikot. Siinä toteutuvat situ-

ationistien utopiat, mutta samalla se on suomalainen ja hiukan bysanttilainen. 

 

Kuori- ja avaruusmalleja teki tutuksi diplomi-insinööri Paavo Simula useissa Arkkitehti-

lehteen kirjoittamissaan katsauksissa. Hän avusti useita betonikirkkoja suunnitelleita arkkiteh-

tejä vuosien 1958 ja 1965 välisenä aikana. Banhamin ihaileman yhdysvaltalaisen Buckminster 

Fullerin geodeettiset kuvut, ”avaruuskehykset” ja muut utopiat jäivät haaveeksi, mutta antoi-
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vat muotonsa niinkin hienolle rakennukselle kuin Helisnummen siunauskappeli Salossa. Mo-

dernismista ei kehittynyt uutta universaalia muotokieltä – syntyi useita rinnakkaisia moder-

nismikieliä.492  

 

Utopistisen estetiikan viivamaisuus, valon ja varjon kontrastiset, mustavalkoiset heijastukset 

perustuvat abstraktin taiteen esikuviin ja kuvataiteilija Unto Pusan opetukseen plastillisesta 

sommittelusta. Lisäksi utopiaestetiikka luo visuaalisuuden käsitteen: kuvallisuus ja erityisesti 

keskeneräisiltä näyttävät luonnokset havainnollistavat kohteen muodon ja funktion realistista 

todellisuutta selkeämmin. Luonnokset ilmentävät kolmiulotteisen liikkeen ja kiertymisen eli 

niin sanotun topologian valmista projektia syvemmin. Kyse oli plastillisesta sommittelusta, 

johon Banham osallisti katsojan aktiiviseksi osapuoleksi. Kävelyarkkitehtuurilla tavoitetaan 

sama visuaalinen ymmärrys kehollisesti. 

 

Ristiniemen siunauskappelin (Timo ja Tuomo Suomalainen 1965) salin toinen seinä on lasia 

ja avaa näkymän metsäiselle hautausmaalle. Viivamaiset varjot ja heijastukset Helisnummen 

ja Ristiniemen kappaleiden alttariseinillä tarjoavat saattoväelle hienon näyn ja tilakokemuk-

sen modernismin keinoin. 

 

  

                                                             
492 Italialaisen arkkitehtuurikriitikon Manfredo Tafurin mukaan arkkitehtuuri on kieli. Tournikiotis 1999, 214. 
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Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson ja suntio Afferina Kettunen,  
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Liitteet 

 

Liite 1. Evankelis-luterilaisten siunauskappeleiden määrä Suomessa 1958‒1965.493 

Vuosi Uudet siunaus-

kappelit 

Arkkitehtien 

suunnittelemia 

(%) 

Muiden suunnittele-

mia 
Suunnittelijaa 

ei tiedetä 

1958 10 6  4  - 

1959 6 4 2 - 

1960 12 8 4 - 

1961 10 7 3 - 

1962 7 5 2 - 

1963 8 6 2 - 

1964 7 5 2 - 

1965 13 11 2   

Yhteensä 

1958‒1965 

73 52 (71 %) 21 (29 %) - 

 

  

                                                             
493 Valtakunnallinen siunauskappeliluettelo. Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien rakennuttamat siunaus-

kappelit 1800-luvun lopulta tähän päivään. Museovirasto, helmikuu 2015. 
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Liite 2. Tutkimuksessa käytetyt evankelis-luterilaiset siunauskappelit 1958−1965.  

 

1958 Levon hautausmaan kappelit, Aili ja Niilo Pulkka, Lahti 

1959 Keravan siunauskappeli, Lauri Silvennoinen, Tuusula 

Korpilahden siunauskappeli, Erkki Kantonen, Korpilahti  

1960 Laessaaren siunauskappeli, Olli Kestilä, Laitila 

Paattionlehdon siunauskappeli, Osmo Sipari, Kemi 

 Pyhän Olavin kappeli ja krematorio, Hilding Ekelund, Raasepori 

 Vatialan siunauskappeli, Viljo Revell, Kangasala 

1961 Kelkkamäen siunauskappeli, Arvi ja Pirkko Ilonen, Laukaa 

Vihtijärven siunauskappeli, Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen, Vihti 

1962 Imatran siunauskappeli, Jaakko Kontio ja Kalle Räike, Imatra 

1963 Espoon siunauskappeli, Heikki ja Kaija Siren, Espoo (kilpailu) 

 Pääskylahden siunauskappeli, Unto Ojonen, Savonlinna 

1964 Helisnummen siunauskappeli, Eero Eerikäinen, Salo 

Keuruun siunauskappeli, Erkko Virkkunen, Keuruu 

1965  Karkkilan siunauskappeli, Veikko Larkas, Karkkila 

Ristiniemen siunauskappeli, Timo ja Tuomo Suomalainen, Hamina 

Toijalan siunauskappeli, Mikael Nordenswan, Akaa 

 



