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1 JOHDANTO 

 

Liikkumista ja olemista tiloissa ohjaavat monet ihmiskäden rakentamat aikaan-

saannokset, muun muassa tiet, rakennukset, sillat, viheralueet ja aidat. Havain-

tomme ja olemisemme tiloissa rakentuvat näiden erilaisten konstruktioiden va-

raan, joten kyseisten rakenteiden olemassaolo jäsentää myös ymmärrystämme 

ympäröivästä maailmasta. Ympäristömme rakenteet ovat meille monesti niin 

itsestään selviä, ettemme edes huomaa niitä, elleivät ne ole jollakin tapaa erityi-

sen silmiinpistäviä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on nostaa lä-

hemmän tarkastelun kohteeksi yksi rakennetun ympäristömme yleisistä ja arki-

päiväisistä, mutta merkittävistä kohteista: aita. Tutkielma rajautuu kirkkomaiden 

aitojen tutkimukseen, mutta ajatuksellisesti tutkielman laajempana pyrkimykse-

nä on saada huomio kiinnittymään myös muihin helposti huomaamattomiksi 

jääviin, pieniin ja merkityksettömiltä vaikuttaviin yksityiskohtiin rakennetussa 

kulttuuriympäristössämme.  

Kirkkojen ympäristöt ovat valtakunnallisesti ja usein kansainvälisestikin merkit-

täviä esimerkkejä rakennetuista, usein jopa vuosisatoja vanhoista kulttuuriym-

päristöistä. Kirkkoon ja uskontoon on kautta aikojen liittynyt vahvoja yhteiskun-

nallisia sekä hengellisiä aatteita ja tuntemuksia, joten myös kirkkorakennukset 

ympäristöineen ovat saaneet kullekin ajalle ominaisen statuksen ja usein myös 

fyysisen olemuksen. Myös erilaiset pienemmät elementit, kuten kirkkomaan aita 

portteineen, ovat saaneet oman, yksilöllisen ja muuttuvan merkityssisältönsä. 

Kirkkomailla aidat ovat suojelun kannalta kirkkorakennuksiin verrattavissa olevia 

rakennuselementtejä1, mikä antaa merkittävän syyn niiden tutkimiseen sekä 

esille nostamiseen. Kirkkomaiden aitojen monipuoliset ja sijainnista johtuvat 

vahvasti uskontoon liittyvät merkitykset tekevät niiden tutkimuksen erityisen 

mielenkiintoiseksi.  

Rakennuksen pihaa rajaava, huolella tehty puuaita on kaunis katsella ja se erot-

taa oman tonttimme naapurin tontista, mutta aidan merkitys ei jää pelkästään 

                                                           
1 Kirkkolaki 26.11.1993/1054. 14. luku, 2§ ja 5§. 
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käytännön tasolle. Mikä aita oikeastaan on? Arkisessa elämässä aidan merki-

tyssisältöjä tuskin tulee tarkasteltua syvällisemmin, mutta kaikessa näennäises-

sä vaatimattomuudessaan aita on voimakas vallankäytön väline, joka luo ja ra-

jaa erilaisia tiloja ja täten luo paikoille erilaisia sisältöjä sekä merkityksiä. Vaa-

rattoman oloiseen ja vaatimattomaan aitaan kätkeytyy paljon valtaa ja voimaa. 

Aidalla on aina syy olemassaoloonsa, koska aitaa ei rakenneta ilman tarkoitus-

ta. Aita saa aikaiseksi rajaamiensa tilojen välisen keskustelun, jota tuskin syn-

tyisi ilman aidan fyysistä olemassaoloa.  

