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TIIVISTELMÄ - ABSTRACT

Tarkastelen pro gradu työssäni Heinolan kirkonkylän siunauskappelia ja sen vieressä sijaitsevaa
Uusi hautausmaa -nimistä hautausmaata. Lähtökohtana oli, että Suomessa on tehty tutkimusta
siunauskappeleista varsin vähän ja tämän tutkimuskentän laajentaminen on yksi tämän työn
tavoitteista. Vähäisestä kirjallisesta materiaalista johtuen suurin osa tämän työn kirjallisista lähteistä
on koottu Heinolan seurakuntayhtymän arkistoista, jossa on perehdytty nimenomaan
siunauskappeliin ja hautausmaahan liittyviin seurakunnan kokousten pöytäkirjamerkintöihin.
Tavoitteena oli vastata kysymyksiin, miksi kappeli rakennettiin, ketkä olivat päättämässä kappelin
rakentamisesta, millaisia rakennusmateriaaleja kappeliin on käytetty, sekä ottaa myös selville
kuinka kappelin arkkitehtuuri palvelee sitä tarkoitusta , mitä varten se rakennettiin.
Työssä on kaksi aihetta. Aluksi tutkimuksessa on esillä Uusi hautausmaa. Tämän
hautausmaa-alueen hankkiminen Heinolan maaseurakunnalle kahdessa eri osassa ja näiden osien
hankintaan vaikuttaneet seurakunnan päätökset.
Tämän jälkeen tarkastelussa on itse siunauskappeli. Päätöksentekoprosessi
siunauskappelin rakentamiseksi on aluksi tarkastelussa. Kolme eri tekijää (kirkkovaltuusto,
kirkkohallintokunta ja kirkkoneuvosto) olivat ne päättävät elimet, jotka eniten vaikuttivat kappelin
rakentamiseen. Näiden keskinäinen suhde, sekä sen lisäksi muut vaihtoehdot kappelille tulevat
myös esille. Siunauskappelin suunnittelija ja sen rakentaja tulee selvitetyksi. Sen lisäksi miten
kappeli on rakennettu ja millaisia rakennusmateriaaleja siihen on käytetty käy melko
yksityiskohtaisesti selväksi.
Siunauskappelin valmistumisen jälkeen tutkimus keskityy jälleen sen vieressä
sijaitsevaan hautausmaahan. Tutkimuksessa ei keskitytä koko hautausmaahaan, vaan kappelin
lähiympäristöön. Millä tavalla maisema kappelin ympäristössä on muuttunut kappelin valmistuttua,
mukaan lukien uuden asemakaavan tuomat muutokset.
Tutkimuksen loppuosa käsittelee siunauskappelia valmistumista seuraavina
vuosikymmeninä. Kuinka paljon korjaustöitä siellä on suoritettu ja millaisia kyseiset korjaustyöt
ovat olleet. Aivan lopuksi tutkimus keskittyy kappelilla vielä tällä hetkellä käynnissä olevaan
peruskorjaukseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin kappelin alkuperäisessä arkkitehtuurissa, sekä
rakenneratkaisuissa.
Tutkimus vastaa suurimpaan osaan tutkimuskysymyksistä selvittäen kappelin ja
hautausmaan vaiheet niiden perustamisesta nykypäivään asti, sekä selvityksen kappelin toiminnasta. Aivan kaikki tutkimuskysymykset
eivät selviä antaen näin myös aihetta jatkotutkimukseen. Tärkeimmät lähteet ovat Heinolan
seurakuntayhtymän arkiston pöytäkirjamerkinnät.
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1.

1. JOHDANTO

Siunauskappeleista on Suomessa tehty todella vähän tutkimusta tähän asti. Yleensä
siunauskappelit on käsitelty muutaman kappaleen mittaisina osina suuremmissa
kirkkotaidetta käsittelevissä teoksissa. Siunauskappeleiden päälinjat ovat jollain tapaa
selvitetyt ja myös se kuinka ne ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat tänä päivänä.
Tarkempaa selvitystä yhden kappelin vaiheista ei tämän kirjoittaja ole mistään löytänyt.
Tämän pro gradu tutkielman tavoite on selvittää yhden siunauskappelin,
tässä tapauksessa Heinolan kirkonkylän siunauskappelin vaiheet aina sen rakentamisesta
nykypäivään saakka. Lähtökohtana on ainoastaan tieto kyseisen kappelin
valmistumisvuodesta (1956) ja sen suunnittelijasta (arkkitehti Martti Riihelä).
Ongelmana on, että kirjoittaja ei tiedä tässä vaiheessa kappelista mitään muuta. Sen
lisäksi toisena tavoitteena on selvittää viereisen hautausmaan vaiheita sen perustamisesta
lähtien.
Kappeli sijaitsee melkein Heinolan kirkonkylän keskustassa. Se on
rakennettu hiekkaharjulle ja sen itäpuolella loivassa rinteessä sijaitsee hautausmaa.
Kappelin länsipuolella on Koulutie-niminen tie noin 20 metrin päässä. Muita
seurakunnan omistamia rakennuksia ovat kirkonkylän kirkko noin kilometri kappelista
pohjoiseen, seurakuntatalo noin 900 metriä pohjoiseen ja seurakunnan vanha
pappilarakennus noin kilometri koilliseen päin.
Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi kappeli rakennettiin? Miksi juuri sille
paikalle, missä se tänä päivänä sijaitsee? Oliko kyseinen maa-alue jo Heinolan
maaseurakunnan omistuksessa? Mitkä tahot olivat päättämässä kappelin rakentamisesta?
Miksi Martti Riihelä on suunnitellut kappelin? Miten viereinen hautausmaa on
vaikuttanut kappeliin? Miten ja mistä materiaaleista kappeli on rakennettu? Kuinka
kappelin arkkitehtuuri palvelee sen tarkoitusta? Mitä kappelille on tehty sen
valmistumisen jälkeen? Miten viereinen hautausmaa on muuttunut kappelin
valmistumisen jälkeen? Kuinka paljon maisema on muuttunut niistä ajoista kun kappeli
rakennettiin?

2.

Heinolan seurakuntayhtymän arkistot ovat keskeisessä asemassa
tukimusaineston hankinnassa. Kuten jo mainittu aiempi tutkimus siunauskappeleista on
ollut pintapuolista. Arkistoissa on tarkoitus keskittyä vain niihin seurakunnan elimiin,
jotka ovat ja olivat vastuussa uusien rakennusten rakentamisesta ja niiden kunnossa
pitämisessä. Tässä tapauksessa ne ovat kirkkovaltuuston kokouspöytäkirjat,
kirkkohallintokunnan kokouspöytäkirjat ja kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat.
Kyseisten elimien pöytäkirjoissa tulen kiinnittämään päähuomion vain
niihin pöytäkirjamerkintöihin, joissa kappeli on mainittu. Jos pöytäkirjamerkintä ei
vastaa aiemmin asetettuihin tutkimuskysymyksiin jätän sen huomioimatta.
Tässä pro gradu tutkielmassa käytän termiä Heinolan maaseurakunta
aina siihen asti kun se yhdistyi Heinolan kaupunkiseurakunnan yhteyteen vuonna 1997.
Selvyyden vuoksi käytän käsitettä Heinolan kirkonkylän siunauskappeli tai kirkonkylän
siunauskappeli sellaisissa tapauksissa joissa tulee esiin Heinolan kaupungin kappeli tai
Heinolan Sinilähteen kaupunginosan kappeli.
Termit Uuden hautausmaan uudempi osa tarkoittaa vuonna 1952
seurakunnalle hankittua osaa kyseiseen hautausmaahan ja vanhempi osa 1910 hankittua
suurempaa osaa.

2. MAA-ALUEIDEN HANKKIMINEN

2.1 Uuden hautausmaan vanhemman osan hankkiminen

Maa-alue, jolle siunauskappeli rakennettiin hankittiin kahdessa osassa. Ensin hankittiin
maa-alue joka on ollut ainoastaan hautauskäytössä. Tämän maa-alueen myi Heinolan
maaseurakunnalle Juha Hahl 24.8. 1910. Tämä puolentoista hehtaarin maa-alue oli
lohkaistu Ylä-Pessala nimisen tilan kolme neljännestä (3/4) osasta ja se oli siihen aikaan
veroltaan 7/40 osaa manttaalista. Maa-alue sijaitsee noin 285 metrin päässä Ylä-Pessalan
päärakennuksesta, joka säilynyt nykyaikaan saakka. Vuonna 1910 maa-alueen rajoiksi
mainittiin alue niiden kahden tien välissä, jotka johtivat päärakennuksesta niin kutsutun
Luhtapaunin ja Ahueen pelloille. Luhtapaunin pelolle vievä tie jäi hautausmaan
länsipuolelle ja Ahueen pellon tie itäpuolelle.

3.

Raja tuli olemaan sadanviidenkymmenen metrin pituudelta hautausmaan yhtenä rajana
Ahueen pellolle johtavan tien veräjästä pellon eteläkulmaa kohden.1
Seurakunta maksoi maa-alueesta 800 markkaa sen jälkeen, kun
Keisarillisen Suomen Senaatti oli hyväksynyt paikan hautausmaaksi. Seurakunnalle tuli
myös muita velvoitteita maa-alueen suhteen. Sen tuli muun muassa pitää hautausmaa
aidattuna eikä seurakunnalla ollut oikeutta vaatia Ylä-Pessalan tilaa osallistumaan aidan
korjauksiin.2
Uuden hautausmaan aitaaminen ei ollut mitenkään poikkeuksellista.
Esimerkiksi laiduneläinten laiduntaminen kiellettiin hautausmaiden malliohjesäännössä
vasta 1929.3
Hautausmaa ympäröitiin betoniaidalla, joka on olemassa nykyäänkin.
Aidan rakentaminen kesti melko pitkään, sillä I maailmansodan aiheuttaman
poikkeustilan vuoksi se valmistui vasta 12.7. 1915 4.
Kaikki alueen puut jotka kaadettiin olivat myös Ylä-Pessalan
omaisuutta. Hahl sai myydä ne ja pitää niistä saadut tulot itsellään. Puita kaadettaessa oli
huomattava, että kannon korkeus ei saanut ylittää 15 senttimetriä matalammalta puolelta.
Myös oksat ja risut oli korjattava pois. Kaikki kustannukset, jotka johtuivat maa-alan
hautausmaaksi hankkimisesta ja sen erottamisesta Ylä-Pessalan tilasta tuli seurakunnan
maksettaviksi. 5
Kauppakirjan valmistuttua varamaanmittari P.H. Laurikainen laati Juha
Hahlin pyynnöstä kartan sekä tilusten nautinto- , että pyykkiselitykset, jotka osoittivat
tarkemmin maanerottamisen 25.10. 1911. Lisäksi P. H. Laurikainen toimitti
maanerottamisen niin, että Ylä-Pessalan tilasta muodostettiin yksi itsenäinen suoraan
kruunulle veroa maksava tila. Toinen tila tuli palstatilaksi joka sai nimekseen Uusi
hautausmaa. Uusi hautausmaa niminen palsta sisälsi 0,68 hehtaaria veronalaisia tiluksia

1

Lainhuudatus pöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja, sekä muita saantoa osoittavia asiakirjoja.
Asiakirja N:o 39 26/8 1910. III Hb 1 HSY/HMS.
2
Lainhuudatus pöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja, sekä muita saantoa osoittavia asiakirjoja.
Asiakirja N:o 39 26/8 1910. III Hb 1 HSY/HMS.
3
Kiiskinen 1992, 27.
4
Hautausmaiden kunnossapitoa koskevia asiakirjoja 1873-1984 III F c 1 HSY/HMS.
5 Lainhuudatus

pöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja, sekä muita saantoa osoittavia asiakirjoja.
Asiakirja N:o 39 26/8 1910 III Hb 1 HSY/HMS.
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ja oli 0,0012 osa koko talosta. Tämän johdosta se maksoi Ylä-Pessalan tilalle yhden
markan vuotuista korvausta..6
Tämän jälkeen lääninmaanmittari Mikkelissä tarkisti varamaanmittari P.
H. Laurikaisen laatimat kirjat 8 7. 1912, hyväksyi ne ja esitti kuvernöörille asian
vahvistamisen. Maan osittaminen ei rikkonut keisarillista asetusta maanosittamisesta,
joka oli annettu 12.6. 1895. Näin ollen Mikkelin läänin maarekisteriin merkittiin
maanmittauskonttorissa Uusi hautausmaa palstatila rekisterinumerolla 18 25.7. 1912.7
Hautausmaiden käyttöön vihkimisellä on Suomessa pitkät perinteet.
Luterilainen kirkko ryhtyi painottamaan siunattuun kirkkomaahan hautaamisen
välttämättömyyttä 1600-luvulta alkaen ja se tuli pakolliseksi 1700-luvun kirkkolailla.8
Edellä mainitun betoniaidan valmistuttua 12.7. 1915 vihittiin Uusi
hautausmaa käyttöön 13.8. 1915. Hautausmaan vihkimisen suoritti kello 10
aamupäivällä Savonlinnan hiippakunnan piispa, jumaluusopin tohtori, professori ja
ritarikunnan jäsen Otto Immanuel Colliander (9.4. 1848 – 17.12. 1927).9

2.2 Uuden hautausmaan uudemman osan hankkiminen

Heinolan maaseurakunnan päätöksenteossa Suomen itsenäistymisen jälkeen vaikutti
kolme eri tahoa. Ylimpää päätäntävaltaa käytti kirkkovaltuusto. Sen jäsenet eli
valtuutetut äänestivät päätöksistä siten, että äänten mennessä tasan kirkkovaltuuston
puheenjohtajan ääni määräsi lopullisen äänestystuloksen. Kirkkovaltuuston alapuolella
toimi kirkkohallintokunta jonka kirkkovaltuusto valitsi. Kirkkohallintokunnat tulivat
pakollisiksi Suomeen vuonna 1954. Ne hoitivat seurakunnan taloudellisia asioita ja
pitivät myös huolta seurakunnan rakennuksista ja hautausmaista. Kirkkohallintokunta
äänesti samalla periaatteella kuin kirkkovaltuusto. Kolmantena elimenä seurakunnassa
oli kirkkoneuvosto, jolle jäi lähinnä seurakunnan hengellisen

6

Lainhuudatus pöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja ja saantia osoittavia asiakirjoja. Asiakirja
N:o 24/7 1912 III Hb 1 HSY/HMS
7
Lainhuudatus pöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja ja saantia osoittavia asiakirjoja Asiakirja N:o
24/7 1912 III Hb 1 HSY/HMS
8
Kiiskinen 1992, 24.
9

Hautausmaiden kunnossapitoa koskevia asiakirjoja 1973-1984 III F c 1 HSY/HSM.
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työn johtaminen. Myös kirkkoneuvoston valitsi kirkkovaltuusto ja se äänesti samaan
tapaan kuin kaksi edellä mainittua.
Uuden hautausmaan uudemman osan hankkimiseksi seurakunnan
omistukseen otti osaa kirkkohallintokunta ja kirkkovaltuusto. Vuonna 1952
kirkkohallintokunta oli ehdottanut kirkkovaltuustolle että kirkkovaltuusto päättäisi ostaa
Juha Hakotieltä uuden hautausmaan sen hetkisen pääportin länsipuolella sijaitsevan
maa-alueen jonka pituus olisi noin 88 metriä. Alue olisi suuruudeltaan noin 1 ¼
hehtaaria (noin 12560 neliömetriä) ja hinta olisi 80 markkaa neliömetriä kohden. Myyjä
saisi tässä tapauksessa kaataa alueelta arvopuut aina seitsemän tuuman paksuuteen asti.10
Kirkkovaltuuston tuli siihen tulokseen, että jos aluetta ei lunasteta
seurakunnalle voi se tulevaisuudessa mennä asuntotonteiksi ja
näin ollen kävisi mahdottomaksi hankkia lisämaata hautausmaata varten11. Tämä näyttää
olleen pää-argumentti, jonka perusteella seurakunta hankki uudemman maa-alueen.
Alueelle ei kuitenkaan sijoitettu hautoja, vaan sinne rakennettiin siunauskappeli.
Asiakirjoista ei käy ilmi oliko jollain kirkkovaltuuston tai kirkkohallintokunnan jäsenellä
kappelin rakentaminen mielessä jo tähän aikaan.
Maa-alue lohkaistiin jälleen Ylä-Pessalan tilasta. Siihen kuului lopulta
alue, joka on noin 85 metriä pitkä ja samansuuntainen Uuden hautausmaan länsirajan
kanssa. Alueelle tuli hintaa 500.000 markkaa neliömetrin hinnan ollessa 80 markkaa,
joten alueen neliömäärä on 6250 neliömetriä.12
Myyjä Juha Hakotie oli seurakunnalle aiemmin maata myyneen Juha
Hahlin poika, joka sai tilan perinnönjaossa 19.8. 1941. Ylä-Pessalan tila tässä hieman
pienentyneessä koossaan on Mikkelin läänin maanmittauskonttorissa merkitty
maarekisteriin 8.12. 1954.13

10

Kirkkohallintokunnan ptk. 14.8 1952, III Hb 1 HSY/HSM.
Lainhuudatuspöytäkirjoja, kiinnekirjoja, lohkomiskirjoja, sekä saantoa osoittavia asiakirjoja 1810 –
1984 III H b 1 HSY/HSM.
12
Kauppakirja N:o 42 8/10 Kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia 1922-1984 III Ha 1 HSY/HMS.
11

13 Lainhuudatuspöytäkirjoja,

1984 III H b 1 HSY/HSM.
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3. PÄÄTÖKSIÄ JA VAIHTOEHTOJA SIUNAUSKAPPELIN
RAKENTAMISEKSI

3.1 Ensimmäiset päätökset; seurakuntatalo vai siunauskappeli

Siunauskappelin rakentamispäätöksiin otti osaa kaikki kolme päättävää elintä:
kirkkovaltuusto, kirkkohallintokunta ja kirkkoneuvosto. Jälkimmäinen todennäköisesti
siitä syystä, että kappelin rakentaminen sivusi myös sen toimialaa.
Ensimmäisen kerran kappelin rakentaminen otettiin esille virallisissa
pöytäkirjoissa 5.11. 1954 kirkkohallintokunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa
kirkkohallintokunta päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle että se tekisi periaatepäätöksen
siunauskappelin rakentamisesta. Kirkkohallintokunnan päätös oli yksimielinen.14
On mahdollista, että ajatus siunauskappelin rakentamisesta on ollut
vireillä jo pidempään. Keneltä ja milloin ajatus sen rakentamiseksi tuli ei selviä
virallisista pöytäkirjoista.. Mahdollista on myös että ajatus siunauskappelin
rakentamisesta tälle uudemmalle maa-alueelle on virinnyt jo 1952, kuten edellä
mainitsin.
Kirkkohallintokunnan ehdotettua kappelin rakentamista asiaa käsitteli
kirkkoneuvosto. Se otti siunauskappelin rinnalle toiseksi vaihtoehdoksi seurakuntatalon
rakentamisen. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta, jolloin 3 edustajaa kannatti
siunauskappelin rakentamista ja 4 vastusti .15
Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 21.11. 1954. Kaikki
valtuutetut myönsivät kokouksessa kappelin tarpeellisuuden, mutta myös
seurakuntatalon rakentamisen puolesta käytettiin puheenvuoroja. Päätökseksi tuli että
kirkkohallintokunta aloittaisi ensin hautausmaan lisäalueen aitauksen kartoittamisen ja
sen yhteydessä hankkisi luonnokset siunauskappelia varten. Nämä työt tehtyään
kirkkohallintokunta esittelisi asian uudestaan kirkkovaltuustolle.16

14

Kirkkohallintokunnan ptk. 5.11. 1954, 3§. HSY/HMS.
Kirkkoneuvoston ptk. 18.11. 1954, 5§. HSY/HMS.
16
Kirkkovaltuuston ptk. 27.11. 1954, 7§. HSY/HMS.
15
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Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto oli antanut valtuudet
kirkkohallintokunnalle hankkia luonnokset siunauskappelia varten lähti
kirkkohallintokunnan taloudenhoitaja tutustumaan Mikkelin maaseurakunnan ja
Kuopion maaseurakunnan kappeleihin. Sen lisäksi kirkkohallintokunta kävi
tutustumassa Nastolan uuteen siunauskappeliin, jonka oli suunnitellut arkkitehti Tauno
Niemioja. 17
Heinolan kirkonkylän siunauskappelin piirustukset tilattiin arkkitehti
Martti Riihelältä, joka otti vaikutteita edellä mainituista tutustumiskohteista.18 Martti
Riihelän valinta siunauskappelin suunnittelijaksi ei selviä pöytäkirjoista. Ainoan vihjeen
antaa taloudenhoitajan matka Mikkeliin. Riihelä oli suunnitellut vuonna 1954
rakennetun Mikkelin Rouhialan siunauskappelin19. Pöytäkirjassa20 on Mikkelin matka
mainittu ensimmäisenä, joten voisi olettaa, että taloudenhoitaja meni ensin Mikkeliin
saaden siellä yhteyden Riihelään. Näiden seikkojen vuoksi Riihelä päätyi
suunnittelemaan kirkonkylän siunauskappelin.
Kirkkohallintokunnan saatua luonnokset se esitti niitä
kirkkovaltuustolle niin, että kirkkohallintokunta saisi valtuudet toteuttaa kappelin
rakentamisen jo vuoden 1955 aikana. Kuitenkin arkkitehdin suunnitelmat kappelista,
käytävistä, parkkeerauspaikoista ja muista seikoista vaikuttivat niin paljon että
kirkkovaltuuston määräämä hautausmaa-alueen kartoittaminen ja aitaaminen ei ollut
mahdollista vuonna 1955. Sen lisäksi uuden asemakaavoituksen vuoksi tien suunta
siunauskappelin länsipuolella tulisi muuttumaan ja se vaikutti siihen että kyseisiä töitä ei
voitu suorittaa.21
Samassa kokouksessa kirkkohallintokunta päätti lähettää luonnokset
myös Heinolan kunnanhallitukselle. Luonnoksissa näkyi leikkaushuone ja lääkärin
huone jotka kunta oli pyytänyt ottamaan huomioon luonnoksia tehtäessä.