KUVALIITE 

Kuvatietoihin on merkitty rakennuksen nimi, kunta ja (suluissa) arkkitehti ja 

käyttöönottovuosi. Kaikki valokuvat ovat tekijän ottamia ellei toisin mainita. 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ylösnousemuskappeli, Turku (Erik Bryggman 1938‒1941). Kuva Mikko Nironen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva 2. Metsäkappeli, Skogskyrkogårdin hautausmaa, Tukholma (Gunnar Asplund 1920). 
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Kuva 4. Pyhän ristin kappeli, Tukholma (Gunnar Asplund 1936‒1940).  

Kuva Sanna-Mari Hovi. 

 

 

 

 

Kuva 5. Ulko-oven painike, Pyhän ristin kappeli, Tukholma (Gunnar Asplund 1936‒1940). 

Kuva Sanna-Mari Hovi. 



 

Kuva 6. Vatialan siunauskappeli, Kangasala (Viljo Revell 1958‒1960). 

 

 

 

Kuva 7. Vatialan siunauskappeli, leikkaus ja pohjapiirustus, Kangasala 

(Viljo Revell 1958‒1960). Tempel 1968, 177. 
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Kuva 8. Vatialan siunauskappeli, iso kappeli, Kangasala (Viljo Revell 1958‒1960). 

 

 

 

 

Kuva 9. Lentokonehangaari (Freyssinet & Limousin 1916‒1923), Orlyn lentokenttä, Pariisi. 

Le Corbusierin teoksen Kohti uutta arkkitehtuuria -teoksen kuvitusta. Le Corbusier & 

Nurminen 2004, 225. 



 

 

Kuva 10. Vatialan siunauskappeli, pieni kappeli, Kangasala (Viljo Revell 1958‒1960) 

 

 

 

Kuva 11. Vatialan siunauskappelin iso ja pieni kappeli vesialtaalta katsottuna, Kangasala 

(Viljo Revell 1958‒1960). 

 



 

Kuva 12. Vatialan siunauskappeli, kierreportaat pohjakerroksesta ensimmäiseen kerrokseen, 

Kangasala (Viljo Revell 1958‒1960). 

 

 

 

Kuva 13. Suunnitelma Kolmannen internationaalin muistomerkistä, pienoismalli, Neuvosto-

Venäjä (Vladimir Tatlin 1919). https://fi.wikipedia.org/wiki/Tatlinin_torni 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tatlinin_torni


 

Kuva 14. Illinoisin teknillisen yliopiston opiskelijakappeli Yhdysvalloissa (Robert F. Carr 

Memorial Chapel of St. Savior, Ludwig Mies van der Rohe 1949‒1952). 

https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-worship/iit-chapel. 

 

 

Kuva 15. Friedrich Gillyn mausoleomiluonnoksia vuodelta 1799.  

Etlinin teoksen kuvitusta. Etlin 1994, 174. 

https://web.iit.edu/campus-life/diversity-and-inclusion/spiritual-life-services/places-worship/iit-chapel


 

Kuva 16. Etienne-Louis Boulléen hautamuistomerkkisuunnitelma vuodelta 1778.  

Etlinin teoksen kuvitusta. Etlin 1994, 155. 

 

 

 

Kuva 17. Etienne-Louis Boulléen Luonnon temppeli -projekti noin vuodelta 1793, leikkaus. 

Etlinin teoksen kuvitusta. Etlin 1994, 107. 

 

 

 

 

Kuva 18. Etienne-Louis Boulléen hautausmaaprojekti Pariisiin noin vuodelta 1785. Etlinin 

kirjan kuvitusta. Etlin 1994, 20‒21. 



 

 

Kuva 19. Platonin kappaleet Le Corbusierin mukaan. Kohti uutta arkkitehtuuria -kirjan 

kuvitusta. Le Corbusier & Nurminen 2004, 129. 

 

Kuva 20. Primitiivinen temppeli. Le Corbusierin teoksen Kohti uutta arkkitehtuuria kuvitusta. 

Le Corbusier & Nurminen 2004, 63. 

 

 

Kuva 21. HMS Aquitanian jaloittelukansi. Le Corbusierin teoksen Kohti uutta arkkitehtuuria 

–teoksen kuvitusta. Le Corbusier & Nurminen 2004, 83. 