Kirkkomaiden aidat ovat pitkän historiansa aikana muuttuneet niin fyysiseltä 

olomuodoltaan kuin merkityssisällöltään. Esimerkiksi keskiajan Suomessa kirk-

ko oli ihmisen maailmankuvan keskipisteessä, jolloin myös kirkkorakennuksen, 

kirkkomaan sekä sen aidan merkitykset niin yksilölle kuin koko kansakunnalle 

olivat täysin erilaisia kuin nykyaikana. Kirkkomaan aidan olemassaololla ei ny-

kypäivänä ole enää edes käytännöllistä tarkoitusta, sillä koko yhdyskuntaraken-

teen muutos on vienyt kotieläimet laiduntamaan kauaksi kirkosta eivätkä harva-

lukuisiksi käyneet villieläimetkään eksy kirkkomaille hautoja kaivelemaan. Ai-

dasta onkin kirkkomaalla tullut estämisen sijaan viestivä rakennuskappale, vaik-

kakin sen tehtävä on ammoisista ajoista alkaen ollut erottaa pyhä maa pro-

faanista ympäristöstään.  

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja lähtökohdat 

Tämän pro gradu -tutkielman aihe on suomalaiset kirkkomaiden aidat. Tutkiel-

ma rajautuu kristillisiin kirkkomaihin, jotka ovat nykyisin evankelisluterilaisen kir-

kon hallinnoimia. Kirkkomaaksi tai kirkkotarhaksi, ruotsiksi kyrkogård, kutsutaan 

kirkon ympärillä olevaa aidalla rajattua tilaa, jota on yleensä käytetty tai käyte-

tään edelleen hautausmaana.2 Ruotsinkielinen sana gård tarkoitti indoeuroop-

palaisissa kielissä alkujaan aidattua aluetta.3 Tutkielman tarkoituksena on kes-

kittyä erityisesti aitoihin, jotka ovat nykyään tai ovat joskus olleet kirkkomaan 

ympärillä, eli yhteydessä kirkkorakennukseen. Tutkielma ei siis varsinaisesti kä-

                                                           
2
 Lempiäinen & Nickels 1990, 8.  

3
 Korhonen & Valonen 2006, 142.  
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sittele kirkosta erilleen rakennettujen hautausmaiden aitoja, vaikkakin niihin pä-

tevät monet samat periaatteet ja piirteet kuin varsinaisiin kirkkomaiden aitoihin 

ja monella paikkakunnalla, kuten tutkielmassa tarkastelun kohteena olevalla 

Orimattilan kirkkomaalla, kirkkomaan ja erillisen hautausmaan raja on hyvin häi-

lyvä. Kirkkomaiden aitojen historia, erilaiset materiaalit, tyylit ja rakennustavat 

ovat vaihdelleet paikkakunnittain kirkkomaiden varsin pitkän olemassaolon ai-

kana.  

Tutkimuksen yksityiskohtaisempana tarkastelun kohteena ovat Orimattilan kau-

pungin rajojen sisäpuolella sijaitsevat kirkkomaat aitoineen. Orimattilan kaupun-

gissa on kolme kirkkoa: Orimattilan kirkko, Kuivannon kirkko ja Artjärven kirkko. 

Käytännön tutkimusosio on painottunut erityisesti Orimattilan keskustan kirkko-

maan tutkimukseen, koska kyseinen kirkko on Orimattilan niin sanottu ”pääkirk-

ko” Artjärven kirkon kuuluessa omaan kappeliseurakuntaansa ja Kuivannon kir-

kon ollessa huomattavasti Orimattilan kirkon historiaa lyhyemmän historian ky-

läkirkko. Kirkkomaiden aidoista käsitellään tapauskohtaisesti aitojen rakentami-

sen historiaa, rakennusmateriaaleja sekä yleisesti kyseisten kirkkomaiden histo-

riaa, muun muassa kirkkorakennusten vaiheita sekä muutoksia kirkkomaiden 

muodossa sekä koossa.  