17

Kirkkohallintokunnan ptk. 20.2. 1955, 2§. HSY/HMS.
Kirkkohallintokunnan ptk. 20.2. 1955, 2§. HSY/HMS.
19
Mikkelin seutakuntayhtymä,http://www.mikkelinseurakunnat.fi/fi/yhteiset/hauta- ja
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Kirkkohallintokunta ehdotti, että kunta ottaisi osaa siunauskappelin
rakennuskustannuksiin.22
Päivää sen jälkeen kun kirkkohallintokunta oli esitellyt luonnoksia
kirkkovaltuustolle, se käsitteli niitä kokouksessaan 13.2. 1955. Ensimmäisten luonnosten
mukaan kappelin suuruus olisi 129 m2, tilavuus 965 m3, istumapaikkoja 112 ja
kustannusarvio 7 miljoonaa markkaa. Rakennushanke olisi toteutettava vuoden 1955
aikana kuten kirkkohallintokunta oli esittänyt23.Kirkkovaltuusto ei suoraan hyväksynyt
siunauskappelin rakentamista, vaan otti samassa kokouksessa käsittelyyn myös
seurakuntatalon rakentamisen24.
Heinolan maaseurakunta oli asettanut myös seurakuntatalotoimikunnan,
jonka tehtävänä oli hoitaa seurakuntatalon rakentamiseen liittyvät asiat. Milloin
tarkalleen näin oli tapahtunut ei selviä pöytäkirjoista. Oletettavasti se oli ollut olemassa
jo ennen kirkkohallintokunnan aloitetta siunauskappelin rakentamiseksi.
Seurakuntatalotoimikunta esitti että pappilan vanha navetta, jonka olivat rakentaneet
sementtitiilestä 1929 rakennusmestarit A. W. Nieminen ja O. Toivonen25 muutettaisiin
seurakuntataloksi. Navetta sijaitsee noin kilometrin pohjoiseen kappelista.
Alun perin suunnitelmana oli myydä kyseinen navettarakennus
työpajaksi, pienteollisuuslaitokseksi, korjaamoksi tai muuhun tarkoitukseen.
Myyntituloilla olisi rahoitettu seurakuntataloa. Heinolan kirkonkylään valmistui
kuitenkin vuonna 1955 uusi asemakaava alueelle, jossa navetta sijaitsi. Tämä uusi
asemakaava kielsi pienteollisuuden mainitulla alueella. Näin ollen ehdotettiin, että
navetta muutettaisiin seurakuntataloksi.26
Arkkitehti M. Nordenswan oli aikaisemmin laatinut piirustukset
kyseisen navettarakennuksen muuttamiseksi seurakuntataloksi. Ilmeisesti juuri
seurakuntatalotoimikunta oli nämä piirustukset häneltä pyytänyt. M. Nordenswanin
kustannusarvion mukaan rakennustyöt olisivat maksaneet 2.400.000 markkaa,
lämpöjohtotyöt 1.250.000 markkaa, sähkötyöt 50.000 markkaa ja maalaustyöt 300.000
markkaa. Arvaamattomien korjaustöiden osalle oli kustannusarviossa varattu 50.000
22
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markkaa, yhteensä 4.450.000 markkaa.27 Navetan muuttaminen seurakuntataloksi olisi
tullut sen hetkisten arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa markkaa halvemmaksi kuin
siunauskappelin rakentaminen..
Kokouksen jatkuessa kirkkovaltuuston puheenjohtaja oli ilmaissut
närkästyksensä siitä että kirkkohallintokunta oli rohjennut epäillä vanhan Arkkitehti
Nordeswanin kustannusarviota. Nordenswan oli juuri rakennuttanut Hausjärven
siunauskappelin puusta hintaan 6.000.000 markkaa. Puheenjohtaja myös ihmetteli miksi
kirkkohallintokunta piti nuoremman Riihelän arviota 7.000.000 markkaa täysin
paikkansa pitävänä. Valtuutetuissa herätti epäilystä miten oli mahdollista rakentaa
kalliimpi siunauskappeli vaikka rahaa ei ollut aikaisemmin halvemman seurakuntatalon
rakentamiseen. Kokouksessa käytettiin 12 puheenvuoroa kahden tunnin aikana ja sen
jälkeen toteutettiin äänestys seisaalleen nousten. Seurakuntatalon rakentamisen laittoivat
etusijalle valtuutetut J. Keimonen ja T. Virtanen. V. Salminen joka oli
seurakuntatalotoimikunnan puheenjohtaja ja lausui: ”Jos kerran on niin, että kuolleet
haudataan eikä elävistä pidetä huolta rakennettakoon siunauskappeli. Olen
seurakuntatalotoimikunnan puheenjohtaja ja siinä ominaisuudessa vastustan kappelin
rakentamista ensin”. Loput 11 valtuutettua olivat siunauskappelin kannalla. Paikalla oli
14 valtuutettua kahdestakymmenestä.28
Näin yksinkertaisesti asia ei mennyt. Kirkkovaltuusto piti edelleen
siunauskappelia liian kalliina. Se antoi kirkkohallintokunnalle tehtäväksi etsiä
mahdollisimman käytännöllinen ja taloudellisesti halvempi ratkaisu.
Kirkkohallintokunnan tuli myös hankkia uudet luonnokset. Rakennustoimikunta
tultaisiin asettamaan kun uudet luonnokset olisi hyväksytty.29
Kun kirkkohallintokunta oli saanut kirkkovaltuustolta tehtäväkseen etsiä
halvempia ratkaisuja se kääntyi uudestaan arkkitehti Riihelän puoleen, joka laati uudet
piirustukset pienin muutoksin: Kellarikerroksen jäähdytyshuone jätettäisiin sisustamatta,
samoin kuin samassa kerroksessa sijaitseva konehuone. Kappelin rakennusmateriaaliksi
Riihelä ehdotti tell-tiiltä, koska se oli siihen aikaan halvin seinämateriaali.30 Tell-tiili on
27
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hapero tiili, jossa itse massaa on vähän. Tiilessä on paljon ilmakennoja ja se on
lämpötaloudeltaan parempi kuin umpinainen tiili31.
Kappelin rahoitus-suunnitelma tuli ensimmäistä kertaa käsittelyyn.
Kirkkohallintokunta ehdotti, että seurakunnan pääomarahastosta otettaisiin 1.800.000
markkaa, johon pyydettäisiin kirkkohallituksen lupa (kirkkohallituksella on koko
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talouteen liittyviä erityistehtäviä). Sen lisäksi
rakennusrahastosta otettaisiin 3.000.000. markkaa ja metsän myynnistä arvioitiin
saatavan 6.800.000 markkaa.32 Metsän myynti oltiin käsitelty kirkkohallintokunnan
kokouksessa jo edellisenä syksynä. Seurakunta tulisi myymään lautatavaraa Lusin
Parkkolan maalta. Metsänhoitaja Uusitalon määriteltyä tarkemmin otettavan
lautatavaran.33
Rahoitus-suunnitelmaa käsitteli ensimmäisenä kirkkoneuvosto.
Kirkkoneuvosto arvosteli kirkkohallintokunnan kokouksen ajankohtaa joka oli 9.4. 1955
ja osui pääsiäislauantaille. 21.4. 1955 käydyssä kokouksessaan kirkkoneuvosto arvosteli
kirkkohallintokuntaa myös siitä että kirkkoherraa ei oltu kutsuttu kirkkohallintokunnan
kokoukseen.34
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Eerikäinen piti rahoitussuunnitelmaa
epäilyttävänä perustellen sitä mm. sillä että uudelle hautausmaalle pitäisi Eerikäisen
mukaan tehdä jo aiemmin mainittu (Kts. s. 6) mittauskartoitus. Sen lisäksi A. Eerikäinen
ottaa argumentikseen myös esteettisen puolen kysyen, miltä hieno ja uusi laitos näyttää
huonosti hoidetun hautausmaan vieressä. Eerikäinen oli keskustellut asiasta myöskin
talousneuvos K. Marjokorven kanssa. Hän oli tullut siihen loppupäätelmään että kolme
miljoonaa markkaa pitäisi riittää.35
Kirkkoneuvoston jäsen A. Lehtinen ehdotti luonnosten hyväksymistä,
vaikka kunnanhallitukselta ei ollut vielä tullut päätöstä kappelin leikkaushuoneen
suhteen. Kirkkohallintokuntahan oli kokouksessaan 12.2. 1955 päättänyt ottaa yhteyttä
kunnanhallitukseen, että kunta omalta osaltaan osallistuisi siunauskappelin
rakentamiskustannuksiin.
31
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3.2 Kivinen kappeli vai puurakenteinen kappeli

Edellä käsitellyssä kirkkoneuvoston kokouksessa 21.4. 1955 ehdotettiin ensimmäisen
kerran kappelin rakentamista puumateriaalista36. Syynä tähän oli todennäköisesti edellä
mainittu neuvoston puheenjohtajan Eerikäisen ja talousneuvos Marjokorven keskinäinen
neuvonpito.
Sen lisäksi Eerikäinen kävi neuvotteluja kirkkoneuvos P. Kaarnan
kanssa. Kaarna oli tullut siihen tulokseen, että 4 miljoonan markan tulisi riittää
tarkoitusta varten maalaisoloissa. Kirkkoneuvosto ehdotti kirkkovaltuustolle että se
tutkisi myös puurakenteisen siunauskappelin kustannusarviota lopullista päätöstään
varten. Tästä kirkkoneuvosto ei päässyt yksimielisyyteen joten asiasta äänestettiin.
Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Rantanen ja kirkkoneuvoston jäsen V. Kuusilaakso
olivat kirkkohallintokunnan ehdotuksen kannalla (kivinen kappeli). Loput 4
kirkkoneuvoston jäsentä puisen kappelin kustannusarvion tutkimisen kannalla.37
Kirkkovaltuusto käsitteli kirkkoneuvoston ehdotusta kokouksessaan 24.4
1955. Tässä kokouksessa oli läsnä koko kirkkohallituskunta yhtä jäsentä lukuun
ottamatta. Pöytäkirjan mukaan kirkkohallituskunnan jäsenet käyttivät enemmän ja
kiihkeämpiä puheenvuoroja kuin kirkkovaltuuston jäsenet. Pöytäkirjan mukaan
valtuutetut esiintyivät rauhallisesti ja asiallisesti. Keskusteluja käytiin 2 tuntia ja 20
minuuttia. Samassa kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja M. Kettula esitti
pätevät laskelmat joiden mukaan puurakenteinen siunauskappeli olisi tullut noin 1/3
halvemmaksi, kuin tiilirakenteinen.38 Kettulan esittämä kustannusarvio oli lähellä sekä
Marjokorven, että Kaarnan esittämiä arvioita.
Kokouksen pitkäkestoisuus voi johtua siitä että tämä kokous oli
viimeinen kerta kun kirkkoneuvostolla oli mahdollisuus vaikuttaa asiaan.
Kirkkoneuvosto oli alunperin ollut seurakuntatalon rakentamisen kannalla. Kun
kappeli kuitenkin päätettiin rakentaa se ehdotti siihen vielä halvempaa ratkaisua.
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Lopuksi päädyttiin siihen, kun Kettulakin luopui kannastaan, että siunauskappeli
rakennetaan tell-tiilestä.39

3.3 Kappeli alkaa saada lopullista muotoaan

Edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa 24.4. 1955 käsiteltiin myös
halvemman kivisen kappelin luonnoksia. Nämä olivat ne toiset luonnokset jotka
kirkkovaltuusto oli pyytänyt kirkkohallintokuntaa hankkimaan. Arkkitehti Riihelä oli
lähettänyt valtuutettu Karvoselle uudet luonnokset pienin muutoksin. Niistä käy
selville että kappeli oli kooltaan 9,5 m x 13,5 m eli 132 neliömetriä.
Kokonaiskuutiopinta-ala on 965 kuutiometriä ja kustannusarvio 5-6 miljoonaa
markkaa. Istumapaikkoja salissa 72 ja parvella 40. Yhteensä istumapaikkoja oli sama
määrä kuin ensimmäisessä suunnitelmassa eli 112 kappaletta. Kellarikerroksen
konehuone jätettiin tässä luonnoksessa sisustamatta. Kirkkovaltuuston pöytäkirja ei
mainitse mitään kirkkohallintokunnan luonnoksessa olleesta jäähdytyshuoneen
sisustamatta jättämisestä.40
Seuraavaksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkohallintokunnan tekemän
rahoitusluonnoksen. Sen mukaan pääomarahastosta seurakunta otti 1.800.000
markkaa, rakennusrahastosta 3.000.000 markkaa ja metsän myynnistä toivottiin
saatavan 2.000.000 markkaa.41 Metsän myynnistä arvioidut saatavat erosivat
huomattavasti kirkkohallintokunnan arviosta, joka oli 6.800.000 markkaa.42
Kirkkovaltuuston puheen johtaja kuitenkin halusi merkitä eriävän
mielipiteensä 4§ päätökseen ja 5§ päätökseen. Perusteet olivat seuraavat:
”Puheenjohtajaa arveluttaa lähteä näin kapealla pohjalla, kuin 10 miehen voimalla
tällaista asiaa toteuttamaan.” ”Vielä arveluttaa päätös tyhjentää seurakunnan
rakennusrahasto kokonaan.” ”Kuten kirkkoneuvoston pöytäkirjasta laajemmin
selostettu 21.4. 1955 6§ nykyisen kirkkoherran viimeistään 2 vuoden perästä
siirryttäessä eläkkeelle, suuria kustannuksia vaativia rakennustöitä pappilassa ja
39
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hautausmaalla vain rakennusrahastoon 4% vahvistetusta 3.000.000. mk:sta siis
120.000. mk.”43
Viimeisessä argumentissa oli kyse seurakunnan pappilan lämmityksen
uusimisesta ja uuden hautausmaan mittaamisesta. Lisäksi kirkkovaltuuston
puheenjohtaja kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin: ”Kun taloudenhoitaja viime
talousarviota laatiessa ilmoitti, että liikkuma-alaa on vain 6-7 tuhatta, niin jo veroäyri
nousee 1:40 p, niin mistä otetaan vähennykset? nuorisotyö ja
diakoniamäärärahoistako? Miksi nyt ei pelota veroäyrin nousu ja miksi nyt ei pelotella
kirkosta eroamisella, kuten seurakuntatalo asiassa, jonka kustannukset olivat 1 ½
miljoonaa pienemmät.”44
Edellä mainitut lainaukset valaisevat varsin hyvin sitä, miksi kokous oli
kestänyt niinkin pitkään sekä millaisia argumentteja, että vasta-argumentteja siellä oli
esitetty.
Lopuksi kokouksessa keskusteltiin rakennustoimikunnan asettamisesta.
Tämä tehtävä annettiin yksimielisesti kirkkohallintokunnalle jolle annettiin oikeus
käyttää pätevää asiantuntija apua. Kirkkovaltuusto päätti myös rakennustoimikunnan
hankittua kaikki tarpeelliset luvat, piirustukset, työselvitykset, urakkatarjoukset ym.
oli nämä tuotava uudelleen kirkkovaltuuston tutkittavaksi ja hyväksyttäviksi. Tämän
jälkeen päätökset voitiin lopullisesti panna täytäntöön ja rakennustyö aloittaa.
Kokouksen viimeinen päätös oli hankkia rakennustyömaalle luotettava ja pätevä
työnvalvoja .45
Kirkkohallintokunta otti yhteyttä arkkitehti Riihelään, jotta hän alkaisi
tehdä työpiirustuksia. Riihelän toiseen luonnokseen, jonka perusteella
kirkkohallintokunta oli ajatellut piirustukset laadittavan oli tullut muutoksia:
Lämmityshuoneen minimikoko olisi 2 x 2 metriä. Savuhormin poikkimitta vähintään
15 x 25 senttimetriä ja lämmityshuoneen ovi 85 x 200 senttimetriä. 27.4. 1955
pidetyssä kokouksessa kirkkohallintokunta ehdotti, että polttoainesäiliö tulisi seinän
ulkopuolelle ja siitä syntynyt tyhjä tila käytettäisiin hissin nostolaitetta varten. Hissi
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oli tarkoitettu käsikäyttöiseksi ja vastapainolla käytettäväksi. A. Eerikäinen halusi että
hänen vastalauseensa kirjattiin ylös tähän pöytäkirjaan.46

