
Alvar Aalto  
kirkkoarkkitehtina

A rkkitehti, tutkija 
Sirkkaliisa Jet-
sosen ja valoku-
vaaja Jari Jet-
sosen kirja Al-

var Aalto Churches esittelee Al-
var Aallon kirkkoarkkitehtuuria 
1920-luvulta 1970-luvulle.

Jetsoset ovat tutkineet ja va-
lokuvanneet Alvar Aallon (1898–
1976) arkkitehtuuria lähes 40 
vuoden ajan Suomessa, Yhdysval-
loissa, Ranskassa, Saksassa ja Ita-
liassa. Kirjassa Aallon kirkkoark-
kitehtuuria esitellään tekstien, va-
lokuvien ja arkkitehtuuripiirros-
ten avulla.

Kirkkoarkkitehtuuri on kiin-
nostava näkökulma Alvar Aallon 
tuotantoon monestakin syystä. 
Aallon suhtautuminen uskoon, 
uskontoon ja kirkkoinstituutioon 
ei ollut yksiselitteistä, ja siitä on 
olemassa monia tulkintoja. Aal-
lon arkkitehtuuria tutkinut ja hä-
nen elämänkertansa kirjoittanut 
taidehistorioitsija, kirjailija Gö-
ran Schildt on kertonut Aallon 
suhtautuneen uskontoon skepti-
sesti. Schildtin mukaan Aalto ei 
käynyt kirkoissa jumalanpalve-
lusten ja niiden sisältöjen vuoksi, 
vaan lähinnä sosiologisesta mie-
lenkiinnosta. Tämä tulee ilmi 
muun muassa Aallon pilalehti 
Kerberoksen pakinassa vuodelta 
1921.

Professori, arkkitehti Simo 
Paavilainen siteeraa Aallon paki-
naa kirjan osiossa, jossa hän esitte-
lee Aallon toteutumattomia kirk-
ko- ja kappelisuunnitelmia. Aalto 
kuvaa tunnelmia Alajärven kirkos-
ta sunnuntaijumalanpalvelukses-
sa. Esteetikkona hän kiinnitti huo-
miota myös siihen, miten ihmiset 

pukeutuivat kirk-
koon mennessään. 
Alttarin eteen eh-
toolliselle polvistu-
neet vanhat naiset, 
”eukot”, näyttäy-
tyivät Aallolle vä-
risommitelmina.

Kirkkoarkkitehtuuri on rele-
vantti näkökulma Alvar Aallon 
tuotantoon. Sen ohella, että hän 
uransa aikana suunnitteli seitse-
män kirkkoa, hänen Jyväskylään 
vuonna 1923 perustamansa arkki-
tehtitoimiston ensimmäisinä toi-
meksiantoina oli vanhojen puu-
kirkkojen uudistusten ja korjaus-
ten suunnittelu. Näiden joukkoon 
kuuluvat Viitasaari, Anttola, Pyl-
könmäki, Korpilahti ja Toivakka. 
Jälkimmäistä ei tosin kirjassa esi-
tellä, vaikka tiedotteen mukaan 
teos esittelee kaikki 14 Aallon to-
teutunutta kirkko- ja seurakunta-
keskussuunnitelmaa. 

Toivakka olisi ollut kiinnosta-
va esimerkki, sillä se oli Aallon 
kirkkojen uudistussuunnitelmis-
ta ensimmäinen. Nykyisin kirkko 
tunnetaan kuvataiteilija Pellervo 
Lukumiehen pop-taiteesta vai-
kutteita ottaneista maalauksista 
ja niihin liittyneestä taidekiistasta.

Kirkkojen uu-
distussuunnitelmi-
en lisäksi kirjas-
sa esitellään muun 
muassa Muuramen 
klassistinen kirkko 
(1929), joka oli en-

simmäinen Aallon suunnittele-
mista kirkoista. Tämän jälkeen 
seurasi pitkä tauko. Aalto osal-
listui kirkkokilpailuihin ja teki 
kirkko- ja kappelisuunnitelmia, 
mutta niitä ei toteutettu. Vuonna 
1958 valmistui Imatralle Vuok-
senniskan kirkko, jota kutsutaan 
myös Kolmen Ristin kirkoksi. 

Akateemikko, arkkitehti Juha 
Leiviskä pohtii esipuheessaan 
valoa ja Aallon suhdetta siihen. 
Leiviskä kuvaa hienosti Vuoksen-
niskan kirkkoa: ”Vuoksenniskan 
kirkossa päivänvalo tulee useasta 
suunnasta, yhdestä lämmintä va-
loa, toisesta viileää. Tilat on muo-
toiltu niin, että syntyy heijastuksia 
ja heijastuksen heijastuksia, jälki-
heijastuksia. Vuoksenniskalla valo 
väreilee…”

Lakeuden Ristin kirkko (1960) 
ja seurakuntakeskus (1966) val-
mistuivat Seinäjoelle 1960-luvul-
la. Viimeinen kirkko, jonka Aalto 
suunnitteli, on Pohjois-Italiassa 
Riola di Vergatossa sijaitseva Rio-

lan kirkko (1978). Kirkko valmis-
tui vuonna 1978, eli kaksi vuotta 
Alvar Aallon kuoleman jälkeen. 
Riolan kirkosta on sanottu, että 
sen on Italian ensimmäinen ei- 
katolisen arkkitehdin suunnittele-
ma katolinen kirkko.

Sirkkaliisa Jetsosen kirjoittamat 
kohde-esittelyt ovat selkeitä ja in-
formatiivisia. Kirjan tietomäärä 
on kuitenkin valtava. Mikäli kap-
paleita ja väliotsikoita olisi käy-
tetty runsaammin, olisi lukuko-
kemus luultavasti ollut kevyem-
pi. Jäin myös miettimään, olisiko 
kirjan loppuun voitu lisätä suo-
menkielinen tiivistelmä. 

Teoksen kuvat ovat upeita ja 
tuovat hienosti esiin Aallon ym-
märryksen luonnonvalon mah-
dollisuuksista. Toisin kuin arkki-
tehtuurivalokuvissa yleensä, niis-
sä ovat läsnä myös rakennusten 
käyttäjät. Kuva Lakeuden Ristin 
kirkon käytävää pitkin rientävis-
tä nuorista, valkopukuisista rip-
pikoululaisista jää pitkäksi aikaa 
lukijan mieleen. Mikä ilo ja valo 
heistä heijastuukaan!
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Alvar Aallon suunnittelema Vuoksenniskan kirkko Imatralla valmistui vuonna 1958. Kirkon sisätiloihin päivänvalo 
tulee useasta suunnasta. Kirjan kuvitusta.
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”Toivakan kirkko oli 
Aallon kirkkojen uu-
distussuunnitelmista 
ensimmäinen.
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