 



 

Kuva 22. Chapelle Notre Dame du Haute, Ronchamp, Ranska (Le Corbusier 1950‒1955). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_du_Haut 

 

 

 

Kuva 23. Ronchampin kappelin sisätila.  

https://hulluarkkitehti.fi/2014/08/18/pyhajoen-kirkko-3/ (viitattu 20.2.2020) 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_du_Haut
https://hulluarkkitehti.fi/2014/08/18/pyhajoen-kirkko-3/


 

Kuva 24. ”Ilmakuva” Chandigarhin parlamenttitalosta Punjabissa Intiassa (Le Corbusier 

1951‒1956). Le Corbusier 1958, 95. 

 

 

 

Kuva 25. Philipsin paviljonki Brysselin maailmannäyttelyssä, Belgia (Le Corbusier 1958). 

Arkkitehti-Arkitekten 9/1958, 151. 

 



 

Kuva 26. Sainte-Marie de la Touretten luostari Ranskassa (Le Corbusier 1952‒1959). 

Le Corbusier 1965, 33. 

 

Kuva 27. Ikkunasäleikköjä (”ondulaires”) Sainte-Marie de la Touretten luostarissa 

Ranskassa ((Le Corbusier 1952‒1959). Le Corbusier 1965, 41. 



 

Kuva 28. Järvenpään siunauskappeli, Järvenpää  

(Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen 1957). 

 

 

 

Kuva 29. Järvenpään siunauskappeli, kappelisali, Järvenpää  

(Tarja Salmio-Toiviainen ja Esko Toiviainen 1957). 

 

 

 



 

Kuva 30. Levon kappeli: Metsäkappeli, Lahti. (Aili ja Niilo Pulkka 1958). 

 

 

Kuva 31. Metsäkappelin alttariseinä, Levon kappeli, Lahti (Aili ja Niilo Pulkka 1958). 

 



 

Kuva 32. Levon kappeli: Valon kappeli, Lahti (Aili ja Niilo Pulkka 1958). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva 33. Keravan siunauskappeli, asemapiirros, Tuusula (Lauri Silvennoinen 1959). 

 

 

 

Kuva 34. Keravan siunauskappeli, Tuusula (Lauri Silvennoinen 1959). 

 



 

Kuva 35. Keravan siunauskappelin kappelisali, Tuusula (Lauri Silvennoinen 1959).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva 36. Korpilahden siunauskappeli, Korpilahti (Erkki Kantonen 1959). 

 

 

 

Kuva 37. Korpilahden siunauskappelin koverretut penkkirivit, Korpilahti  

(Erkki Kantonen 1959). 

 



 

Kuva 38. Rengon siunauskappeli, Hämeenlinna (Erkki Kartano 1959). 

 

 

 

 

Kuva 39. Volvo Amazon, vuosimalli 1959. 
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Kuva 40. Laessaaren siunauskappeli, Laitila (Olli Kestilä 1960). 

 

 

 

Kuva 41. Laessaaren siunauskappelin kappelisali, Laitila (Olli Kestilä 1960). 

 



 

Kuva 42. Paattionlehdon siunauskappeli, pohjapiirros, Kemi (Osmo Sipari 1960). 

 

 

 

Kuva 43. Paattionlehdon siunauskappeli, Kemi (Osmo Sipari 1960). 

 

 



 

Kuva 44. Paattionlehdon siunauskappeli, leikkausperspektiivi, Kemi (Osmo Sipari 1960). 

 

 

 

 

Kuva 45. Paattionlehdon siunauskappelin alttaritila, Kemi (Osmo Sipari 1960). 



 

Kuva 46. Pyhän Olavin kappeli ja krematorio, Raasepori (Hilding Ekelund 1960). 

 

 

 

Kuva 47. Pyhän Olavin kappeli, kappelisali, Raasepori (Hilding Ekelund 1960). 



 

Kuva 48. Pyhän Olavin kappelin arkkuhissi, Raasepori (Hilding Ekelund 1960). 

 

 

Kuva 49. Ludvikan siunauskappeli (Peter Celsing 1958), Ruotsi. 

Karlsmo 2005, 44. 



 

Kuva 50. Kankaan siunauskappeli, Luumäki. (Erkki Pasanen 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva 51. Kelkkamäen siunauskappeli, Laukaa (Arvi ja Pirkko Ilonen 1961). 

 

 

 

 

Kuva 52. Kelkkamäen siunauskappeli, Laukaa (Arvi ja Pirkko Ilonen 1961). 

 



 

Kuva 53. Vihtijärven siunauskappeli, Vihti (Esko ja Tarja Toiviainen 1961). 

 

 

 

 
 

Kuva 54. Vihtijärven siunauskappeli, alttariseinä, Vihti (Esko ja Tarja Toiviainen 1961). 