3.4 Mikkelin tuomikapituli puuttuu kappelin rakentamiseen

Seurakunnilla on Suomessa varsin pitkät perinteet siitä että heidän
rakennushankkeisiinsa puututaan ylemmältä taholta. Kirkkojen rakentamisen
voimakkaasti lisäännyttyä 1700-luvun puolivälissä alkoi julkinen valta kiinnittää yhä
enenevässä määrin huomiotansa tähän varsin laajaan julkisen rakentamisen sektoriin.
Kuninkaan kirjeellä 22.3. 1759 annettiin määräys, että kirkkojen piirustukset oli
lähetettävä Tukholmaan yli-intendentin tarkastettavaksi, mikäli haluttiin
rakennusavustukseksi saada valtakunnallinen kirkkokolehti.47
Samoin intendentinkonttorissa laaditut suunnitelmat antoivat käsityksen
siitä miltä ajanmukaisen rakennuksen tuli näyttää. Sellaisissa tapauksissa joissa aloite
kirkon rakentamiseksi tuli seurakunnalta oli yli-intendentinviraston vaikutus itse
kirkon rakentamiseen vielä suurempi. Syntyi ns. ”kirjekursseja”, joissa yliintendentinvirasto neuvoi paikallista rakentajaa millainen kirkkorakennuksen tulisi
olla.48
Haminan rauhan 1809 jälkeen suomesta tuli osa Venäjän Keisarikuntaa
ja yhteydet Ruotsiin katkesivat. Pidettiin tärkeänä oman rakennushallinnon
järjestämistä. Suomen intendentinkonttori aloittikin toimintansa jo niinkin aikaisin
kuin syksyllä 1810.49
1950-luvulla sen ajan rakennuslaki sääteli rakentamista Suomessa.
Mikkelin tuomiokapitulin puuttuminen siunauskappelin rakentamiseen ei johtunut
vain piirustuksista. Kyseessä oli enemmänkin lainopillinen kiista, jossa piirustukset
näyttelivät yhtä osaa.
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Kirkkovaltuuston kokouksessa 3.7. 1955 valittiin jäsenet antamaan
lausuntoa siitä valituksesta, jotka johtaja A. Värrälä, sekä valtuutetut A. Marttunen ja
A. Eerikäinen olivat tehneet kirkkovaltuuston päätöksestä 24.4. 1955.50
Pöytäkirjoista ei selviä tarkoin milloin valitus oli Mikkelin
tuomiokapituliin lähetetty. Kaikissa kirkkohallintokunnan, kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston päätöksissä valitusaika oli kolmekymmentä päivää.
Selityksen antajiksi valittiin samassa kokouksessa E. Honkajoki ja A.
Miettinen, jotka lähettivät vastineensa Mikkelin tuomiokapituliin.51
Valituksen ensimmäisessä osassa kyseenalaistettiin kirkkovaltuuston
päätäntävalta koska kirkkovaltuuston kokouksessa ei valtuutetuista ollut paikalla kuin
kymmenen kahdestakymmenestä.52
Kirkkovaltuuston puheen johtaja oli kirjannut pöytäkirjaan 24.4. 1955,
että häntä ”arveluttaa lähteä näin kapealla pohjalla, kuin 10 miehen voimalla tällaista
asiaa toteuttamaan”. Oliko tämä selvä vihje kappelihankkeen vastustajille että kokous
ei ollut lainvoimainen. Sitä vahvistaa se että tuomikapitulin
päätöksessä luki kuinka A. Eerikäinen piti edelleen ”erittäin tarpeellisena
seurakuntatalon aikaansaamista kirkolle”53. Ilmeisesti tämä kiista seurakuntatalosta ja
kappelista ei oltu vieläkään haudattu kokonaan vaikka päätökset kappelin
rakentamisesta oli jo tehty. Tällöin kokous oli ollut päätäntävaltainen. Kymmenen
valtuutettua ja puheenjohtaja äänestivät siunauskappelin puolesta. (kts. s.12).
Valituksen toinen osa käsittelee siunauskappelin piirustuksia. Valituksen
mukaan kirkkohallintokunta ei ollut noudattanut kirkkovaltuustolta saamaansa
tehtävää hankkia kokonaan uudet luonnokset kappelia varten. Kirkkohallintokunta oli
jättänyt pois alkuperäisestä suunnitelmasta joitain rakenteita ja näin ollen hinta oli
saatu kuuteen miljoonaan markkaan alkuperäisestä seitsemästä miljoonasta.54
Ilmeisesti kirkkovaltuusto oli halunnut aivan maasta kattoon asti uudet
piirustukset, eikä minkäänlaisia korjauksia vanhempaan suunnitelmaan.
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Hanjoen ja Miettisen selityksessä he kiistivät että piirustukset olisivat
olleet vanhat ja myös ottivat kantaa seurakuntataloasiaan. Heidän mukaansa nykyinen
seurakuntatalo oli riittävä ja kokous laillinen.55
Mikkelin tuomiokapituli tuli kuitenkin siihen päätökseen, perustuen
kirkkolain kohtiin 474 § ja 467 §, että kokous ei ollut päätäntävaltainen
valtuusmiesten liian vähäisen lukumäärän johdosta56. Näin ollen kokouksen 24.4.
1955 päätös ei pitänytkään juridisesti, joten oltiin jälleen ”alkuasetelmissa”.

3.5 Viimeiset päätökset ennen rakentamisen alkua

Kun asia oli alistettu Mikkelin tuomiokapitulin päätettäväksi ei mitään siunauskappelia
koskevia päätöksiä voitu tehdä. Odotettiin tuomiokapitulin päätöstä. Tämän johdosta
kappelin rakentaminen viivästyi monella kuukaudella.
Kirkkohallintokunta otti kappelin käsiteltäväksi seuraavan kerran
kokouksessaan 2.11. 1955. Siinä kirkkohallintokunta päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle
että se hyväksyisi saman suunnitelman sellaisenaan jota käsiteltiin keväällä
kirkkovaltuuston kokouksessa 24.4. 1955. Myös rahoitussuunnitelma oli täysin sama.
Kirkkohallintokunta laati talousarvion vuodelle 1956. Siitä kävi ilmi että
pääomamenot siunauskappelia varten olisivat 6 miljoonaa markkaa. 57
Kirkkoneuvosto puolestaan pysyi omassa kokouksessaan samalla
kannalla kuten aikaisemminkin. 4 äänellä 2 vastaan se edelleen ehdotti
siunauskappelin rakentamista puusta.58
Ratkaiseva kirkkovaltuuston kokous pidettiin 13.11. 1955. Paikalla oli
tällöin 17 valtuutettua joten kokous oli juridisesti päätäntävaltainen. Kokouksen
pöytäkirjassa lukee, että Mikkelin tuomiokapituli oli tehnyt päätöksen 3.10 1955
kumota kirkkovaltuuston päätös.59 Mikkelin tuomiokapituli ei kuitenkaan tuona
päivänä ole tehnyt mitään päätöstä koskien Heinolan kirkonkylän siunauskappelia,
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vaan päätös on tehty 15.9. 195560. Mistä tällainen sekaannus oli päässyt syntymään ei
selviä pöytäkirjoista. Tuon pienen virheen pöytäkirjassa voinee laittaa inhimillisen
erehdyksen piikkiin.
Pöytäkirjan mukaan kokouksen keskustelu oli pitkä ja vilkas. Kettula,
kunnanhallituksen puheenjohtaja, ehdotti puisen siunauskappelin rakentamista. Hänen
mukaansa se tulisi noin 2 miljoonaa markkaa halvemmaksi kuin kivinen. Lisäksi hän
perusteli puista siunauskappelia sillä, että puisesta saadaan ihan yhtä kaunis kappeli
kuin kivisestäkin ja se kestäisi hyvin seuraavat 50 vuotta. Puinen kappeli olisi
helpompi purkaa uuden tieltä kuin kivinen siunauskappeli.61
Kirkkohallintokunta puolestaan oli kivisen kappelin kannalla. Kun
molempia ehdotuksia oli kannatettu pidettiin äänestys. Tällä kertaa puurakenteisen
kappelin puolesta oli 4 ääntä ja puheenjohtaja. Kivisen siunauskappelin puolesta
äänesti 11 valtuutettua. Kirkkovaltuusto hyväksyi uudelleen 24.4. 1955 tekemänsä
päätöksen. Samalla kirkkovaltuusto antoi kirkkohallintokunnalle tehtäväksi hankkia
lopulliset piirustukset ja kustannusarvion. Molemmat oli alistettava sekä Mikkelin
tuomiokapitulin, että kirkkovaltuuston lopullisesti päätettäväksi.62Lopuksi kokous
hyväksyi jo aiemmin esitetyn rahoitussuunnitelman. Sen mukaan pääomarahastosta
otettiin 1.800.000 markkaa, rakennusrahastosta 3.000.000 markkaa ja
metsänmyynnistä toivottiin saavan 2.000.000 markkaa.63
Kun asialle oli saatu lopullinen kirkkovaltuuston hyväksyntä ja tehdystä
päätöksestä ei oltu valitettu säädetyn kolmenkymmenen päivän sisällä
kirkkohallintokunta laittoi metsän myyntiä koskevan ilmoituksen Itä-Häme lehteen.
Siitä saatavat tarjoukset oli jätettävä 5.1. 1956 mennessä.64
Tämän jälkeen kirkkohallintokunta pyysi arkkitehti Riihelältä kappelin
työpiirustuksia. Se sai Riihelältä piirustukset ja työselityksen. Jälkimmäiseen
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kirkkohallintokunta teki muutoksen ottamalla öljysäiliön pois työselityksestä koska se
liittyi lämpötarjoukseen.65
Seuraavaksi oli vuorossa urakkatarjousten pyytäminen.
Kirkkohallintokunta päätti että urakkatarjouksia ei ilmoiteta sanomalehdissä. Se jakoi
työselitykset seuraaville rakennusliikkeille: Rakennusmestari Lauri Reponen,
Rakennusliike Rekola, Vilho Kivinen, Toivo Mäkinen, Boman ja Kataja, sekä
rakennusmestari Hynynen. Sähkötöistä päätettiin pyytää eri tarjoukset, samoin
siunauskappelin lämmityslaitoksesta ja hissinosturista.66
Miksi kirkkohallintokunta päätti olla laittamatta urakkatarjousta lehteen
ei selviä pöytäkirjasta. Siitä ei myöskään selviä millä perusteella työselitykset
lähetettiin noille kuudelle edellä mainitulle rakennusliikkeelle. Tämä päätös ei
ilmeisestikään saanut hyväksyntää kaikilta tahoilta koska seuraavassa kokouksessa
tarjouksen saaneita rakennusliikkeitä oli kahdeksan kappaletta.
Nämä kahdeksan rakennusliikettä olivat kaikki edellä mainitut sekä vielä
Päijänteen Rakennus Oy Sysmästä ja K. A. Vallenius Lahdesta 67. Samoin
kirkkovaltuuston pöytäkirjassa lukee että kirkkohallintokunta oli painattanut
urakkatarjousta sanomalehtiin68
Seuraavat rakennusliikkeet lähettivät tarjouksen määräaikaan 19.4. 1956
mennessä: K.A. Vallenius 8.973.000 markkaa, Vilho Rekola 6.900.000 markkaa,
Boman ja Kataja 6.630.000 markkaa, Lauri Reponen 6.258.000 markkaa ja Päijänteen
Rakennus Oy 5.350.000 markkaa säästöbetonin perusmuurilla tai 5.410.000 tell-tiili
perusmuurilla.
Sähkötyötarjoukset olivat saapuneet seuraavilta yrityksiltä: Itä-Hämeen
Asennusliike 366.000 markkaa, Heinolan Sähkö ja Kone 363.945 markkaa ja
Sähköasennustyö 440.000 markkaa.
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Siunauskappelin lämmityslaite tulisi olemaan Aeromekano Oy:n
valmiste Thermatie kuumailmalämmitys 580.000 markkaa ja omaisten huoneen
lämmitys 38.000 markkaa. Yhteensä 618.000 markkaa.69
Tarjousten perusteella kirkkohallintokunta päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
siunauskappelin rakentaminen annettaisiin Päijänteen Rakennus Oy:lle Sysmästä telltoiseksi halvinta tarjousta joka oli Lauri Reposen 6.258.000 markkaa.70
Sähkötyöt puolestaan tulisi hoitamaan Heinolan Sähkö ja Kone 363.945
markalla, varalle valittiin Itä-Hämeen Asennusliike.71
Siunauskappelin lämmitystyöt ehdotettiin annettavaksi Aeromekano
Oy:lle niin, että omaisten huoneeseen tulisi lämmitys. Hinnaksi muodostui 618.000
markkaa. Kirkkohallintokunta ehdotti lämmityslaitteeseen asennettavaksi
sähköetulämmittäjän kylmäkäynnistystä varten.72
Kirkkoneuvosto puolestaan ehdotti kirkkohallintokunnan ehdotuksen
hyväksyttäväksi sillä varauksella että olisi otettava selvää Päijänteen Rakennus Oy:stä.
Kirkkoneuvoston mukaan kyseessä oli aloitteleva yritys. Se halusi tietää kykeneekö
Päijänteen Rakennus Oy rakennusurakasta selviämään. Sen lisäksi kirkkoneuvosto
halusi rakennukselle luotettavan työnvalvojan koska kirkkohallintokunta ei sellaista
ollut omassa pöytäkirjassaan maininnut. Kirkkoneuvosto ehdotti että rakennustyön
valvominen annettaisiin rakennusmestari V. Ilmastolle.73
Omassa kokouksessaan jonka kirkkovaltuusto piti 22.4. 1956 se
hyväksyi kirkkohallintokunnan esityksen ja antoi rakennustyön Päijänteen Rakennus
Oy:lle. Samoin kirkkovaltuusto hyväksyi Sähkö ja Kone Oy:n tarjouksen. Lämpötyöt
menivät kuten kirkkohallintokunta oli esittänyt ja Aeromekano Oy sai tehtäväkseen
kappelin lämmitystöiden tekemisen. Kirkkohallintokunta sai myös valtuutuksen
hankkia siunauskappeliin arkkunosturin ja saattaa rakennustyöt loppuun sillä ehdolla,
että se käyttäisi rakennustöissä asiantuntija-apua. Rakennustyön valvojaksi valittiin
rakennusmestari Ilmasto.74
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Kirkkohallintokunta pyysi tarjoukset arkkunosturista Liljeqvistin
Konepajalta ja Heinolan Konepajalta. Heinolan Konepaja lähetti tarjouksen jonka
mukaan se valmistaisi ja asentaisi arkkunosturin siunauskappeliin 149.000
markalla.75Urakkasopimus allekirjoitettiin 25.4. 1955 Heinolan maaseurakunnan ja
Päijänteen Rakennus Oy:n kesken. Sen mukaan työt oli aloitettava viimeistään 2.5.
1956 ja työt oli hoidettava niin että ne olisivat valmiit viimeistään 1.10. 1956.76
Päijänteen Rakennus Oy:lle maksettiin urakan suorittamisesta seuraavan taulukon
mukaan:
1. Urakkasopimusta allekirjoitettaessa 500.000 markkaa.
2. Kun perustukset oli tehty

500.000 markkaa.

3. Kun kellarin holvi oli valettu

500.000 markkaa

4. Kun ulkoseinät oli muurattu

800.000 markkaa.

5. Kun vesikatto oli tehty

800.000 markkaa.

6. Kun yläpohjat oli tehty

300.000 markkaa.

7. Kun sisärappaus oli tehty

500.000 markkaa.

8. Kun lattiat oli tehty

250.000 markkaa.

9. Kun ulkorappaus oli tehty

250.000 markkaa.

10. Kun sisustyöt oli tehty

400.000 markkaa.

11. Kun maalaustyöt oli tehty

360.000 markkaa.

12. Kun lopputarkastus oli suoritettu

250.000 markkaa.77

Sähkötöiden osalta seuraavan taulukon mukaan:
1. Sopimusta allekirjotettaessa

75.000 markkaa.

2. Kun putkitus oli suoritettu

75.000 markkaa.

3. Kun pää ja ryhmäkeskukset olivat työpaikalla

75.000 markkaa

4. Kun johdotus oli suoritettu

75.000 markkaa.

5. Kun työ oli tarkastettu ja hyväksytty

63.945 markkaa.78
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Kaiken kaikkiaan siunauskappeli tuli maksamaan 6.540.945 markkaa ja se ylitti
aikaisemman arvion noin puolella miljoonalla markalla. Luonnospiirustustensa
liitteessä arkkitehti M. Riihelä perusteli korkeampaa hintaa verrattuna
rakennuttamaansa Mikkelin seurakunnan kappeliin siten että perusmuurit olivat
kaltevassa maastossa korkeammat. Leikkaushuonetilat ja hissinosturi lisäsivät
kustannuksia kuten myös eteiskatos pilareineen. Sen lisäksi hintaa nostivat betoninen
kattorakenne, hieman korkeampi sisäkattokorkeus ja kuutiomäärä.79
Lisäksi oli käyty keskusteluja kirkkohallintokunnan ja Riihelän välillä
siitä että siunauskappeli rakennettaisiin vain 100 hengelle 112 sijaan. Tämä muutos
olisi saatu aikaan poistamalla yksi penkkirivi alhaalta. Riihelän mukaan kappelin
yleismittasuhteet olisivat kärsineet asiasta ja kellarin vainajain säilytys-, jäähdytys- ja
leikkaushuonetilat olisivat tulleet liian pieniksi. Kappelia ei tämän vuoksi kannattanut
pienentää. Riihelä vielä mainitsee että hänen mukaansa vähäisellä yleismittojen
tinkimisellä ei lopulta saavutettaisi suurtakaan taloudellista hyötyä. 80

4. SIUNAUSAPPELIN RAKENTAMINEN, KÄYTETYT MATERIAALIT JA
VALMIS SIUNAUSKAPPELI

4.1 Perustukset, sokkeli ja kellarikerros

Rakennustyöt saatiin aloitettua urakkasopimuksessa mainittuun päivään 2.5. 1955
mennessä. Pöytäkirjoista ei löydy minkäänlaista mainintaa siitä, että rakennustöiden
alku olisi jollain tapaa viivästynyt. Aivan aluksi pensaat ja puut raivattiin noin 15
metrin etäisyydeltä tulevan siunauskappelin ulkoseinistä. Seuraavaksi oli vuorossa
perustusten kaivaminen. Ne kaivettiin hiekkapohjaisen harjun rinteeseen noin 15
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senttimetriä tulevan kellarikerroksen alapuolelle. Tulevan kellariliuskan alta maata
kaivettiin noin 1,8 metrin syvyyteen asti roudan vuoksi.81
Pohja-anturat valettiin säästöbetonista seossuhteella 1:5:5. Varsinaiset
perusmuurit ja kantavat kellariseinät muurattiin tell-tiilistä sementtilaastia käyttäen.
Muurin maanpäällinen osa, joka muodostaa valmiin sokkelipinnan, muurattiin
puhtaaksi saumarimoja käyttäen. Se saumattiin jälkeenpäin värillisellä laastilla.
Porrasaskelten ja eduspilarien perustukset muurattiin myöskin säästöbetonista
käyttäen samaa seossuhdetta kuten edellä mainittu.82
Kellarin lattiaan valettiin 10 senttimetriä paksu laatta tiiviiksi sullotun
sorapohjan päälle. Tämän laatan päälle laitettiin kaksinkertainen kuumabitumi
kosteuden eristämiseksi. Tämä kosteuseristys nostettiin myös ulkoseinämuureille
sokkelin ulkopuolelle ja suojattiin 5 senttimetriä paksulla pintabetonivalulla. Kellarin
lattia kallistettiin kohti lattiakaivoja.83
Ulkoaskeleet rakennettiin rautabetonista ja päällystettiin laattakivillä,
joiden sementtisaumat ovat noin 3 senttimetriä leveät ja noin 0,3 senttimetriä
kivipinnan alapuolella. 84
Kellarin kattoholvi ja pilarituet sidepalkkeineen valettiin rautabetonista.
Sen jälkeen holvilaatan päälle levitettiin kaksi senttimetriä paksu lastuvillalevy eristys.
Sen päälle valettiin vielä 5 senttimetriä paksu raudoitettu pintabetonivalu suojaamaan
lastulevyä.85