Tutkielma ei keskity aitaan pelkkänä käytännön objektina, vaan olennaisena 

teemana tutkimuksessa on lisäksi aidan merkitys. Aidan merkitystä tarkastel-

laan tilan ja paikan näkökulmasta sekä osana maisemaa ja rakennettua kulttuu-

riympäristöä. Aita on aina myös raja, joten kirkkomaan aidan asemaa rajan 

muodostajana on myös yksi tutkielman keskeisistä teemoista. Kirkkoinstituutiol-

la ja uskonnolla sekä pyhyyden käsitteellä on tässä tutkielmassa myös tärkeät 

asemansa tutkittaessa aidan merkitystä nimenomaan kirkkomaalla.  

Aikaisempi tutkimus aidoista on hyvin vähäistä. Aitoja käsitellään eri tieteenalo-

jen kirjallisuudessa jonkinlaisessa sivuosassa, mutta varsinaista syvällistä aita-

tutkimusta ei Suomessa ole vielä tehty. Kirkkomaiden historiaa ja inventointia 

koskevissa tutkimuksissa aidan olemassaolo on huomioitu vaihtelevasti. Esi-

merkiksi keskiajan kirkkojen asiantuntija Markus Hiekkanen on kirjoittanut jonkin 

verran keskiaikaisten kivikirkkojen aidoista, mutta Hiekkasen mukaan keskiai-
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kaisten aitojen tutkimuksen ongelmana on luotettavan lähdemateriaalin puute. 

Keskiajan Ruotsin kirkkomaiden aidoista on olemassa Jan Johanssonin julkaisu 

vuodelta 1993 Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige – Om bogård, balk 

och stiglucka, jossa käsitellään Ruotsin ohella myös keskiajan Suomen kirkko-

maiden aitoja. Tätä teosta voi pitää ainoana löytyneenä julkaisuna, joka käsitte-

lee suoraan tämän tutkimuksen aihetta, eli kirkkomaiden aitoja, suhteellisen laa-

jasta näkökulmasta.  

Suppeammasta näkökulmasta aitatutkimukseen on Seinäjoen ammattikorkea-

koulun konservoinnin koulutusohjelman opinnäytetyönä valmistunut keväällä 

2008 Heli Perälän tutkielma Loimaan vanhan kirkon hirsiaita - Dokumentointi, 

vauriokartoitus, konservointisuunnitelma ja kustannuslaskelma, jossa on tutkittu 

ainoastaan hirsiaitaa suomalaisilla kirkkomailla. Myös Suomen kirkot -

kirjasarjassa aitoihin on kiinnitetty huomiota osana kirkkorakennusten historiaa. 

Hautauskulttuuria, hautausmaita ja yleistä kirkkohistoriaa käsittelevässä kirjalli-

suudessa aita-aihetta on sivuttu vaihtelevasti. Vanhoja rakennustapoja, puu-

kaupunkeja ja pihapiirejä koskevassa kirjallisuudessa aita näyttelee myös si-

vuosaa. Tilan, paikan ja rajan tutkimuksessa aidalla on selkeä rooli sekä sym-

bolisella tasolla että fyysisenä elementtinä, mutta varsinaista aidan, saati sitten 

kirkkomaan aidan asemaa käsittelevää tutkimusta ei näistä näkökulmista ole 

tehty. Uraauurtavana aitatutkimuksena tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena 

on antaa sysäys syvällisempään kirkkomaiden aitojen, tai ylipäätään aitojen, 

tarkasteluun erilaisista näkökulmista.  

Tutkimuksen tekijän oma kiinnostus aitoja kohtaan kumpuaa aiemmista raken-

nusrestauroinnin opinnoista, joiden aikana aidat osuivat kohdalle eteläsavolai-

sen maatilan museointiprojektissa. Kyseisellä maatilalla aitojen merkitys maati-

lan mies- ja karjapihojen muodostajina oli tähdellinen. Maahan kaatuneet ja 

maatuneet aidat rekonstruoitiin pihamaalle sekä tieteellisen totuudenmukaisuu-

den takia että rakentamaan ”oikeaa” tilan tuntua ja paikan henkeä. Erilaisten ja 

eri-ikäisten aitatyyppien kirjo oli yllättävän laaja. Tilanne oli aitojen kannalta hy-