 

Kuva 55. Imatran siunauskappeli, Imatra (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962).  

Arkkitehti‒ Arkitehten 5/1962, 114. 

 

 

 

Kuva 56. Imatran siunauskappeli, kappelisali, Imatra (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962). 



 

 

Kuva 57. Imatran siunauskappeli, alttaritila, Imatra (Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962). 

 

 

 

 

 

Kuva 58. Imatran siunauskappelin asemapiirustus, Imatra  

(Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962). 

 

 



 

Kuva 59. Imatran siunauskappeli, aksonometrinen leikkaus, Imatra  

(Jaakko Kontio ja Kalle Räike 1962). 

 

 

 

Kuva 60. Trans World Airlines –terminaali (Eero Saarinen 1956‒1962), New York, 

Yhdysvallat. Susanna Santalan väitöskirjan kuvitusta. Santala 2015, 271.  

 



 

Kuva 61. Espoon kirkkokeskuksen yleissuunnitelma siunauskappelin osalta, Espoo (Heikki ja 

Kaija Siren, kutsukilpailun 1957 voittajatyö). Arkkitehti-Arkitekten 3/1960, 75. 

 

 

 

 

 

Kuva 62. Espoon siunauskappeli ja krematorio, Espoo (Heikki ja Kaija Siren 1963). 

 

 



 

Kuva 63. Espoon siunauskappeli: sisäänkäynti ja saattokatos, Espoo  
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Kuva 64. Espoon siunauskappeli, kappelisali, Espoo (Heikki ja Kaija Siren 1963). 

 

 



 

Kuva 65. Espoon siunauskappeli, kehitetty pienoismalli, Espoo (Heikki ja Kaija Siren, 
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Yhdysvalloissa (Eero Saarinen 1955‒1956). Kuvanveistäjä Henri Bertoian metallityö 

korostaa kattoikkunasta laskeutuvaa valoa.  

https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Chapel (viitattu 20.2.2020) 
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Kuva 67. Pääskylahden siunauskappeli, Savonlinna (Unto Ojonen 1963). 

 

 

 

Kuva 68. Pääskylahden siunauskappeli, Savonlinna (Unto Ojonen 1963). 

 

 



 

Kuva 69. Pääskylahden siunauskappeli, kappelisalin sivuikkuna, Savonlinna 

(Unto Ojonen 1963). 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva 70. Helisnummen siunauskappeli, Salo (Eero Eerikäinen 1964). 

 

 

Kuva 71. Höyrylaiva HMS Aquitania. Le Corbusierin Kohti uutta arkkitehtuuria 

-teoksen kuvitusta. Le Corbusier & Nurminen 2004, 79. 

 



 

Kuva 72. Helisnummen siunauskappeli, pohjakaava, Salo  

(Eero Eerikäinen 1964). Tempel 1968, 169. 

 

 

 

Kuva 73. Helisnummen siunauskappeli, kappelisali, Salo (Eero Eerikäinen 1964). 

 

 



 

Kuva 74. Suunnitelma ”Kansallisen teollisuuden ja tekniikan keskukseksi” Pariisiin Ranskaan 

(Pier Luigi Nervi 1955). Arkkitehti-Arkitekten 6-7/1959, 97. 

 

 

Kuva 75. Helisnummen siunauskappeli, alttariseinä, Salo (Eero Eerikäinen 1964). 

 



 

Kuva 76. Helisnummen siunauskappeli, henkilökunnan käytävä, Salo 

(Eero Eerikäinen 1964). 

 



 

Kuva 77. ”Marttyyrien pyhäkkö”. Ensimmäisen maailmansodan muistomerkki 

fasismin ajan Roomassa, Italiassa (Adalberto Libera & Antonio Valente 1932).  

Etlin 1994, 46. 

 

 

Kuva 78. Ensimmäisen maailmansodan ”marttyyrien” muistomerkki ja 
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Kuva 79. Keuruun siunauskappeli, Keuruu (Erkko Virkkunen 1964). 

 

 

 

Kuva 80. Keuruun siunauskappeli, kappelisali, Keuruu (Erkko Virkkunen 1964). 



 

Kuva 81. Tukholman kaupunginkirjasto, Tukholma, Ruotsi (Gunnar Asplund 1924‒1928). 
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Kuva 84. Karkkilan siunauskappeli, sisäänkäynti oikealla ja kelloteline vasemmalla sekä 
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Kuva 86. Ristiniemen siunauskappeli, lyhtyikkunat, Hamina  

(Timo ja Tuomo Suomalainen 1965). 

 

 

Kuva 87. Ristiniemen siunauskappeli, pohjapiirustus, Hamina (Timo ja Tuomo Suomalainen 
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