4.2 Maanpäälliset rakenteet ja materiaalit

Ulko-ovien ja tuulikaapinovien kynnykset rakennettiin tummasta kivestä ristipäällä
hakaten. Kellarin ulko-ovien kynnykset valettiin betonista ja ne vahvistettiin
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kulmaraudoilla. Muut siunauskappelin kynnykset valmistettiin puusta ja niihin
laitettiin kolme kappaletta messinki listoja jokaiseen.86
Kellariin johtava luiska on alun perin ollut valettuna betonista.
Alkuperäisen luiskan jyrkkyydestä johtuen siihen laitettiin valaessa betonipinnasta
esiin pistäviä sepelikiviä liukumisen estämiseksi. Näitä kiviä oli työselityksen ohjeen
mukaan laitettu noin 30 kappaletta neliömetriä kohden.87
Siunauskappelin parveke valettiin rautabetonista. Koska se
sijaitsee suoraan pääsisäänkäynnin yläpuolella, päätettiin eteisen osalle asentaa
lastuvillalevy eristys. Parvekkeen kaide valettiin myös rautabetonista noin 10
senttimetriä vahvana ja päällystettiin puisella kaidelankulla. Parvekkeelle johtava
portaikko on sekin rautabetonia ja portaikon kaide alaosastaan rautaa. Käsikaide on
lakattua koivua.88
Siunauskappelin ulkoseinät rakennettiin 25 senttimetriä paksusta telltiilimuurista, jonka sisäpuolella on syrjätiilimuuraus kevyellä sahajauhotiilellä.
Sisämuuraus on sidottu rautalankasitein ulkomuuraukseen noin metrin välein
ulkomuurauksen saumojen kohdalta. Ulkoseinissä on palkkien, seinänohennusten ja
muiden lämmönhukkaa aiheuttavien rakennelmien kohdille lisäeristyksenä vuorivillaa.
Ulkoseinät rapattiin karkeahkolla roiskerappauksella ja aukkojen pielet sileällä
rappauksella.
Kantavat väliseinät on muurattu tell-tiilestä. Alttariseinä muurattiin
puhtaaksi kalkkihiekkatiilellä. Samalla tavalla on muurattu papin tilaa ja välinetilaa
erottavat 2 metriä korkeat seinäkkeet.89
Väli- ja vesikatto rakennettiin puisen kattoristikkorakenteen varaan.
Valmiiksi rakennetut ristikot on asennettu tuettiin paikoilleen seinämuurin yläosaan
ankkuroituun 9 x 9 tuumaa paksuun puuparruun. Ristikoita rakennettaessa oli
kiinnitetty huomiota siihen, että ne olivat tarpeeksi jäykät ja näin ollen ne eivät aiheuta
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painetta sivuseinille. Kappelin välikatto on rakennettu laudoista, joiden päälle on
asennettu vuoraushuopa. Tämän päälle on asennettu 5 senttimetriä tiivis
vuorivillakerros ja sen päälle 4 senttimetriä paksu lastuvillalevy kerros niin, että
lastuvillalevyt muodostavat samalla painotäytteen.90
Itse vesikatto rakennettiin harvahkon laudoituksen varaan, jonka päälle
on galvanoidusta pellistä tehty uloin kerros. Peltien saumat on vernissattu. Eteisen
katto on rakennettu samalla tavalla, paitsi katon alla oleva laudoitus on tehty
höylätystä laudasta. Katto on myöskin varustettu sen ajan asetusten mukaisilla
palovarusteilla, kuten rautaisilla palotikkailla. Katon risti rakennettiin puujalustalle
raudasta ja päällystettiin kuparilevyin.91

4.3 Ikkunat, ovet, sisustus ja maalaustyöt

Alttarin sivuseinän ikkunat, sekä nosturihuoneessa olevat ikkunat on valmistettu
insulux-tyhjiötiilistä. Siunauskappelin muiden ikkunoiden pielet on valmistettu
mäntypuusta. Itse lasi on 3 millimetriä paksua tehdaslasia. Ikkunat on tiivistetty
vuorivillalla ja varustettu niklatuilla kääntösulkijoilla.92
Siunauskappelin ulko-ovet on valmistettu laseeratusta tammesta joissa
on messinkiset kuulalaakerisaranat. Ovissa on myös Abloy-lukko, ovipumppu,
aukipito laitteet, kupariset vetimet ja tammiset työntölevyt. Tuulikaapin ovet on
valmistettu puolestaan männystä, ne ovat lasiruutuiset ja vetimet ovat kromatut.
Kellarin ulko-ovet ovat paneloidut männystä valmistetut peilitäyte ovet. Niissä on
pieni kuparivedin, ovipumppu ja aukipitolaitteet. Muut siunauskappelin ovet ovat
tavallisia 4-peiliovia.93
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Tuulikaappeihin ja pääeteiseen lattiaan rakennettiin 3 senttimetriä syvät
kulmaraudoin reunustetut mattosyvennykset. Syvennyksiin laitettiin 70 x 150
senttimetriä, 50 x 70 senttimetriä ja 50 x 140 senttimetriä kooltaan olevat kumimatot.
Kappelihuoneeseen valmistettiin puinen penkistö ja alttaripöytä raamattutelineineen.
Lisäksi kappelihuoneeseen valmistettiin kolme kappaletta siirrettäviä katafalkkeja ja
kahdelle lipputangolle alttarin molemmille puolelle metalliset lipputangon jalat.94
Parvekkeelle on valmistettu puurakenteinen kiinteä kuoron penkistö. Se
eroaa itse kappelihuoneen penkistöstä siten, että puuistuimet ovat kääntyvät.
Parvekkeelle on sen lisäksi asennettu 2 metrin mittainen vaatenaulakko parvekkeen
komeroon. Parvekkeen takaseinälle on kiinnitetty 8 kappaletta metallisia vaatenauloja.
Omaisten huoneeseen hankittiin jo rakentamisvaiheessa penkki sekä 2 metrin
mittainen vaatenaulakko. Tämän lisäksi sinne asennettiin vielä 6 kappaletta erillisiä
ripustusnauloja. Papin huoneessa on myös oma vaatenaulakko, tosin pienempi kuin
esimerkiksi omaistenhuoneessa. Ruumiiden säilytyshuoneeseen hankittiin 7 kappaletta
arkkupenkkejä ja seppelehuoneeseen 20 kappaletta metallisia seppelenauhoja.95
Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston kasvatusyhdistykseltä
kirkkohallintokunta osti siunauskappeliin 6 kappaletta seppeletelineitä 1200 markkaa
kappale ja seitsenhaaraisia kynttilänjalkoja 2 kappaletta 9100 markkaa kappale.
Näiden lisäksi hankittiin messinkinen siunauslapio ja hiekkalaatikko yhteishintaan
6000 markkaa. Kirkkohallintokunta päätti vielä hankkia kappeliin alttarivaatteen
15.000 markalla, kolme kappaletta katafalkkivaatteita á 8500 markkaa ja saattovaunun
joka maksoi 53.000 markkaa.96
Maalaustöiden värimäärityksen määritti arkkitehti Riihelä itse. Rapatut
ulkoseinät maalattiin kahdesti vaaleankeltaisella kalkkivärillä. Tammiovet laseerattiin
ja lakattiin kahdesti. Rautaosat on mönjätty ja maalattu rautalakka öljyvärimaalilla.
Ikkunoiden pielet ja ovet on maalattu öljyvärillä tasaisen himmeiksi samaan tapaan,
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kuin kappelin alkuperäinen sisäpuolinen maalaus oli. Penkit olivat myös laseerattu
tummiksi.97

4.4 Yleistä rakentamisesta ja siunauskappelin vihkiminen

Rakentamisen aikana ei ilmeisesti ole tapahtunut onnettomuuksia, koska niistä ei ole
mitään mainintaa pöytäkirjoissa. 21.6. 1956 oli rakentaminen edennyt jo siihen
vaiheeseen, että kello 14 kyseisenä päivänä kirkkohallintokunta kokoontui
siunauskappelin työmaalle harjannostajaisten merkeissä. Tuntia myöhemmin juhlaväki
kokoontui pappilan tuvassa, missä rakennustoimikunnan puheenjohtaja A. Rantanen
kehui työväkeä hyvin suoritetusta työstä. Myös arkkitehti Riihelä kiitti työväkeä hyvin
hoidetusta työstä. Kirkkoneuvoston pelot siitä, että Päijänteen Rakennus Oy ei olisi
ollut uutena yhtiönä tarpeeksi hyvä rakennustöistä suoriutumaan eivät käyneet
toteen.98
Kirkkohallintokunta tarkasti valmiin kappelin 19.10 1956. Mistään ei
löydy mainintaa että siunauskappelin rakennustyöt olisivat myöhästyneet
kirkkovaltuuston ja Päijänteen Rakennus Oy:n tekemän urakkasopimuksen
määräajasta joka oli 1.10. 1956. Tosin myöhästymisen puolesta voisi puhua se että
kirkkohallintokunta teki lopputarkastuksen kolme viikkoa sen jälkeen kun
siunauskappelin olisi pitänyt urakkasopimuksen mukaan valmistua. Tarkastuksessa
kirkkohallintokunnan mukaan työ oli tehty sopimuksen mukaisesti ja siunauskappeli
otettiin seurakunnan hoitoon 99.
Mikkelin hiippakunnan piispa Martti Simojoki (17.9 1908 – 25.4. 1999) vihki
siunauskappelin käyttöön 2.11. 1956 kello 12.100

4.5 Valmis siunauskappeli
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Arkkitehti Riihelä luonnospiirustustensa liitteessä mainitsee kuinka hän on suunnitellut
kappelin suoraviivaiseksi. Kaikin puolin asialliseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi
käytännöllisyyden sekä muotohenkensä puolesta101. Vaikka rakennuksen
käytännöllisyyttä ja toimivuutta on korostettu siinä, että arkkitehti M. Riihelä ei
halunnut pienentää alakerran vainajain säilytys-, jäähdytys- ja leikkaushuonetiloja, niin
ikkunoiden osalta siunauskappeli ei sitä edusta. Siunauskappelin molemmilla sivuilla
on kolme ikkunaparia. Itäsivulla ikkunat ovat hieman pienemmät kuin länsisivulla
(kuva 6). Pohjois-sivulla pääsisäänkäynnin yläpuolella on myös kaksi ikkunaa102.
Kappeli on sisäpuoleltaan hieman hämärä. Siinä ei ole niin suuret ikkunat, kuin
esimerkiksi Sysmään Otamon hautausmaalle vuonna 1938 valmistuneessa
siunauskappelissa. Otamon kappelin on suunnitellut arkkitehti Väinämö Ojanen103. V.
Ojasen suunnitelmassa näkyy jo funktionalismin vaikutus, varsinkin ikkunoiden osalta.
Heinolan kirkonkylän siunauskappeli puolestaan edustaa vanhempaa ajattelutapaa,
jossa kappeli on hämärä, suljetumpi rakennus104. Valoisampia kappeleita oli tehty jo
aiemmin.
Erik Bryggmanin (7.12. 1891 – 21.12. 1955) suunnittelemassa Turun
Ylösnousemuskappelissa, joka rakennettiin vuosina 1939-1941 on otettu valaistus
uudella tavalla huomioon. Turun ylösnousemuskappeli edustaa uutta ajattelutapaa
kuolemasta. Valo johdattaa ajatukset ylimaalliseen tuonpuoleiseen, ei haudan
synkkyyteen kuten aiemmin ajateltiin.105
Toinen moderni ajattelutapa liittyy siunauskappelin ja ympäröivän
maaston suhteeseen. Gunnar Asplund (22.9. 1885 – 20.10. 1940) suunnitteli 1918
Tukholman metsähautausmaan kappelin. Sen puiset doorilaiset pylväät tekivät siitä
osan luontoa106. Tätä samaa vaikutusta on Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemassa ja
vuosina 1956-1957 rakennetussa Otaniemen Teekkarikylän kappelissa. Tämä kappeli
on tiilestä muurattu, hyvin askeettinen, mutta sulautuu erinomaisesti ympäröivään
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luontoon huolimatta korostetusta ympäröivän romantiikan tavoittelustaan.107 On
mahdotonta sanoa millä tavalla Heinolan kirkonkylän siunauskappeli on aikanaan
ympäröivään maisemaan sulautunut. Koko alue ja Uusi hautausmaa ovat kokeneet niin
paljon muutoksia, että alkuperäisestä maisemasta ei ole juuri mitään muuta jäljellä
kuin Uuden hautausmaan betoniaita.
Uusien suuntausten vaikutus ei ole ollut kovin suuri kirkonkylän
siunauskappelissa. Osasyynä tähän voi olla aiemmin kirkkoneuvoston mainitsema
arkkitehti M. Riihelän nuoruus. On mahdollista, että hänen on täytynyt koulusta
päästyään yksinkertaisesti saada töitä. Uusiin suuntauksiin hän on varmasti koulua
käydessään tutustunut, mutta katsonut soveliaammaksi ”maalaisoloihin”
muotokieleltään perinteikkäämmän kappelin. Nämä maalaisolothan korostuivat myös
kirkkoneuvoston puheenjohtajan A. Eerikäisen ja kirkkoneuvos P. Kaarnan
keskusteluissa. He tulivat siihen johtopäätökseen, että puinen siunauskappeli olisi
suotavampaa rakentaa, kuin kivinen (kts. s.11). Samoin uudet trendit liikkuvat hyvin
usein kasvukeskuksista syrjäseuduille päin.
Kirkonkylän kappeli on suorakaiteen muotoinen harjakattoinen
rakennus. Samaa muotokieltä edustavat muun muassa vuonna 1955 arkkitehti Eino
Schroderuksen suunnittelema Alavuuden seurakunnan muistojen kappeli108ja
rakennusmestari Hannu Toikan vuonna 1956 suunnittelema Myllykylän kappeli
Vehkajoella109. Myös vuonna 1935 rakennettu ja arkkitehti Pentti Ilveskosken vuonna
1996 uudistama Kalvolan siunauskappeli edustaa samaa muotokieltä110.
Eniten Heinolan kirkonkylän siunauskappelin ulkomuotoon sekä
sisustusratkaisuihin on erittäin todennäköisesti vaikuttanut M. Riihelän suunnittelema
Mikkelin Rouhialan siunauskappeli. Luonnospiirustusten liitteessä arkkitehti Riihelä
vertailee Rouhialan kappelia ja Heinolan kirkonkylän kappelia toisiinsa monessa
kohdassa. Esimerkiksi perusmuurien korkeuden osalta, leikkaushuoneen suhteen ja
hissinosturin yhteydessä111. Sen lisäksi Mikkelin Rouhialan kappeli oli valmistunut
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vain vuotta aikaisemmin ennen kuin Heinolan maaseurakunta tilasi häneltä piirustukset
Heinolan kirkonkylän kappelia varten.
Helvi Blomqvistin teoksen Suomen siunauskappelit pohjalta laadin
taulukon Suomen siunauskappeleista112. Kyseessä on taulukko ainoastaan Suomen
evankelisluterilaisen kirkon kappeleista. Ortodoksiset kappelit on jätetty pois. Kuten
myös ne kappelit joihin ei oltu merkattu tarkkaa rakennus- tai käyttöönottovuotta.
Taulukossa on 108 kappaletta siunauskappeleita mikä antaa mielestäni riittävän
kattavan kuvan koko Suomen evankelisluterilaisista kappeleista.113
Taulukosta käy ilmi, että 1950-luku on ollut Suomessa
siunauskappeleiden rakentamisen ”kulta-aikaa”. Kyseisellä vuosikymmenellä
rakennettiin yli 33 kappaletta siunauskappeleita. Taulukosta käy myös ilmi, että
samana vuonna kun kirkonkylän kappeli valmistui eli vuonna 1956, valmistui tai
vihittiin käyttöön 8 muuta siunauskappelia Suomessa.
Myös 1960-luvulla rakennettiin paljon siunauskappeleita. Taulukon
mukaan 24 kappaletta. Sen jälkeen rakentamisvauhti alkaa hiljentyä ja 2000-luvulle
tultaessa kappeleita on rakennettu 26 kappaletta, mikä on vähemmän kuin pelkästään
1950-luvulla.

5. UUSI HAUTAUSMAA SIUNAUSKAPPELIN VALMISTUMISEN JÄLKEEN

5.1 Hautaamisen taustoja ja Uuden hautausmaan ensimmäiset päätökset

Kirkkoihin hautaaminen kiellettiin Suomessa 1700-luvun lopulla. Asetus ei ilmeisesti
koskenut koko maata, koska vuonna 1822 annettiin koko maata koskeva kirkkoon
hautaamisen kielto114.
Kaikkia ei voitu tietenkään kirkkojen kryptiin haudata, vaan
vanhempana traditiona oli haudata kuolleet saariin tai joen törmissä sijaitseviin perheja kyläkalmistoihin. Luterilainen kirkko alkoi painottamaan siunattuun maahan
hautaamista 1600-luvulla ja seuraavalla vuosisadalla siunattuun maahan hautaaminen

112

Liite 2.

114

Kiiskinen 1992, 24.

30.

tuli pakolliseksi. Kun siunattuun maahan hautaaminen pakollistaminen synnytti
Suomessa uuden ilmiön; väliaikaishautaamisen. Paikkakunnilla jotka sijaitsivat pitkien
matkojen päässä virallisilta hautausmailta saattoivat sääolot estää ruumiin
kuljettamisen siunattuun maahan. Tällöin ruumiit haudattiin väliaikaisiin hautoihin,
jotka olivat ennen routaa maahan kaivettuja kuoppia tai kirkon yhteydessä sijainneita
luukamareita.115
Tilapäishautakäytäntö oli vallalla pohjoisessa aina 1900-luvulle saakka.
Lopullisesti se päättyi vasta 2. maailmansodan jälkeen tieverkoston parantumisen
myötä.116
Kirkko ryhmitteli hautajaiset aina 1800-luvulle asti neljään eri ryhmään
seremonioiden suhteen: julkiseen, hiljaiseen, paheelliseen ja häpeälliseen hautaukseen,
riippuen kuolintavasta tai elintavoista117. Myös hautausmaiden ajateltiin jakautuvan
eriarvoisiin paikkoihin. Arvokkaimmat paikat olivat kirkon välittömässä läheisyydessä
ja mieluiten kirkon itä- tai eteläpuolella. Ne miellettiin valon ja Kristuksen toisen
tulemisen ilmansuuntina. Pohjoinen ja länsi olivat vähänarvoisempien ihmisten
suunnat, esimerkiksi rikolliset ja itsemurhan tehneet haudattiin yleensä kirkon
pohjoispuolelle. Mestatut haudattiin kirkkotarhan ulkopuolelle jota erotti yleensä
muuri. Uskonpuhdistus tosin yritti karsia tätä tapaa. Tapa oli kuitenkin niin syvään
juurtunut, että vielä 1800-luvulla, kun osa hautausmaista tehtiin
etukäteissuunnitelmien mukaan oli ”ensimmäinen multa” varattu varakkaimmille.
1900-luvulla alettiin sitten järjestelmällisesti välttää hautausmaan osien arvottamista.
Osasyy tähän lienee se, että monesti ainoa ilmansuunta, mihin hautausmaa pystyi
laajenemaan oli juuri pohjoinen.118
1930-luvulta lähtien hautausmaihin alettiin kiinnittää yhä enenevässä
määrin huomiota. Erilliset asutuksen ulkopuolella olevat hautausmaat olivat
yleistyneet 1800-luvulla väestön kasvun, epidemioiden ja kirkkomaiden
riittämättömyyden vuoksi. Aluksi seurakuntalaiset pitivät huolta hautausmaista oman
harkintansa mukaan ja niiden hoito oli varsin kehnolla tolalla. Pastori Väinö Forsman,
kirjailija Maila Talvio (17.10. 1871 – 6.1. 1951) ja taiteilija Ilmari Wirkkala (2.6. 1915
115
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– 19.5. 1985) mainitaan usein henkilöinä, jotka nostivat 1930-luvulla hautausmaat
seurakuntasivistyksen mittapuuksi.119
Piispainkokous antoi ensimmäisen hautausmaiden malliohjesäännön
vuonna 1929. Vuonna 1933 perustettiin Hautausmaiden Ystävät -niminen yhdistys.
Hautausmaiden Ystävät ry. piti sadoittain esitelmiä, julkaisi kirjallisuutta ja laati
malleja hautamuistomerkeiksi. Tämän johdosta alkoi hautausmaiden taso Suomessa
nousta valtavasti, mutta ohjesäännöt muuttuivat pian kaavoihin kangistumiseksi.
Helppohoitoinen nurmikko, hautojen reunakivien poistaminen sekä niiden koon, että
muodon rajoittaminen tulivat leimallisiksi Hautausmaan Ystävien ohjesäännöissä.
Vuonna 1955 tämä suuntaus huipentui piispainkokouksen julkaisemassa ohjekirjassa
Jumalan puistot kauniiksi.120
Piispan tarkastus oli myös taustalla siihen miksi Uuden hautausmaan
tarkastusmittaukset aloitettiin. Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 10.10. 1958, että
piispan tarkastuksessa oli puututtu epäkohtiin, jotka Uudella hautausmaalla vallitsivat.
Edellä mainitut tarkastusmittaukset oli aloitettu kirkkohallintokunnan toimesta.
Pöytäkirjoista ei selviä tarkka ajankohta mutta nurkkamerkit asetettiin samana
syksynä. Myös suunnitelma vesijohdosta Uudelle hautausmaalle oli laadittu
kirkkohallintokunnan toimesta.121
Heinolan maaseurakunnalla oli ollut aiemmin hautainhoitorahasto. Nyt
kirkkoneuvosto esitti, että se otettaisiin uudestaan käyttöön. Myös uudet täsmälliset
säännöt tulisi saada hautainhoitorahastolle. Kirkkohallitus oli lähettänyt seurakunnille
mallisäännöt ja kirkkohallintokunta oli tämän mallisääntöjen pohjalta laatinut oman
ehdotuksensa rahastoon suoritettavista maksuista.122
Kirkkohallintokunnan ehdotusta käsitteli kirkkoneuvosto kokouksessaan 30.1. 1959
ja myös kirkkoneuvosto ehdotti suunnitelmaa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Suunnitelmassa seurakunta ottaisi hautoja hoidettavaksi joko määräämättömäksi ajaksi
tai yhdeksi kesäksi seuraavilla hinnoilla:
1. Haudat määräämättömäksi ajaksi:
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1 hengen hauta