vin mielenkiintoinen, rekonstruoinnin etiikkaan sen enempää puuttumatta, ja ki-

pinä aitatutkimukseen oli syttynyt.  
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Koska aitoja on joka paikassa ympärillämme – kaupungit sekä maaseutu täyn-

nä mitä erilaisimpia aitoja mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin – oli tämä aitatut-

kimus rajattava selkeästi koskemaan jotakin tiettyä aidan käyttötarkoitusta. 

Kirkkomaiden aidat tutkielman aiheena antaa aitatutkimukselle mahdollisuuden 

tutkia aidan merkityssisältöjä hyvin laajasta näkökulmasta kirkkomaan aidan 

vahvan symboliarvon vuoksi. Kirkkomaiden aitojen tutkimus on myös tärkeää 

rakennetun kulttuuriympäristön suojelun näkökulmasta, koska kauniit ja kulttuu-

rihistoriallisesti arvokkaat kirkkomaat ovat osa suomalaista mielenmaisemaa, 

minkä lisäksi ne ovat täynnä arvokasta rakennus-, taide-, puisto ja henkilöhisto-

riaa erilaisten hautamuistomerkkien, rakennusten ja rakennelmien sekä kasvien 

muodossa.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille kirkkomaiden aitojen ja laajemmasta 

näkökulmasta yleisesti aitojen merkitys rakennetussa kulttuuriympäristössä. Ta-

voitteena on tutkia kirkkomaiden aitoihin liittyviä varsin moninaisia merkityksiä 

symbolien, rajojen, tilojen ja paikkojen muodostajina. Tutkimuksessa on suures-

sa roolissa aidan merkitys osana rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa. 

Käytännön tutkimuskohteina ovat neljän orimattilalaisen kirkkomaan materiaa-

leiltaan erilaiset aitatyypit, joiden kohdalla tavoitteena on selvittää yksityiskoh-

taisemmin kyseisten kirkkomaiden aitojen rakentamisen historiaa ja nostaa esil-

le aitojen merkitys myös fyysisinä, käytännöllisinä objekteina. Tapauskohtaisten 

tutkimusten tavoitteena on tukea kirkkomaiden aitaamisen historiasta syntyvää 

kokonaiskuvaa sekä nostaa esille eroja ja ominaispiirteitä keskenään erilaisilta 

kirkkomailta. Käytännön tutkimusosion tarkoituksena on myös toimia esimerkki-

nä siitä, minkälaista materiaalia aitojen tutkimukseen on ylipäätään löydettävis-

sä. Tutkimuksen ydintavoitteena on vastata kysymyksiin, mikä aita on ja mikä 

on sen merkitys osana kirkonseudun rakennettua kulttuuriympäristöä.  
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Tutkimuksen tarkoitus on kartoittava, kuvaileva sekä selittävä.4 Tutkimus jakau-

tuu karkeasti kolmeen osaan: aidan merkityssisältöjen tutkimukseen, kirkkomai-

den aitaamisen tutkimukseen sekä Orimattilan kirkkomaiden aitaamisen ta-

pauskohtaiseen tutkimukseen. Näiden kolmen osion on tarkoitus toimia toisten-

sa tukena ja muodostaa yhdessä monipuolinen kokonaiskuva kirkkomaiden ai-

doista sekä aitaamisesta Suomessa.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Kirkkomaiden aitojen ja niiden merkitysten tutkimus tässä pro gradu -

tutkielmassa ei rajoitu ainoastaan yhden tieteenalan näkökulmaan, vaan on 

vahvasti poikkitieteellinen. Eri tieteenaloista tutkielmassa on viitteitä niin taide-