50.000 markkaa

2 hengen hauta

60.000 markkaa

3 hengen hauta

70.000 markkaa

4 hengen hauta

80.000 markkaa

Aina 10.000 markkaa lisäsijalta jne.
2. Haudan kesähoito yhden kesän ajan:
1 hengen hauta

2500 markkaa

2 hengen hauta

3000 markkaa

3 hengen hauta

3500 markkaa

4 hengen hauta

4000 markkaa

Aina 500 markkaa lisäsijalta jne.123
Ilmeisesti Uudella hautausmaalla ei tätä aiemmin ole seurakunta pitänyt
huolta haudoista, koska siitä ei ole löytynyt mainintoja pöytäkirjoista. On
todennäköistä, että kirkkovaltuusto on tämän ehdotuksen hyväksynyt. Sitä olivat
puoltaneet sekä kirkkohallintokunta, että kirkkoneuvosto.
Vuoden 1958 syksyllä laadittua suunnitelmaa vesijohdon rakentamisesta
Uudelle hautausmaalle alettiin toteuttaa kesällä 1959. Yksi syy tähän oli se että kesä
1959 oli kuiva ja veden saanti Uudelle hautausmaalle oli tullut yhä hankalammaksi.
Uudelle hautausmaalle rakennettiin 3 vesisäiliötä ja vesijohto joka tuli
läheisestä Pikonen nimisestä lammesta noin 320 metrin päästä.124
Kartoitusmittauksen valmistuttua Uudelle hautausmaalle alkoi
siunauskappelin ympäristön suunnittelu. Puutarhuri R. Kelonen teki ensimmäisen
suunnitelman. Sen mukaan hautausmaalle tulisi kuusiaita siellä jo olevan betoniaidan
suuntaisesti pohjois- eteläsuunnassa. Tämä betoniaita kulkee kappelin itäpuolella noin
20 metrin päässä kappelin ulkoseinästä (kuva 5). Kirkkohallintokunnan
suunnitelmassa ei oltu otettu huomioon työtuntien määrää, maanajokustannuksia ja sitä
että uusi kuusiaita vaatisi tukiaidan menestyäkseen. Kirkkohallintokunta ehdotti, että
tähän työhön varattaisiin rahaa 300.000 markkaa.125
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Tämän lisäksi kirkkohallintokunta ehdotti että jos uusi kuusiaita tulee
kulkemaan betoniaidan suuntaisesti, niin betoniaita puretaan pois. Betoniaidan
purkamista perusteltiin sillä että tämä uudempi vuonna 1952 ostettu alue (kts. s.5)
tulisi ottaa välttämättä käyttöön hautauspaikoiksi. Kirkkohallintokunta ehdotti tähän
aidan purkamiseen 250.000 markan määrärahaa.126
Kirkkovaltuusto tuli samaan johtopäätökseen kuin kirkkohallintokunta.
Myös kirkkoneuvosto oli puoltanut suunnitelmaa. Kirkkovaltuusto oli sitä mieltä että
edessä oli hautausmaahan ostetun uuden alueen kokonaisjärjestely ja myönsi edellä
mainitut varat töiden suorittamiseen.127
Seuraavana keväänä Uuteen hautausmaahan kävi tutustumassa
Seurakuntapalvelu Oy:n arkkitehti Manström ja johtaja Loiri128. Pöytäkirjat eivät
paljasta miksi Manström ja Loiri tulivat tarkastuskäynnille ja kuka heidät kutsui.
Kirkkohallintokuntahan oli jo laatinut suunnitelman betoniaidan purkamiseksi ja
kuusiaidan istuttamiseksi. Arkkitehti Manström ehdotti että kokonaissuunnitelma
tehtäisiin koko alueesta. Sekä Uuden hautausmaan vanhemmasta osasta, että
uudemmasta osasta. Molempien osien käyttöönotto tulisi suorittaa tarpeen mukaan.
Betoniaita jäisi kuitenkin paikoilleen mutta siihen tehtäisiin tarvittavat aukot käytävien
ja kulkureittien kohdille129.
Seurakuntapalvelu Oy teki karttaluonnoksen koko Uuden hautausmaan
alueesta ja myös käyttöselitykset koko alueelle. Kirkkovaltuusto hyväksyi
Seurakuntapalvelun tekemät luonnokset niitä hieman muuttaen. Seurakuntapalvelun
ehdotuksen mukaan hautarivien väliset kukkaistutukset olisivat metrin levyisiä.
Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin niiden leveyden puoleen metriin. Näin saatiin
hautausmaalle enemmän hautapaikkoja ja hautausmaan hoitotyö väheni.
Siunauskappelin länsipuolella kulkeva Koulutie korjattiin luonnoksessa uudelle
paikalle joka vastasi paremmin rakennuskaavaa. Tien ja siunauskappelin väliin tulevan
pensasaidan paikka puuttui Seurakuntapalvelu Oy:n luonnoksesta. Tätä pensasaitaa
pidettiin välttämättömänä siunauskappelin alueen suojaamiseksi. Myös betoniaitaan
tehdyt aukot tulivat olemaan hautausmaan pohjois- ja etelä sivuilla lähes keskellä
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hautausmaan betoniaitaa. Pohjoisportti tulisi noin 25 metrin päähän siunauskappelin
pääovesta sen koilispuolelle.130
Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi myös arkkitehti
Manströmin ehdotuksen, että betoniaitaa ei purettaisi, vaan se päätettiin verhota
kuusamaistutuksin.131
Kuusamaistutuksia laitettiin kirkkohallintokunnan päätöksellä Uuden
hautausmaan länsipuolisen betoniaidan ja pohjoispuolisen betoniaidan päälle yksi
kappale yhtä aitatolppaa kohden. Samalla kirkkohallintokunta päätti pyytää
Seurakuntapalvelu Oy:stä paaluttajaa paaluttamaan vanhan osan ja uuden osan.132
Samana keväänä 1962 Seurakuntapalvelu Oy:stä saapui paikalle
kartoittaja ja Uuden hautausmaan vanhemman osan muutoskohdat paalutettiin niiltä
osin joihin muutoksia tuli. Samoin uudempi osa paalutettiin ensimmäistä
poikkikäytävää myöten. Tämä poikkikäytävä kulkee aivan siunauskappelin pääoven
edestä.133
Näiden päätösten mukaan Uutta hautausmaata lähettiin kehittämään
eteenpäin ja pöytäkirjossa ei mainita minkäänlaisia toimenpiteitä Uudella
hautausmaalla lähes kymmeneen vuoteen. Tietenkin seurakunta on hautausmaata
hoitanut. Ilmeisesti mitään niin tärkeää ei ole tapahtunut tai sinne rakennettu kyseisellä
välillä 1962 – 1972 jotta siitä olisi erikseen tehty suurempia päätöksiä. Olihan heillä
jo suunnitelma jonka mukaan hautausmaata kehitettiin.

5.2 Uusi hautausmaa 1970-luvulla ja 1980-luvulla

Edellä mainitun kymmenen vuoden tauon jälkeen kirkkohallintokunta kiinnitti
huomiota siihen että Uuden hautausmaan hautakivet eivät olleet linjassa vaan
epäjärjestyksessä. Se että hautakivet eivät olleet linjassa johtui osaksi reunakivistä.
Kirkkohallintokunta sai ajatuksen että reunakivat poistettaisiin jolloin hautakivien
riveihin laittaminen tulisi olemaan helpompaa. Kuitenkin kirkkohallintokunta ei tehnyt
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vielä minkäänlaista päätöstä tai esitystä asiasta kirkkovaltuustolle vaan asia jätettiin
hautumaan.134
Hautausmaan Ystävät ry. oli jo 1950-luvun puolivälissä ehdottanut että
reunakivet poistettaisiin hautausmailta joten ajatuksena reunakivien poistaminen ei
ollut mikään uusi tai vallankumouksellinen (kts. s. 31).
Siunauskappelin edustalta oli vesi päässyt valumaan Uuden
hautausmaan pääkäytävälle, tämän johdosta kaikki pääkäytävät korjattiin. Vesi
päätettiin ohjata betoniaidan viertä hautausmaan ulkopuolelle kaivettuun kuoppaan
jossa se imeytyisi maahan ja ei valuisi itä-länsisuuntaiselle pääkäytävälle.135
Syksyllä 1973 tuli seurakunnalle ajankohtaiseksi ottaa kantaa Lakeasuon
paikallistien rakentamiseen koska kyseinen tie tuli aiheuttamaan siunauskappelille
vievän tien paikan muuttamisen136. Seurakuntahan oli tietoinen että siunauskappelille
vievän tien asema tulee myöhemmin muuttumaan kun he tekivät päätöksiä
siunauskappelin tarkasta sijainnista137. Kokouksessa joka pidettiin 3.10. 1973 olivat
läsnä myöskin Heinolan maalaiskunnan sen aikainen kunnanjohtaja P. Saarinen ja
kunnan rakennusmestari E. Anttila. Syynä tähän oli se että siunauskappelille johtava
tie oli vanha kunnan omistama tie. Yhteisessä neuvottelussa kirkkohallintokunta ja
Heinolan maalaiskunta tulivat siihen tulokseen että uusi liittymä Lakeasuontieltä tuli
kulkemaan kohti Uuden hautausmaan uudemman alueen luoteiskulmaa. Sen jälkeen tie
liittyisi asemakaavaan merkittyyn tiehen joka kulki siunauskappelin länsipuolelta.
Seurakunta luovutti maata Uuden hautausmaan uudemman osan luoteiskulmalta sen
verran että liittymä voitiin siihen rakentaa. Heinolan maalaiskunta suoritti kyseisen
liittymän rakentamisen.138
Liittymä rakentamisen lisäksi alettiin rakentaa siunauskappelin
länsipuolella olevaa Koulutietä asemakaavaan merkitylle paikalleen.
Kirkkohallintokunta teki sopimuksen kunnan kanssa tämän maa-alueen
luovuttamisesta Heinolan maalaiskunnalle.139
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Kirkkovaltuusto otti kantaa esitettyyn suunnitelmaan jossa
kirkkohallintokunta oli jo allekirjoittanut kunnan kanssa sopimuksen maan
luovuttamisesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi suunnitelman yksimielisesti vaikka
sopimus olikin allekirjoitettu ennen kirkkovaltuuston kokousta.140
Hautausmaalle hankitun vesijohdon pumpun sähkömoottori paloi kesällä
1974 ja sen tilalle oli hankittu uusi moottori. Päätöksen olivat tehneet L. Välimäki ja
V. Karjalainen. Pöytäkirjoista käy hyvin ilmi että tällaisia pienempiä korjauksia
suoritettiin pelkästään kirkkohallintokunnan päätöksillä ja näillä asioilla ei vaivattu
kirkkovaltuustoa.141
Uuden hautausmaan uudemman osan ympärille rakennettiin verkkoaita,
joka tuli kulkemaan siunauskappelin ja Koulutien välissä. Se erotti tien ja Uuden
hautausmaan uudemman osan toisistaan142. Kuitenkin jo seuraavana vuonna
kirkkohallintokunta teki päätöksen rakentaa siunauskappelia ja uudempaa osaa
ympäröivä aita laudasta.
Tämän kirjoittaja kuitenkin muistaa hyvin kun kulki vuodesta 1983
lähtien 6 vuotta Uuden hautausmaan eteläpuolella kulkevaa pururataa myöten kouluun,
että vain uudemman osan eteläpäädyn aita oli rakennettu laudasta. Koulutien ja
siunauskappelin välissä puolestaan oli verkkoaita.
Vaikka Uuden hautausmaan itä-länsi suuntaista pääkäytävää oli korjattu
samalla, kun veden valuminen siihen estettiin (kts. s. 35). Piti sama käytävä korjata jo
kaksi vuotta myöhemmin. Samalla päätettiin että pääkäytävän jyrkimpään kohtaan
rakennetaan puinen portaikko. Ilmeisesti vesi teki tuhojaan tässä jyrkässä kohdassa
edelleen ja se ei pysynyt kunnossa ilman portaikkoa. Myös osa Uudesta hautausmaasta
nurmetettiin. Pöytäkirjasta ei selviä mikä osa se on ollut. Mitä todennäköisimmin
kyseessä on ollut Uuden hautausmaan uudemman osan osittainen nurmettaminen
koska tälle osalle ei oltu tehty lähestulkoon yhtään mitään se oston, vuoden 1952
jälkeen. 143
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1970-luvun loppupuolelle ajoittuu myöskin Heinolan maaseurakunnassa
pieni organisaatiomuutos. Kirkkohallintokunta joka oli perustettu vuonna 1928
lakkautettiin. Sen tilalle käytännössä samoja asioita tuli hoitamaan Kirkkoneuvoston
taloudellinen jaosto. Se aloitti toimintansa vuonna 1977. Ensimmäiseksi toimeksi
taloudellinen jaosto otti kantaa hautojen reunakivien kysymykseen144. Lopullista
päätöstähän hautojen reunakivistä ei oltu tehty vaan asia oli jätetty hautumaan (kts. s.
35). Näin ollen tuli aika tehdä asiassa lopullinen päätös. Taloudellinen jaosto tuli
siihen tulokseen kun reunakiviä ei enää oltu uusille haudoille laitettu ja monista
vanhoistakin haudoista oli reunakivet poistettu omaisten toimesta niin taloudellinen
jaosto päätti kieltää Heinolan maaseurakunnan hautausmailla reunakivien käytön.
Vielä yhtenä syynä tähän oli myös seurakunnan pyrkimys koneelliseen
haudankaivamiseen ja ruohonleikkaamiseen joihin molempiin reunakivet aiheuttivat
ylimääräistä haittaa. Ainoastaan hautakiven levyinen ja haudan pituussuuntaan 40
senttimetrin päähän ulottuvan kukkakaukalon käyttäminen päätettiin sallia.145
Seuraava suurempi suunnitelma koski seurakunnan 350-vuotis juhlia.
Taloudellinen jaosto otti yhteyttä Stenbergin taimistoon ja laati yhdessä kyseisen
taimiston kanssa istutussuunnitelman siunauskappelin ympäristölle. Suunnitelma
toteutettiin syksyllä 1980. Suunnitelman mukaan siunauskappelin ja Koulutien väliin
istutettiin 8 kappaletta koristeomenapuita. Kappelin edessä olevalle pienelle aukealle
istutettiin 30 kappaletta erilaisia pensasryhmiä ja kappelin hautausmaan puoleisen
räystään alle 36 kappaletta Kukonhattu pensaita.
Uusi hautausmaa sai valaistuksen kun syksyllä 1987 Heinolan Energia
asensi hautausmaalle 8 kappaletta puistovalaisimia sekä valonheittimen
siunauskappelin eteen. Puistovalaisimet asennettiin kolmen metrin korkeuteen146.
Samalla tuli mahdolliseksi asentaa virtatolpat käytävien varteen ja taloudellisen
jaoston päätöksen mukaan hautausmaalle asennettiin kolme kappaletta virtatolppia
hintaan 5.700 markkaa.147
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Kirkkoneuvosto päätti vielä 1980-luvun lopulla purkaa vanhan
verkkoaidan, joka oli rakennettu 1974 (kts. s. 36).148

5.3 Uusi hautausmaa 1990-luvulta 2000-luvulle

Vuosikymmenen vaihtuessa siunauskappelin aita tuli jälleen ajankohtaiseksi.
Taloudellinen jaosto keskusteli aidan rakentamisesta ja päätti, että taloudellisen
jaoston jäsen Arja Haavisto ottaisi yhteyttä Kouvolan ylipuutarhuri Risto Lehtoon ja
selvittäisi häneltä aidan malliin liittyviä asioita149. Hiippakunnan
hautausmaakulttuuritoimikunnalla ei ollut kuitenkaan esittää seurakunnalle aitamalleja.
Tämän jälkeen taloudellinen jaosto kävi tutustumassa siunauskappelin aitaan ja päätti
sen jälkeen aitamallin esityksestä kirkkoneuvostolle.150
Koska kyseessä oli isompi rakennusprojekti myös kirkkoneuvosto otti
asiaan kantaa. Kokouksessaan se päätti että aidan rakentaminen siirretään
myöhempään ajankohtaan aivan taloudellisen jaoston ehdotuksen mukaisesti.151
Taloudellinen jaosto kävi paikalla ja teki vertailuja eri aitamallien
kesken. Se esitti kirkkoneuvostolle että itä-länsisuuntaisen pääkäytävän länsipuoleisen
pääportin molemmille puolille istutettaisiin noin 60 metrin matkalle pensasaita. Loput
aidasta siistittäisiin ja korjattaisiin.152
Kirkkoneuvosto otti kantaa asiaan omassa kokouksessaan 26.4. 1990 ja
kannatti taloudellisen jaoston tekemää ehdotusta että pääportin molemmille puolille
istutetaan orapihlaja-aita. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti että orapihlajaaidan taimien hankkimisesta Rainion puutarhalta. Niitä tarvittiin noin 240 kappaletta.
Istutustyö ja lannoitus annettiin Rainion puutarhan suoritettavaksi tosin istutusten
kaivuutyön hoiti Juha Pääkkönen ja töitä valvoi Matti Multamäki.153
Seuraava suuri asia joka tuli vaikuttamaan Uuden hautausmaan
kehittämiseen ja päätöksentekoon oli Heinolan maalaiskunnan ja Heinolan kaupungin
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kuntaliitos. Heinolan kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot päättivät 1.4. 1996 että
molemmat kunnat yhdistetään Heinolan kaupungiksi 1.1. 1997154. Tästä seurasi se että
Heinolan maaseurakunta ja Heinolan kaupunkiseurakunta yhdistettiin. Uudeksi
seurakunnan nimeksi tuli Heinolan seurakuntayhtymä.155
Edellä mainittu kuntaliitos vaikutti päätöksentekoon jo vuoden 1996
puolella. Taloudellinen jaosto oli tehnyt Uudelle hautausmaalle suunnitelman johon oli
varattu rahaa 30.000 markkaa vuodelle 1996156. Pöytäkirjasta ei selviä millaisesta
suunnitelmasta tarkalleen ottaen olisi ollut kyse. Ilmeisesti varsin suurista muutostöistä
tai hautausmaan kunnostamisesta ennen kuin Heinolan maaseurakunnasta tuli osa
Heinolan kaupunkiseurakuntaa. Koska seurakuntien yhdistymisneuvottelut olivat vielä
tässä vaiheessa kesken ei taloudellinen jaosto lähtenyt viemään suunnitelman
toteuttamista eteenpäin vaan jäi odottavalle kannalle157.
Vuosituhannen lopulle tultaessa Heinolan seurakuntayhtymä valmisteli
suunnitelmat Uuden hautausmaan uudemman osan varalle. Kirkkoneuvosto pyysi
arkkitehti Bey Hengiltä suunnitelman muistolehto ja uurnahautausmaata varten. B.
Heng suunnitteli muun muassa kappelin edustalla olevan vanhan betoniaidan portin
kohdalle rappusia. Kuitenkin seurakunnan puutarhuri Kati Metso esitti että rappusia ei
rakennettaisi vaan maansiirtotyöt riittäisivät maa-alueen kaltevuuden poistamiseen.
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan portaita ei rakennettu. Samalla seurakunnan
talouspäällikkö Matti Halme selvitti että seurakunta oli käynyt neuvotteluja Heinolan
kaupungin kanssa lisäalueiden hankkimiseksi Uudelle hautausmaalle. Yhteinen
kirkkoneuvosto päätti neuvottelujen jatkamisesta lisäalueiden hankkimiseksi Uudelle
hautausmaalle.158
Muistolehtoa ja uurnahautausmaata ei tätä kirjoitettaessa 10/2010 ole
vielä toteutettu. Seurakunta hankki uuden maa-alueen 6.6. 2006 Uudelle
hautausmaalle159. Maa-alueen lopullinen päätös on kuitenkin viety kirkkohallituksen
täysistunnon ratkaistavaksi koska kirkkovaltuutettu Liisa Aalto on tehnyt
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oikaisuvaatimuksen täysistunnolle siitä syystä että uusi maa-alue pilaa läheisen
pohjavesialueen.160

6. SIUNAUSKAPPELI VALMISTUMISENSA JÄLKEEN

6.1 Kaksi ensimmäistä vuosikymmentä; uusi sisämaalaus ja lämmityslaite

Vastavalmistuneen siunauskappelin sijaan Heinolan maaseurakunta keskittyi enemmän
kappelin ympäristön parantamiseen (kts. edellinen luku). Ensimmäiset päätökset
koskivat kappelin käyttöä. Mikkelin hiippakunta oli lähettänyt kiertokirjeen
seurakunnilleen ja sen pohjalta seurakunta laati siunauskappelin käytöstä
seuraavanlaisen ohjeistuksen161:
1. Seurakunnan kirkkoherra saa luovuttaa siunauskappelin
ruumiinsiunausten toimittamiseen paitsi luonnollisesti evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluvien jolloin toimituksen suorittaa tämän kirkon pappi, myöskin ortodoksiseen
kirkkoon kuuluvien siunaustoimituksiin.
2. Kirkkoon kuulumattoman henkilön ruumiinsiunauksessa saa kirkkoherra
luovuttaa kappelin seuraavissa tapauksissa
a. jos vainaja on kuulunut ev. lut. kirkkoon ja tämän kirkon pappi toimittaa
siunauksen jolloin toimituksen on tapahduttava kl:n 82§:ssa sanotulla tavalla ja
noudatetaan mitä 121§:ssa säädetään.
b. jos vainaja on kuulunut taikka ei ole kuulunut ev. lut. kirkkoon ja on
viimeksi kuulunut muuhun kristilliseen kirkkokuntaan tai uskonnolliseen
yhdyskuntaan ja hautaus suoritetaan sen toimesta, on varmistauduttava siitä,
että ruumiin siunaaminen toimitetaan arvokkaasti ja niin, ettei siinä ole ev. lut.
kirkkoa vastaan suunnattuja puheita tai muita hautausmenoja.
3. Täysin uskonnottomaan hautaustoimitukseen ei siunauskappelia saa luovuttaa.
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4.

Ei kristillisten uskontojen, kuten Jehovan todistajien tai mormonien tai

muiden vastaavien mukaisia hautaustoimituksia ei seurakunnan siunauskappelissa ole
sallittava.162
Siunauskappeli myöskin palo vakuutettiin. Itse rakennus hintaan
6.500.000 markkaa ja kalusto hintaan 500.000 markkaa163. Seuraavan kerran
siunauskappeli vakuutettiin 1963. Tällä kertaa hintaan 91.000 markkaa sisältäen sekä
rakennuksen, että kaluston.164
Koko 1960-luvun ajalla siunauskappelille ei näytetä tehneen yhtään
minkäänlaisia korjaustöitä. Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastuskertomukset 16.9. 1966, 28.9. 1967 ja 30.9. 1968 ilmoittavat että hautakappeli on
hyvässä kunnossa.165
Ensimmäiset siunauskappelille tehtävät korjaustyöt liittyivät
siunauskappelin lämmityslaitteeseen. Kirkkohallintokunta teki kevättarkastuksen
kiinteistöilleen 21.5. 1970166. Tässä tarkastuksessa kävi ilmi että siunauskappelin
lämmityslaite savuttaa joten kirkkohallintokunta kysyi sen valmistajalta Aeromekano
Oy:ltä sen korjausmahdollisuuksia.
Seuraavan 22.5. 1971 pidetyn kevättarkastuksen pöytäkirjassa ei
kuitenkaan ole mitään mainintaa siitä että lämmityslaite savutti. Kyseisessä pöytäkirjassa
sanotaan vain että siunauskappeli on kunnossa167. Kuitenkin seuraavan vuoden
tammikuussa kirkkohallintokunta päätti antaa siunauskappelin lämmityslaitteen
korjausurakan Aeromekano Oy:lle168. Mistä tällainen sekaannus on mahtanut johtua ei
selviä pöytäkirjoista eikä myöskään tarkastuskertomuksista. Kuitenkin lämmityslaitteen
korjaus tuli seurakunnalle varsin kalliiksi kuten seuraavasta ilmenee.
Vaikka päätös korjaustyön antamisesta Aeromekano Oy:lle oli tehty jo
tammikuussa, niin kirkkohallintokunta palaa samaan asiaan seuraavassa kokouksessaan,
joka oli samalla kevättarkastus. Tässä tarkastuksessa todettiin että lämmityslaitteesta
aiheutuu noen ja öljyn hajun tulo sisälle siunauskappeliin. Samalla todettiin myös että
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kappeli oli maalattava sisältä, mutta vasta sen jälkeen kun noen tulo sisälle oli saatu
estettyä. Seurakunnan taloudenhoitaja määrättiin ottamaan yhteyttä Aeromekano Oy:hyn
asiantuntijan paikalle saamiseksi mahdollisimman pian.169
Kun asialla alkoi olla kiire niin kirkkohallintokunta kokoontui seuraavan
kerran jo 17.5. 1972. Tässä kokouksessa kirkkohallintokunta tuli samaan
johtopäätökseen kuin edellisessä kokouksessaan. Lämmityslaite oli ainakin osittain
uusittava ennen kuin kappelin sisämaalaustyöt voitaisiin aloittaa. Kirkkohallintokunta
päätti jälleen kerran ottaa yhteyttä Aeromekano Oy:hyn ja pyysi siltä tarjouksen
kyseisestä työstä. Samalla se pyysi kyseiselle korjaukselle määrärahan vuoden 1973
talousarvioon.170
Aeromekano Oy lähetti laskun taloudenhoitajalle joka esitteli sen seuraavassa
kokouksessa. Tässä laskussa summaltaan 424,92 markkaa oli mukana lämmityslaitteen
korjaaminen ja puhdistaminen jotka Aeromekano Oy oli suorittanut.
Kirkkohallintokunta oikeutti taloudenhoitajan hyväksymään ja maksamaan laskun.171
Kyseinen lämmityslaitteen korjaaminen ja puhdistaminen jäi kuitenkin
vain väliaikaiseksi ratkaisuksi. Aeromekano Oy oli myös tehnyt tarjouksen koko
lämmityslaitteen uusimisesta hintaan 6840 markkaa. Tämän em. summan lisäksi tulisi
vielä kustannukset vanhan lämmityslaitteen purkamisesta, avustamisesta uuden
paikalleen asentamiseksi ja sähköjohtojen yhdistämiseksi uuteen laitteeseen. Tämän
johdosta kirkkohallintokunta päätti ensin tutkia tarkoin toimisiko vanha lämmityslaite
vielä korjauksen ja puhdistamisen jälkeen vai työntäisikö se edelleen nokea ja öljyn
hajua kappeliin sisälle. Tämä tutkimus annettiin Alpo Hietamäen ja Paavo Kiviojan
suoritettavaksi. Kirkkohallintokunta ei vielä tässä vaiheessa tehnyt lopullista päätöstä
koko lämmityslaitteen uusimisesta.172
Kun tutkimus oli suoritettu oli käynyt selväksi, että vaikka lämmityslaite
oli korjattu, työnsi se edelleen nokea kappeliin sisälle. Tämän vuoksi
kirkkohallintokunnan oli ryhdyttävä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Se otti
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siunauskappelin sisämaalauksen ja lämmityslaitteen uusimisen vuoden 1973
talousarvioon ja katsoi niiden kuuluvan perusparannukseen.173
Myös kiinteän omaisuuden tarkastusraportista vuodelta 1972 löytyy jo
edellä mainitut epäkohdat lämmityslaitteen savuttamisesta ja kappelin
uudelleenmaalaamisen tarpeesta. Niiden lisäksi tarkastusraportin mukaan kappelin
kalustokin kaipasi maalausta.174
Rahat saatuaan vuodelle 1973 pääsi kirkkohallintokunta
lämmityslaitteen uusimisasiassa eteenpäin. Ensimmäisenä se päätti ottaa vielä kerran
yhteyttä Aeromekano Oy:hyn tiedustellen pitikö sen tarjous lämmityslaitteen
uusimisesta vuodelta 1972 edelleen paikkansa vai tulisiko kirkkohallintokunnan pyytää
uusi tarjous. Lämityslaitteen uusiminen tuli kirkkohallintokunnan mukaan suorittaa
vuoden 1973 kesä- heinäkuun aikana.175
Saatuaan Aeromekano Oy:ltä tarjouksen joka oli todennäköisesti sama,
kuin edellisenä vuonna koska uutta hintaa ei pöytäkirjassa mainita, kirkkohallintokunta
valitsi sopimuksen allekirjoittajiksi kirkkohallintokunnan puheenjohtajan Lauri
Välimäen ja taloudenhoitaja Viljo Karjalaisen.176
Sopimuksessa oli maininta että kyseinen lämmityslaitteen uusiminen
tapahtui kesäkuussa 1973. Lisäksi kirkkohallintokunta päätti siunauskappelin
sisämaalauksesta. Värien suunnitteluun se pyysi asiantuntija apua kanttori-urkuri Terttu
Saarikon välityksellä. Tässä kokouksessa päätettiin myös lakata siunauskappelin penkit
kahteen kertaan. Ikkunoiden pieliin tehtiin paikkamaalaus ja sen jälkeen ne kauttaaltaan
maalattiin kertaalleen. Myös tammiovet öljyttiin kahteen kertaan myös ulkopuolelta
mutta tässä vaiheessa ei vielä muuta ulkomaalausta katsottu tarvittavan. Kellarissa
suoritettiin lämmityslaitteen uudelleen asentamisesta johtuneet paikkausmaalaukset.177
Kanttori-urkuri Terttu Saario oli ottanut yhteyttä taiteilija Viena
Mertsalmeen ja hän oli alkanut tehdä suunnitelmia siunauskappelin sisämaalauksesta.
Kun nämä suunnitelmat tulisivat valmiiksi pyytäisi kirkkohallintokunta maalausliikkeiltä
urakkatarjouksia maalaustyön suorittamiseksi. Kirkkohallintokunta oli jo tässä vaiheessa
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saanut yhden urakkatarjouksen mutta ei voinut sitä vielä hyväksyä keskeneräisten
suunnitelmien vuoksi.178
Taiteilija Mertsalmi sai suunnitelmat valmiiksi heinäkuussa 1973. Sen
lisäksi Mertsalmi teki suunnitelmat myös siunauskappelin matoista, verhoista ja
viherkasvijäljitelmästä.179
Suunnitelmien valmistuttua pystyi kirkkohallituskunta pyytämään
urakkatarjoukset ja sai ne kolmelta maalausliikkeeltä. Halvimmaksi tarjoukseksi
osoittautui Maalausliike Yrjö Vilurin tarjous hintaan 6340 markkaa. Kirkkohallintokunta
hyväksyi tarjouksen. Urakkasopimuksen mukaan maalaustöiden tuli olla suoritettuna
viimeistään 30.9. 1973 mennessä ja työ tuli suorittaa taiteilija Mertsalmen suunnitelman
mukaisesti.180
Kirkkohallintokunnan seuraavassa kokouksessa 23.8. 1973 se totesi
maalaustöiden olevan edelleen käynnissä. Samalla kirkkohallintokunta antoi
taloudenhoitaja Karjalaiselle tehtäväksi ottaa uudestaan yhteyttä taiteilija Mertsalmeen
jotta hänen suunnitelmaansa saataisiin edelleen kehitettyä181. Ilmeisesti taiteilija
Mertsalmen suunnitelma ei ollut aivan lopullinen. Siitä kertoo se nopeus jolla
Mertsalmi suunnitelman laati. Aikaa meni vain muutama viikko. Päätettiin perustaa
toimikunta johon kuuluivat taiteilija Mertsalmi, kirkkohallintokunnan puheenjohtaja
Välimäki ja taloudenhoitaja Karjalainen. Tämä toimikunta valitsi ja myös hankki
siunauskappeliin käytävämaton, verhot ja viherkasvijäljitelmän182.
Maalausurakoitsija Viluri kappelin sisämaalauksen lisäksi vaihtoi 40 ja
60 watin lamput sähkölamput 100 watin lamppuihin. Hän myös pesi lampunvarjostimet
ja näin ollen kappelista tuli aiempaa valoisampi. Kirkkohallintokunta hyväksyi kuitenkin
nämä toimenpiteet vaikka ne eivät alkuperäiseen urakkasopimukseen kuuluneetkaan. Se
päätti myös maksaa näistä toimenpiteistä urakoitsijalle erillisen korvauksen.183
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Kappelin sisämaalausta suoritettaessa havaittiin että kappelin vesikatto
vuoti ja kirkkohallintokunta pyysi Vilurilta kustannusarviota vuoden 1974 talousarviota
varten sen korjauttamiseksi.184
Kirkkohallintokunta vieraili siunauskappelilla 13.9 1973, totesi
siunauskappelin maalaustyöt tehdyksi ja hyväksyi Vilurin esittämän 6560 markan
laskun185. Alkuperäinen urakkahinta oli 6340 markkaa. Lisäkustannuksia jotka johtuivat
mitä todennäköisimmin lamppujen vaihdosta ja lampunvarjostimien pesemisestä tuli 220
markkaa. Maalausurakka tuli suoritettua urakkasopimuksessa mainitun määräajan
sisällä. Kuitenkin seuraavan vuoden tammikuun 22. päivältä löytyy pöytäkirjamerkintä
jonka mukaan kirkkohallintokunta maksoi Sähkö Hilangolle 333 markkaa
lampunvarjostimista vuoden 1973 talousarviosta. Työstä tulevan osan
kirkkohallintokunta maksoi vuoden 1974 talousarviosta 186. Ilmeisesti uudet
kirkkaammat lamput tulivat vaatimaan uudenlaiset lampunvarjostimet tai sitten pestyt
lampunvarjostimet eivät enää toimineet niin kuin niiden piti. Tämä asia ei selviä mistään
pöytäkirjamerkinnästä. Kirjoittaja pitää todennäköisimpänä sitä että uudet lamput tulivat
vaatimaan uudenlaiset lampunvarjostimet.
Loppuvuodesta 1973 kirkkohallintokunta katsoi myös aiheelliseksi
suorittaa siunauskappelin ulkomaalauksen. 5 kuukautta aiemmin kirkkohallintokunta ei
katsonut ulkomaalauksen olevan vielä tarpeellinen (kts. s. 44), mutta nyt se oli
ajankohtainen187. Meni kuitenkin pitkälle seuraavan vuoden (1974) keväälle asti, ennen
kuin asiaa hoitamaan kirkkohallintokunta määräsi kirkkohallintokunnan puheenjohtajan
Välimäen ja taloudenhoitaja Karjalaisen188. He valitsivat työn suorittajaksi Y. Vilurin,
koska häneltä otettiin suoritettu työ vastaan 25.7. 1974. Urakalle oli tullut hintaa 4380
markkaa mutta tässä summassa oli mukana myöskin pikkupappilan vierashuoneen ja
ulkoverannan maalaustyöt189.
Seuraava suurempi rakennustyö siunauskappeliin suoritettiin seuraavana
vuonna. Kyseessä oli kappelin ruumishuoneen kylmälaitteiden asentaminen.
Ruumishuoneessa ei ollut rakennettuna kylmälaitteita ennen tätä. Kirkkohallintokunta
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päätti antaa työn suorittamisen siitä jo aiemmin tarjouksen tehneelle E. L. Ringmannimiselle liikkeelle Hämeenlinnasta190. Tästä voi päätellä että asiasta on aiemmin
keskusteltu mutta keskusteluja niitä ei ole pöytäkirjoihin merkitty. Urakan hinnaksi tuli
17.340 markkaa. Siihen kuului kylmälaitteiden valmiiksi asentaminen ja käyttökuntoon
laittaminen191. Työ suoritettiin kuukauden kuluessa urakkasopimuksen sopimisesta ja
uudet ruumishuoneen kylmälaitteet voitiin ottaa käyttöön 17.2. 1975.
Kirkkohallintokunta tarkisti että työ oli hyvin suoritettu ja totesi näiden laitteiden
tarpeellisuuden192.
Vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa kappeliin ei tehty minkäänlaisia
korjauksia, asennettu uusia koneita tai valaistusta. Tarkastusraporteissa 24.1 1975, 6.2.
1976 ja 13.12. 1977 mainitaan kappelin olevan erinomaisessa kunnossa ja myös
kalusteiden kunto mainitaan erinomaiseksi193.
Sen sijaan siunauskappelin ruumishuoneeseen vievä luiska (kts. s. 22)
oli todettu käytössä liian jyrkäksi joten kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti
kunnostaa sen loiventamalla sen kaltevuutta194. Luiskan tasoitustyö annettiin Kari
Vilanderin ja Jorma Kaupin suoritettavaksi 2480 markan hintaan. Siihen sisältyi
lomakorvaukset ja työkalukustannukset. Työt määrättiin aloitettaviksi 21.8. 1977 ja
seurakunta suoritti tarvittavat tarvikehankinnat sekä kaivuutyöt195. Työt suoritettiin
syksyllä 1978 ja ne olivat valmiit 24.10. 1978 mennessä jolloin kirkkoneuvoston
taloudellinen jaosto tarkisti ja hyväksyi edellä mainitun urakkasumman
maksettavaksi196.
Vaikka luiska oli juuri korjattu katsottiin seuraavassa kevättarkistuksessa
sen kaipaavana edelleen korjausta. Samoin ruumiin kuljetusvaunu oli todettu lähes
käyttökelvottomaksi joten kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto varasi vuoden 1980
talousarvioon varat uuden ruumiin kuljetusvaunun hankkimiseksi197. Kirkkoneuvosto

189

Kirkkohallintokunnan ptk. 25.7. 1973, 8§. HMS/HSY.
Kirkkohallintokunnan ptk. 22.1. 1975, 3§. HMS/HSY.
191
Kirkkohallintokunnan ptk. 22.1. 1975, 3§. HMS/HSY.
192
Kirkkohallintokunnan ptk. 17.2. 1975, 3§. HMS/HSY.
193
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuskertomukset 1965-1984 III C c 3 HMS/HSY.
194
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston ptk. 7.5. 1977, 4§. HMS/HSY.
195
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston ptk. 7.8. 1977, 3§. HMS/HSY.
196
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston ptk. 24.10. 1977, 5§. HMS/HSY.
197
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston ptk. 26.5. 1978, 4§. HMS/HSY.
190

47.

tuli asiassa samaan tulokseen ja näin ollen uusi ruumiin kuljetusvaunu hankittiin
1980198.

6.2 Siunauskappeli 1980 luvulta eteenpäin

Ruumiskellariin vievän luiskan lisäksi siunauskappelille ei tehty moneen vuoteen
minkäänlaisia korjaustöitä. Siunauskappelin mainitaan tarkastuskertomuksissa 12.12.
1978, 27.11. 1979, 15.12. 1980, 28.12. 1981, 29.12. 1982 ja 21.9. 1983 olevan
erinomaisessa kunnossa kalusteineen.199
Kevättarkastuksessa 26.5 1979 todettiin siunauskappelin arkkunosturin
olevan kunnossa ja haudankaivajan lausunnon mukaan helposti hoidettavissa200.
Seitsemän vuotta myöhemmin se oli kuitenkin korjaustarpeessa. Taloudellinen jaosto
pyysi uudesta arkkunosturista tarjoukset kolmelta eri toimijalta. Ne olivat Weckmanin
Konepaja Oy, Tähkävirta Oy ja Teräskomponentti Ky. Elokuussa 1986 taloudellinen
jaosto oli saanut tarjouksen ainoastaan Tähkävirta Oy:ltä ja päätti vielä jäädä odottamaan
muita tarjouksia201. Myös siunauskappelin seuraava sisämaalaus oli tullut
ajankohtaiseksi mutta tämä päätettiin suorittaa vasta arkkunosturin korjaustöiden
jälkeen202.
Seuraavassa kuussa ei ollut tullut muita tarjouksia kuin Tähkävirta Oy:n
tarjous. Teräskomponentti oli luvannut lähettää tilauksen syyskuun 1986 aikana.
Taloudellinen jaosto pääsi viimein kokouksessaan 30.9. 1986 päättämään tarjouksista.
Tarjouksia oli tullut kaksi kappaletta: toinen Teräskomponentti Oy:ltä hintaan 23.000
markkaa ja toinen Tähkävirta Oy:ltä hintaan 26.150 markkaa.Taloudellinen jaosto
hyväksyi Teräskomponentti Oy:n tarjouksen. Kuitenkin ennen työn aloittamista oli ollut
otettava selvää tulisiko arkkunosturissa noudattaa hissimääräyksiä.203
Teräskomponentti Ky:n edustaja Mustonen ja työsuojelutarkastaja
vierailivat kappelilla ja tutustuivat arkunnostolaitteen sijoituspaikkaan.
Työsuojelutarkastaja ei osannut kappelilla käydessään sanoa tulisiko arkkunosturissa
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noudattaa hissimääräyksiä204. Ilmeisesti mitään hissimääräyksiä ei ole tarvinnut
noudattaa koska kyseisistä määräyksistä ei enää löydy minkäänlaisia mainintoja
arkkunosturin rakentamiseen liittyvissä pöytäkirjojen momenteissa. Vanha käytöstä
poistettu arkkunosturi myytiin kaksi vuotta myöhemmin Sulo Puolakalle sen jälkeen kun
taloudellisen jaoston jäsenet Matti Multamäki ja Heikki Mertanen olivat käyneet
hinnoittelemassa sen205. Hintaa vanhalle arkkunosturille tuli 200 markkaa.206
Arkkunosturin uusimisen jälkeen päätettiin siunauskappelin
sisämaalauksesta. Taloudellinen jaosto oli varannut vuoden 1987 talousarvioon
määrärahat kappelin sisämaalaukseen. Se pyysi kolmet tarjoukset ja teetätti
värisuunnitelman207. Kirkkoneuvosto puolestaan toivoi kappeliin vaaleaa sisämaalausta
mutta lopullista värisävyä ei ole mainittu missään pöytäkirjassa208. Kun allekirjoittanut
vieraili kappelissa 25.11. 2010 kappelin sisätila oli seiniltään ja kalusteiltaan
vaaleansininen. Alttarin puoleinen seinä samoin kuin katto oli maalattu valkoisiksi.
Tämä maalaus on seurakunnan kiinteistöhoitaja Ilpo Haggrenin mukaan sama maalaus
joka siunauskappeliin tehtiin 1980-luvun lopulla.
Lopullisiin tarjouksiin kuului kuitenkin sekä seurakuntasalin lakkaus,
että siunauskappelin sisämaalaus. Tarjoukset olivat tulleet maalausliike Pentti
Gustafsson Ky:ltä ja maalausurakoitsija Tapio Kalliolta. Taloudellinen jaosto päätti vielä
odottaa että se saisi tarjoukset kaikilta kolmelta maalausliikkeeltä. Se pyysi vielä
tarkennuksia maalausurakoitsija T. Kallion tarjoukseen.209
Maalausliike Virtanen ei kuitenkaan lähettänyt tarjoustaan ja kappelin
sisämaalaustyö ei voinut enää odottaa joten taloudellinen jaosto päätti hyväksyä
maalausurakoitsija T. Kallion tarjouksen. Samalla sovittiin suullisesti siitä että työ tulisi
suorittaa toukokuussa 1987. Kuitenkin kokouksessaan 28.7 1987 taloudellinen jaosto
totesi että töitä ei oltu vielä edes aloitettu. Se päätti purkaa suullisen sopimuksen
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maalausurakoitsija T. Kallion kanssa ellei töitä olisi suoritettu 20.8. 1987 mennessä210.
Mitä todennäköisimmin maalaustyöt suoritettiin määräaikaan mennessä koska uusia
tarjouksia kyseisistä töistä ei taloudellinen jaosto enää pyytänyt.
Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa kappelissa suoritettiin
ensimmäisenä työnä katon vesikourujen asentaminen. Työn saivat taloudelliselta
jaostolta suorittaakseen Jutte Warpenius ja Reino Tuusjärvi. Työstä päätettiin
kokouksessa 20.8. 1990 ja se suoritettiin vuoden 1991 aikana. Samana vuonna myös
kylmiön konehuoneen ilmastointia parannettiin211. Kirkkoneuvoston päätösten mukaan
siunauskappeliin hankittiin kyseisenä vuonna tekokukka-asetelmia212.
Kun siunauskappelin öljynpoltin uusittiin 1973 (kts. s. 43) oli se vuonna
1993 jo kaksikymmentä vuotta vanha ja toimintakunnoton. Öljynpoltin olisi vaatinut
kalliin korjaustyön joten taloudellisen jaoston päätöksen mukaan öljypoltin uusittiin
vielä saman vuoden aikana.213
Kirkkoneuvosto puolestaan oli päättänyt että kappelin sisäristin taakse
laitettaisiin lisää valoa. Tämä työ todettiin suoritetuksi 15.8. 1994 kun kirkkoneuvosto
vieraili kappelilla. Samalla vierailulla tuli ilmi että kappelin etuosan laatoitus oli
kirjavaa. Laatoitus pestiin kirjavuuden poistamiseksi.214
Kappelin ristin maalaamiseen oli varattu varat vuoden 1996
talousarvioon 1000 markkaa kun taloudellinen jaosto suoritti seurakunnan kiinteistöjen
tarkastukset 12.9. 1995 215. Kuitenkin elokuussa 1996 työtä ei oltu vielä tehty koska se
vaikutti varsin hankalalta operaatiolta seurakunnan omin voimin suoritettavaksi. Tämän
johdosta taloudellinen jaosto antoi työn Jari Haaviston suoritettavaksi. Haavisto vuokrasi
nosturin avukseen ja hoiti työn vielä samana vuonna.216
Samassa tarkastuksessa tuli myöskin ilmi että ruumisarkkujen
siirtäminen kylmiöstä akkunosturiin ja siitä ylös saliin oli hyvin hankalaa. Tämä johtui
siitä että arkkunosturin yläreuna oli yli metrin korkeudella. Tämän helpottamiseksi
tarkastajat ehdottivat että arkuille hankittaisiin 2-3 kappaletta pyörillä varustettuja
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katafalkkeja jotta arkut saataisiin siirrettyä työntämällä arkkunosturiin. Samalla tulisi
arkkunosturi korjata lattiatasolle laskeutuvaksi.217
Meni kuitenkin melkein vuosi ennen kuin kirkkoneuvosto käsitteli asiaa
päättäen että arkkunosturin laskemiseen lattian tasalle vaadittava työ tehtäisiin
välittömästi. Hinta-arvioksi kirkkoneuvosto arveli 10.000 markkaa ja työn suoritti
Rakennusyhtymä Porvari. Rahoitus hoidettiin käyttämällä siunauskappelin
kunnossapidon määrärahaa joka oli 2000 markkaa. Sen lisäksi vielä kirkkoneuvoston
käyttövaroja, käyttökorvausta ja käyttövarausta joita oli vielä jäljellä 28.000 markkaa.
Kyseisessä 18.9 1996 pidetyssä kokouksessa päätettiin myös pyörällisten katafalkkien (2
kpl) hankkimisesta.218
Siunauskappelin sisäänkäynnin vesikourujen uusimiseen ja
kukkalaatikoiden hankkimiseen kirkkoneuvosto esitti määrärahaa vuoden 1997
talousarvioon. Kappelin idänpuoleiselle seinustalle laitettiin kiveys ja salaojitus.219 Tätä
korjaustyötä kirkkoneuvosto ehdotti suoritettavaksi jo vuoden 1996 aikana mutta
ilmeisesti arkkunosturin korjaustarve ajoi tämän työn edelle.220
Kun Heinolan maaseurakunta ja Heinolan kaupunkiseurakunta
yhdistyivät vuoden 1997 alussa (kts. s. 39) ja muodostivat Heinolan seurakuntayhtymän,
tutustui seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto myös kirkonkylän siunauskappeliin.
Hautausmaanhoitaja Jari Haavisto selvitti, että kappelin vesikourut olivat
vahingoittuneet lumien ja jäiden valuessa kappelin katolta alas. Tämän lisäksi rankkojen
sateiden aikana oli valumavedet valuneet kappelin alakertaan useaan
otteeseen kesän 1997 aikana. Tähän oli syynä liian pieni vesien imeytyskaivo. Yhteinen
kirkkoneuvosto tutustui myös alakerran ruumiiden säilytystiloihin. Yhteisen
kirkkoneuvoston jäsen Anja Haavisto totesi siunauskappelin akustiikan olevan huono ja
ehdotti että rakennukseen tulisi hankkia äänentoistolaitteet. Tässä vaiheessa yhteinen
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kirkkoneuvosto päätti että esitetyt toimenpiteet annetaan kiinteistötyöryhmän
suunniteltaviksi.221
Keskustelussani seurakunnan talouspäällikön Matti Halmeen kanssa hän
mainitsi että tuskin mitään näistä toimenpiteistä oli tehty. Koko siunauskappeli ”nukkui
ruususen unta” koko vuosikymmenen, kunnes kappelilla aloitettiin syksyllä 2009 varsin
perusteelliset korjaustyöt.222
Vuoden 1997 aikana yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli uudestaan
kappelin äänentoistosta ja sen lämpöeristyksestä. Tämän johdosta kappelin
lämmöneristystä lisättiin puhallusvillalla syksyllä 1997 mutta äänentoistolaitteita ei
kappeliin asennettu.223

6.3 Siunauskappelin uusimmat korjaustyöt

Uusimmat korjaustyöt siunauskappeliin aloitettiin syksyllä 2009. Koska kappelia ei oltu
sen rakentamisvaiheessa liitetty vesijohtoverkkoon päätettiin se nyt siihen liittää.
Vesijohdot kiinnitettiin alakerrassa olevan lämmönjakohuoneen oven yläpuolella oleviin
jo aiemmin asennettuihin päihin. Sieltä ne johdettiin yläkertaan, alakerran uuteen WCtilaan ja alakerrassa sijaitsevaan uuteen kausityöntekijöiden taukotilaan. Uuden
hautausmaan kylmävesijohtojen syöttö kytkettiin samalla kappelin vesimittariin.224
Siunauskappelin viemäröinti on myös uusittu. Viemäröinti on johdettu
ruumiskellarin pariovien etelästä katsoen vasemmalla puolella sijaitsevaan
ulkopuoliseen viemäripumppaamoon. Kappelin runkoviemäri kulkee alakerran
käytävän alla (kuva 8). Käytävä johtaa portaikkoon josta pääsee ylemmän kerroksen
kappelisaliin. Käytävästä viemäröinti on johdettu alakerran uuteen WC-tilaan ja
kausityöntekijöiden taukotilaan. Viemärit on tehty muovisista kiinteistöviemäreistä ja ne
on varustettu puhdistusluukuilla.225
Vanha öljylämmitysjärjestelmä jossa lämmönsiirto tapahtui
ilmapuhalluksella oli aiheuttanut harmia jo aiemminkin (kts. s. 43) päätettiin lopullisesti
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poistaa. Kappeli liitettiin kaukolämpöverkkoon. Kappeliin asennettiin
patterilämmitysjärjestelmä lämmönsäätölaitteineen, kytkentöineen, sekä laitteiston ja sen
toimintaan liittyvine varusteineen ja tarvikkeineen.226
Alakerrassa sijaitsevan ruumiskellarin arkkujen jalustat joita oli
seitsemän kappaletta purettiin pois. Tilalle tuli tamperelaisen Mortem-tuote Oy:n
valmistamat ja asentamat Estola kylmiöt (kuva 1). Kylmiöiden ulkopinta on
muovipinnoitettua galvanoitua terästä ja sisäpinta muovipinnoitettua galvanoitua
teräslevyä. Levyjen paksuus on 65 millimetriä. Kylmiöiden ovet ovat polyuretaaniset
erikoisovet joiden ulko- ja sisäpinnat ovat ruostumatonta terästä. Koska Heinolan
seurakuntayhtymä alkaa korjaamaan myös Heinolan kaupungin siunauskappelia tulee
Heinolan kirkonkylän kappelista puolestaan pääasiallinen ruumiiden säilytyspaikka
väliaikaisesti. Tämän johdosta tällä hetkellä (26.11. 2010) kirkonkylän kappelissa on 12
kappaletta kyseisiä kylmiöitä. Kun kaupungin kappeli valmistuu niin kirkonkylän
kappeliin jää 4 kappaletta kylmiöitä.227
Muita kappelin alakertaan tehtyjä muutostöitä olivat uuden WC-tilan
rakentaminen pariovien etelästä katsoen oikealla puolella sijaitsevaan pieneen
huoneeseen. Tässä pienessä huoneessa ei aiemmin ollut yhtään mitään. Sinne jo
aiemmin asennetut lv-putket otettiin käyttöön ja ilmanvaihtoa varten tehtiin reikä
eteläpuolen seinään. Sen lisäksi sinne asennettiin ilmanvaihtoa varten
poistoilmapuhallin. Kausityöntekijöille rakennettiin jo edellä mainittu taukotila
arkkunosturin viereiseen huoneeseen. Sinne asennettiin myös hella, mikroaaltouuni ja
keittiöhana varustettuna pesukoneventtiilillä. Lattiassa oleva vanha lattiakaivo tulpattiin,
koska vedet tulevat seinän takaa alakerran käytävän vesijohdosta (kts. s. 52). Vanha
seppelehuone muutettiin siivoushuoneeksi jonne sijoitettiin allas. Täällä vanha
lattiakaivo tulpattiin samasta syystä kuin kausityöntekijöiden taukohuoneessa.228
Alakerran valaistus muuttui myös. Vanhat loisteputket eivät olleet
muovikoteloilla suojattuja joten ne purettiin pois varsinaisesta ruumiiden
säilytyshuoneesta. Niiden tilalle asennettiin uudet muovikoteloilla suojatut loisteputket.
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Vanhat ”pallo” lamput tullaan myös purkamaan kaikki pois koko alakerrasta koska
niiden antama valomäärä on varsin mitätön verrattuna uusiin loisteputkiin. Vanha
sähkökaappi puretaan pois ja uusi asennetaan tilalle. Sen pitäisi olla toiminnassa 26.11.
2010 alkaen.229
Alakerrasta yläkertaan johtava portaikko on maalattu uudestaan. Vanha
omaisten huone joka sijaitsi siunauskappelin eteisen vasemmalla puolella pääovilta
katsoen on muutettu WC-tilaksi invalideille (kuva 2). Sinne on myös asennettu vesiallas
ja automaattisesti syttyvä lamppu. Vanha ovi joka johti suoraan omaistenhuoneesta itse
kappelisaliin ilman että omaisten olisi tarvinnut kulkea eteisen kautta on laitettu
tukkoon. Sen tilalle on kappelisalin puolelle tehty hylly virsikirjoja varten (kuva 3).230
Itse kappelisali on myös kokenut hieman muutoksia. Pääovilta katsoen
vasemmalla puolella olevien penkkien viimeinen rivi on poistettu että ihmiset
pystyisivät paremmin kulkemaan virsikirjatelineelle. On myös ollut puhetta että
toinenkin penkkirivi samalta puolelta tultaisiin vielä poistamaan. Kappelisali on saanut
patterilämmityksen aiemmin mainitun kaukolämpöverkkoon yhdistämisen myötä.
Lämpöpatterit sijaitsevat kappelisalin molemmilla seinustoilla. Vanhat hehkulamput on
vaihdettu uusiin energiansäästölamppuihin.231
Aiemmin kappelissa on ollut 4 kappaletta pyörillä varustettuja
katafalkkeja. Niitähän hankittiin 2 kappaletta vuonna 1995 tehdyn tarkastuksen johdosta
(kts. s.51). On todennäköistä, että niitä on vielä hankittu 2 kappaletta lisää tai tuotu
Heinolan seurakuntayhtymän kaupungin siunauskappelista. On myös mahdollista että ne
on tuotu Heinolan Sinilähteen kappelista. Kaksi vanhempaa katafalkkia on viety pois
kirkonkylän kappelista ja niiden tilalle on hankittu 2 kappaletta uusia pyörillä kulkevia
katafalkkeja tamperelaiselta Mortem-tuote Oy:ltä.232
Siunauskappelin ulkopuolisia töitä suoritettiin myös.
Luiska joka vie ruumiskellariin päätettiin korjata jälleen kerran. Sitähän oli korjattu jo
1978 ja mitä todennäköisemmin joko 1979 tai 1980 koska vuoden 1979
kevättarkastuksessa se korjauksen jälkeen kaipasi vielä lisäkorjauksia (kts. s. 47). Tässä
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viimeisessä korjauksessa luiskan alaosa jäi entiselleen mutta yläosaa loivennettiin
huomattavasti. Luiskan sisääntuloa laajennettiin niin että sinne mahtuvat ruumisautot
helpommin(Kuva 4).233
Yli kymmenen vuotta aiemmin vaurioituneet sadevesikourut uusittiin
kokonaan. Koska veden imeytymisessä oli ollut vaikeuksia ja tilanne oli niinkin paha
kesällä 1997, että vettä valui kappelin alakertaan asti (kts. s.51), päätettiin kaivaa
sadevesiviemäri uudestaan. Se tuli kulkemaan hautausmaan uuden osan ja vanhan osan
välillä olevaa betoniaidan vierustaa aina noin sadan metrin päähän saakka Uuden
hautausmaan koiliskulmaan asti. Siellä sijaitsee kaksi kaivoa jonne sadevedet menevät.
Näin on päästy lopullisesti eroon kappelia vaivanneesta sadevesien ongelmasta. Nämä
työt saatiin valmiiksi juuri ennen lumien tuloa marraskuussa 2010.234
Kaiken kaikkiaan uusimmat korjaustyöt ja parannukset olivat melkoinen
kasvojen kohotus siunauskappelille. Kappelissa oli ennen viimeisiä korjaustöitä ollut
jäljellä paljon 1950-luvulla tehtyjä rakenneratkaisuja jotka eivät missään tapauksessa
enää täyttäneet nykypäivän vaatimuksia. Kappelin käyttö tulee helpottumaan paremman
valaistuksen, uusien kylmäkaappien ja hydraulisesti toimivien ja pyörillä liikkuvien
katafalkkien vuoksi.

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Syyt miksi kappeli päätettiin rakentaa jäivät tässä tutkimuksessa hämärän peittoon.
Pöytäkirjat eivät anna tyhjentävää vastausta tälle kysymykselle tai sille miksi
kirkkohallintokunta alun perin ehdotti kirkkovaltuustolle kappelin rakentamista.
Kirkkovaltuustokin vaikuttaa olleen rakentamisen puolella. Lähinnä
kynnyskysymykseksi nousi kappelin hinta jota eri keinoin pyrittiin saamaan alemmaksi.
Ainoastaan kirkkoneuvosto oli kappelin rakentamista vastaan ja seurakuntatalon
rakentamisen puolesta. Tähän todennäköisenä syynä on ollut kirkkoneuvoston
puheenjohtajan kuuluminen myös seurakuntatalotoimikunnan johtoon.
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Kappelin sijainti Uuden hautausmaan uudella osalla selittyy mielestäni
sillä että alue ostettiin seurakunnalle jo 4 vuotta aiemmin. Kyseiselle alueelle ei oltu
haudattu ketään noiden neljän vuoden aikana. Se oli myös ainoa alue seurakunnan
omistuksessa tuohon aikaan johon kappeli mahtui. Heinolan kirkonkylän vanhalle
hautausmaalle se ei olisi mahtunut siellä sijaitsevan kirkon vuoksi. Kappelin sijainnin
puolesta puhuu myös se että Uudella hautausmaalla oli tuohon aikaan vielä paljon
käyttämättömiä hautapaikkoja.
Maa-alueiden omistussuhteet selvisivät seurakunnan arkistoista paljon
helpommin kuin olin odottanut. Vanhat kauppakirjat ja maarekisterimerkinnät olivat
kaikki tallessa.
Martti Riihelän valinta kappelin arkkitehdiksi selvisi vain puolittain.
Arkkitehdin valinnasta ei ole jäänyt kirjallisia merkintöjä. Pidän mahdollisena että siitä
on sovittu suullisesti seurakunnan jäsenten kesken.
Kappelin arkkitehtuuri ja tilaratkaisut palvelevat tarkoitustaan hyvin.
Vainajain tuonti kappeliin on helpottunut etelä-puolen luiskan korjausten myötä.
Pariovista sisään kuljettaessa päästään lähes suoraan kuvan 1 valokuvauspaikalle. Tämän
paikan oikealla puolella on noin 4 metrin päässä arkkunosturi joka nostaa arkun toiseen
kerrokseen. Yläkerrassa nosturin ylöstulopaikka on katafalkista noin 4 metrin päässä ja
erotettu kappelisalista verholla. Kappelisalin keskikäytävä on leveä ja siitä mahtuu
arkunkantajat kulkemaan helposti.
Viereisen hautausmaan vaikutus kappelin ympäristöön on kiistaton.
Tehdyistä istutuksista ym. päätellen kappelin ympäristö on ollut tyystin erilainen vuonna
1956 teiden kulku mukaan lukien. Itse hautausmaa ei ole muuttunut niinkään paljon.
Vanha betoniaita on edelleen samalla vanhalla paikallaan vaikka sen purkamisesta olikin
moneen otteeseen käyty keskusteluja.
Kappelissa käytetyt rakennusmateriaalit ja se kuinka kappeli on
rakennettu selvisi aivan juurta jaksaen. Työselitys, arkkitehtipiirustukset ja
pöytäkirjamerkinnät rakentamisen ajalta olivat korvaamattomia lähteitä.
Vuoden 1956 jälkeen kappelin tapahtumat on dokumentoitu tarkkaan.
Lähestulkoon kaikki korjaukset on merkitty muistiin. On tietenkin mahdollista että aivan
pienimpiä korjauksia ei ole pöytäkirjoihin merkitty mutta tuo tarkkuus riittää tässä
tutkimuksessa.
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Tässä pro gradu tutkimuksessa selvisi paljon kuinka seurakunta
päätöksensä tekee. Kirkkovaltuusto, kirkkohallintokunta ja kirkkoneuvosto olivat ne
kolme päättävää elintä joiden mielipiteet ja päätökset vaikuttivat eniten kappelin
rakentamiseen. Kirkkohallintokunta sai yhä enenevässä määrin päätäntävaltaa kappeliin
liittyvissä asioissa vuoden 1956 jälkeen. Tähän on todennäköisesti kaksi syytä:
Ensimmäisenä päätökset kappelin rakentamisesta. Se oli varsin monisyinen ja pitkä
prosessi jossa oli mukana kivinen kappeli, puurakenteinen kappeli, seurakuntatalo ja
vanha navetta. Näiden eri tekijöiden johdosta prosessista tuli niin pitkäkestoinen kun se
loppujen lopuksi oli. Tämän johdosta seurakunta hyvin todennäköisesti suoristi
päätöksentekoaan ja samalla teki siitä nopeamman antaen kirkkohallintokunnan hoitaa
kappeliin liittyvät asiat. Toisena on seurakuntatalon rakentaminen. Se valmistui noin
kymmenen vuotta kappelin valmistumisen jälkeen ja todennäköisesti kirkkoneuvostolla
ja kirkkovaltuustolla on ollut tarpeeksi töitä sen kanssa.
Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoista käy ilmi että varsinkin 1970-luvulla
muiden kirkkohallituskunnan jäsenten paitsi puheenjohtajan L. Välimäen ja
taloudenhoitajan V. Karjalaisen nimiä tuskin mainitaan. Aiemmissa pöytäkirjoissa
muidenkin nimiä on mainittu enemmän. Tämä saattaa johtua heidän virka-asemistaan
eikä siitä että he kahdestaan olisivat päätöksiä tehneet. Taloudellinen jaosto oli vielä
”itsenäisempi” päätöksen teossaan kuin kirkkohallintokunta ainakin
pöytäkirjamerkintöjen perusteella. Varsin harvassa tapauksessa muut seurakunnan elimet
puuttuivat heidän esityksiin muuten kuin puoltamalla niitä.
Arkistot olivat ehdottomasti aivan korvaamaton lähde tämän
tutkimuksen tekemisessä. Kolmen päättävän elimen pöytäkirjat olivat päälähteet.
Keskittymällä ainoastaan kappeliin liittyviin pöytäkirjoihin kaiken muun pois sulkien
osoittautui hyväksi päätökseksi. Sen lisäksi karsimalla epäolennainen pois myös
kappelia koskevista merkinnöistä selkeytti tämän työn tekemistä.
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LIITE 1

Asia: Johtaja Armas Värrälän ym. valitus Heinolan
maaseurakunnan kirkkovaltuuston päätöksestä,

D. N:o 851
1.9. 1955

koskeva siunauskappelin rakentamisasia.

Johtaja Armas Värrälä, sahanomistaja Aaro Marttunen ja kansak. op. Aira Eerikäinen ovat laillisessa ajassa
jättäneen Tuomiokapitulille valituksen, jossa he anovat Heinolan
maaseurakunnan kirkkovaltuuston 24.4.1955 siunauskappelin rakentamisasiassa tekemän päätöksen kumoamista sillä perusteella, ettei
heidän mielestään ko. päätös ollut syntynyt laillisella tavalla,
koska mainitussa kokouksessa oli ollut seurakunnan 20 kirkkovaltuutetuista läsnä vain 10 jäsentä. Asiasta on sittemmin Tuomiokapituli hankkinut kirkkovaltuuston puheenjohtajan, rov. O. Eerikäisen lausunnon ja kirkkovaltuuston selityksen sekä valittajien vastaselityksen.
Asiakirjoista käy ilmi, että ko. kirkkovaltuuston kokous on ilmoitettu lain säätämässä ajassa pidettäväksi kuin myöskin se, että kokouskuulutuksessa on ollut mainittuna
valituksen alainen asia näin kuuluvana : ”---kokous ---, jolloin
esitetään 1:o kirkkohallintokunnan laatimat piirustukset ja kustannusarvio siunauskappeliksi. 2:o kirkkohallintokunnan laatima
rahoitussuunnitelma mainittua rakennusta varten. ” kokouksessa on
ikkut 20 kirkkovaltuutetusta läsnä vain 10, josta syystä puheenjohtaja epäröiden suostui ”sovinnon vuoksi” julistamaan kokouksen
päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjaan on merkitty valitusoikeus. Pöytäkirja on tarkistettu ja havaittu niin laadituksi, että siitä kuvastuu ”pääasiassa pöytäkirjan tekijän oma kanta eikä täysin kokouksen yleinen mielipide”. Muutoin se on kyllä päätöksiin nähden tehty kokouksen kulun mukaisesti. Pöytäkirja on ollut kokonaista 30
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päivää nähtävänä.
Valittaja anoessaan valituksessaan kirkkovaltuuston päätöksen kumoamista tai , ellei niin voitaisi tehdä, asian
palauttamista uudelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi perustelevat asiaa myöskin sillä, että kirkkohallintokunta ei ole noudattanut kirkkovaltuustolta saamaansa tehtävää hankkia uudet luonnokset siunauskappelia varten rakentamiskustannusten alentamiseksi, vaan on sen sijaan palauttanut kirkkovaltuuston saamat piirustukset takaisin ”jättämällä eräitä alkuperäisiä laitelmia toistaiseksi rakentamatta, joiden muutosten johdosta kustannusarvio aleni
6 milj. markkaan” aikaisemmasta 7 milj. markasta. Kappelin kustannusarvio on valittajien mielestä liian suuri. Lisäksi on heidän käsityksensä mukaan epäasiallista rakentaa kappeli ”kartoittamattomalle ja raivaamattomalle hautausmaalle ilman aitausta”.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhtyy antamassaan
lausunnossa kaikessa oleellisessa valittajien kantaan ja heidän
valituksensa perusteluihin ja myöntää, ettei kokous hänenkään käsityksensä mukaan ole ollut laillinen. Siunauskappelin piirustuksista hän sanoo, että ne kyllä ”muodollisesti” olivat uudet, mutta
”asiallisesti kuitenkin samat”. Siunauskappelia hän kyllä pitää
tarpeellisena, mutta katsoo, että toistaiseksi kaikki vainajat talvisaikaan voitaisiin siunata kirkossa, jossa jo nytkin kaikki kirkon ympärillä olevaan hautausmaahan kätkettävät vainajat siunataan. Sen sijasta hän pitää erittäin tarpeellisena seurakunta-talon aikaansaamista kirkolle.
Kirkkovaltuuston valitsemat selityksen antajat
maanviljelijät Eevert Hanjoki ja Aleksi Miettinen kiistävät selityksessään väitteen siunauskappelin vanhoista piirustuksista,
he väittävät piirustusten olleen uudet. He selittävät nykyisen
kirkkoherran pappilan pihassa olevan ”seurakuntatalon” olevan
toistaiseksi riittävän tilavan sekä pitävät aiheettomana väitettä
kokouksen laittomuudesta ja vetoavat siihen, että puheenjohtaja on
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julistanut kokouksen päätösvaltaiseksi, jota menettelyä vastaan ei
valtuutettujen taholta ole esitetty muistutusta.
Valittajat esittävät vastaselityksessään pysyvänsä valituksessaan ja yhtyvänsä kirkkoherra Onni Eerikäisen kantaan.
Vastaselitykseen ei ole hankittu paikalta poismuuttaneen
kansak. op. Aira Eerikäisen nimeä.
Valituksessa on pääkohtana pidettävä kysymystä
kokouksen laillisuudesta. KL:n 474 §:n mukaan ei kirkkovaltuusmiesten kokouksessa ole tehtävä mitään päätöstä, ”jollei enemmän
kuin puolet valtuusmiesten koko lukumäärästä ole läsnä”. KL:n
467 §:n mukaan kirkkovaltuusmiesten lukumäärästä päättä seurakunta. Ko. tapauksessa tämä lukumäärä on 20. Koska kirkkoherraa, joka
määrätyissä tapauksissa toimii itseoikeutetusti kirkkovaltuuston
puheenjohtajan, ei ole katsottava valtuusmieheksi, on nyt esillä
olevassa tapauksessa kirkkovaltuusto jäänyt vajavaltaiseksi, ja näin
ollen riidanalainen kokous on ollut vailla päätäntävaltaa. Tästä
syystä ehdotan,
että Tuomiokapituli päättäisi johtaja
Armas Värrälän, sahanomistaja Aaro Marrtusen ja kansak. op. Aira Eerikäisen tekemän valituksen johdosta kumota Heinolan
maaseurakunnan kirkkovaltuuston 24.4.
1955 siunauskappelin rakentamisasiassa
läsnä olevalta jäsenistöltään vajavaltaisena tekemän päätöksen.
Tkli hyväksyi esityksen.235
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LIITE 2

Kappeli ja kaupunki

Valmistusvuosi

Hietaniemen vanha kappeli, Helsinki

1873

Hämeenkyrön seurakunnan siunauskappeli, Hämeenkyrö

1895

Forssan vanha kappeli, Forssa

1910

Paijalan vanha kappeli, Tuusula

1910

Kalevankankaan kappeli, Tampere

1912

Rauman seurakunnan Kordelinin kappeli, Rauma

1921

Malmin siunauskappeli, Helsinki

1923

Mustakallion kappeli, Lahti

1925

Ruskeasannan seurakuntakappeli, Vantaa

1927

Nurmijärven siunauskappeli, Nurmijärvi

1930

Raahen seurakunnan Haaralan hautausmaan siunauskappeli

1932

Hietaniemen uusi kappeli, Helsinki

1933

Kalvolan siunauskappeli, Kalvola

1935

Heikkilän kappeli, Ylivieska

1936

Kellokosken kappeli, Tuusula

1936

Mikkelin seurakunnan Harjun siunauskappeli, Mikkeli

1936

Otamon siunauskappeli, Sysmä

1938

Lamminpään ensimmäinen kappeli, Tampere

1940

Sallan siunauskappeli, Salla

1948

Viirikankaan siunauskappeli, Rovaniemi

1948

Harjun kappeli, Parkano

1951

Pieksämäen seurakunnan Siilin kappeli

1951

Vanha kappeli, Iisalmi

1952

Varganmäen siunauskappeli, Jämsä

1952

Kajaanin seurakunnan kappeli, Kajaani

1952

Kuortaneen seurakunnan kappeli, Kuortane

1952

Nurmeksen ev. lut. seurakunnan siunauskappeli, Nurmes

1952

Lieksan seurakunnan kappeli, Lieksa

1953

Miekkain pitäjän siunauskappeli, Jämsä

1954
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Helilän siunauskappeli, Kotka

1954

Heinolan siunauskappeli, Heinola

1955

Metsäkulman siunauskappeli, Kotka

1955

Läntinen kappeli, Lahti

1955

Alavuuden seurakunnan muistojen kappeli, Alavuus

1955

Myllykylän kappeli, Hamina-Vehkalahti

1956

Kirkonkylän siunauskappeli, Heinola

1956

Hyvinkään seurakunnan puolimatkan siunauskappeli, Hyvinkää

1956

Rautalammen siunauskappeli, Rautalammi

1956

Riihimäen seurakunnan Kappelikirkko, Riihimäki

1956

Ahvensalmen siunauskappeli, Mikkeli

1956

Kankaanpään seurakunnan kappeli

1956

Joutsenon siunauskappeli, Lappeenranta

1956

Parikkalan siunauskappeli, Parikkala

1956

Kiteen siunauskappeli, Kitee

1957

Konneveden seurakunnan siunauskappeli

1957

Rauman seurakunnan Monnan siunauskappeli

1957

Ristikankaan siunauskappeli, Lappeenranta

1957

Keravan seurakunnan kappeli, Kerava

1958

Levon kappeli, Lahti

1958

Savonrannan siunauskappeli, Mikkeli

1958

Vihdin siunauskappeli, Vihti

1958

Keravan seurakunnan kappeli, Kerava

1958

Sotkamon seurakunnan siunauskappeli, Sotkamo

1958

Valkeakosken kappelikirkko, Valkeakoski

1959

Paattionlehdon siunauskappeli, Kemi

1960

Laitilan seurakunnan Laessaaren siunauskappeli

1960

Parikan siunauskappeli, Kotka

1960

Vatialan siunauskappeli, Tampere

1960

Limingan Rantakylän siunauskappeli, Liminka

1961

Järvikylän kappeli, Nivala

1961

Vihtijärven kappeli, Vihti

1961
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Espoon siunauskappeli, Espoo

1963

Ilomantsin ev. lut. seurakunnan siunauskappeli. Ilomantsi

1963

Puotilan kappeli, Helsinki

1963

Pääskylahden siunauskappeli, Mikkeli

1963

Vangasniemen siunauskappeli, Pieksämäki

1963

Tuupovaaran siunauskappeli, Joensuu

1964

Nuoramoisten siunauskappeli, Sysmä

1964

Helisnummen siunauskappeli, Salo

1964

Akaan kappeli, Akaa

1965

Ristiniemen kappeli, Hamina-Vehkalahti

1965

Karkkilan seurakunnan kappeli, Karkkila

1965

Malikylän kappeli, Nivala

1965

Saaren siunauskappeli, Parikkala

1967

Pyhän ristin kappeli, Turku

1967

Mäntän siunauskappeli, Mänttä-Vilppula

1968

Savitaipaleen seurakunnan siunauskappeli

1968

Rajamäen siunauskappeli, Nurmijärvi

1969

Pälkäneen seurakunnan Tommolan hautausmaan siunauskappeli

1970

Kangaslammin kappeli, Iisalmi

1970

Muuramen seurakunnan hautausmaan kappeli

1971

Sipoon seurakunnan Valon kappeli, Sipoo

1971

Rauhanummen siunauskappeli, Hyvinkää

1972

Karvoskylän kappeli, Nivala

1972

Lempäälän seurakunnan Ristimäen siunauskappeli, Lempäälä

1972

Forssan uusi siunauskappeli, Forssa

1973

Kankaan kappeli, Ylivieska

1973

Mäntyrinteen siunauskappeli, Hämeenkyrö

1974

Espoon toimituskappeli, Espoo

1976

Leponummen kappeli, Jämsä

1976

Seinäjoen Törnävän siunauskappeli, Seinäjoki

1979

Kalajoen seurakunnan Vuorenkallion kappeli, Kalajoki

1982

Selkien-Mönnin siunauskappeli, Kontiolahti

1983
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Sodankylän seurakunnan Unarin kappeli, Sodankylä

1983

Savonlinna-Säämingin seurakunnan Talvisalon siunauskappeli

1984

Länsi-Pasilan kappeli, Helsinki

1985

Suvannon kappeli, Ylivieska

1986

Leirikankaan kappeli ”Heijastus”, Hamina-Vehkalahti

1989

Lamminpään kappeli, Tampere

1990

Paijalan uusi kappeli, Tuusula

1993

Kellonummen kappeli, Espoo

1993

Valon kappeli, Kajaani

1995

Saariselän Pyhän Paavalin kappeli, Sodankylä

1996

Uuden hautausmaan kappeli, Nivala

1998

Talvivaaran siunauskappeli, Rovaniemi

2001

Laajakosken siunauskappeli, Kotka

2003

Perhon seurakunnan Hiljaisuuden maja, Perho

2004

Turun Pyhän Henrikin taidekappeli

2005

Kontiolahden seurakunnan siunauskappeli, Kontiolahti
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