historiaan, estetiikkaan, kulttuurintutkimukseen, humanistiseen maantieteeseen, 

sosiologiaan, arkkitehtuuriin sekä kaupunkisuunnitteluun, kuin etnologiaan ja 

teologiaankin. Tutkimuksessa lähestytään aitaa laajemmasta näkökulmasta 

kuin pelkkänä visuaalisena tai käytännöllisenä objektina, mistä syystä tutkimuk-

sessa on hyödynnetty useiden eri alojen tutkimuskenttiä. Oppiaineena taidehis-

torialla ei olekaan yhtä selkeää menetelmävalikoimaa, vaan taidehistoriallisessa 

tutkimuksessa voidaan hyödyntää ja soveltaa tutkimusmenetelmiä eri tahoilta ja 

monista erilaisista tieteellisistä käytännöistä.5 Tieteenfilosofisilta lähtökohdilta 

tutkimus jakautuu kahteen osaan: empirismi on lähtökohtana kirkkomaiden aito-

jen tapaustutkimuksessa, kun taas fenomenologia antaa lähtökohdan aidan 

moninaisten merkityksien tutkimukseen.  

Tutkimuksen metodologioina ovat jossakin määrin limittäin sekä kvalitatiivinen 

että kvantitatiivinen lähestymistapa, mutta pääasiallisena metodologiana tutki-

muksessa on kvalitatiivinen tutkimusote. Näitä kahta tutkimuksen metodologiaa 

on hankala tarkkarajaisesti erottaa toisistaan, ja ne toimivatkin toisiaan täyden-

tävinä lähestymistapoina. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen 

elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon eri-

laisten tapahtumien vaikutukset toisiinsa. Myös aineiston monitahoinen ja yksi-

                                                           
4
  Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 134.  

5
  Waenerberg 2012, 13.  
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tyiskohtainen tarkastelu on kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana. Tutkimuk-

sen kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksena, on 

sekin tyypillistä laadulliselle tutkimukselle, joten tämä tutkimus täyttää monta 

kvalitatiivisen tutkimuksen kriteeriä keskittyessään kirkkomaiden aitojen laaja-

alaiseen ja mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.6  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteina olevat kirkkomaiden aidat on valittu tar-

koituksenmukaisesti tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Pientä aineistoa tarkas-

tellaan yksityiskohtaisesti. Toisaalta tutkimus sivuaa myös kvantitatiivista tutki-

musotetta, vaikka sen metodeja ei tutkimuksessa käytetäkään, koska tutkimuk-

sessa käsitellään pienessä sivuosassa myös erilaisten aitatyyppien määrällistä 

yleisyyttä. Erilaisten aitatyyppien yleisyyden osalta voidaan hypoteesina esittää 

kiviaitoja olevan määrällisesti eniten erilaisista aitatyypeistä. Tutkimuksen pää-

asiallinen tarkoitus ei kuitenkaan ole selvittää aitatyyppien laskennallista mää-

rää toisiinsa verrattuina, vaan hypoteesiin vastataan kvalitatiivisia keinoja käyt-

tämällä ja päättelemällä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa varsinaisena lähtökoh-

tana ei nimittäin ole teorian tai hypoteesin testaaminen. 

Erilaisia aitatyyppejä käsitellään tutkimuksessa ainutlaatuisina tapauksina ja tul-

kitaan aineistoa kokonaisuutena sen mukaisesti, mikä sekin viittaa kvalitatiivi-

seen tutkimusstrategiaan. Kun yksityistä tapausta tutkitaan kyllin tarkasti, voi-

daan saada esiin ilmiön tärkeimmät merkitykset sekä niiden toistuvuus myös 

yleisellä tasolla, mikä on tavoitteena tutkittaessa Orimattilan kirkkomaiden aito-

ja. Kvalitatiivista tutkimusotetta puolustaa myös tutkimuksen pyrkimys sään-

nönmukaisuuksien etsimiseen tunnistamalla elementtejä ja kartoittamalla niiden 

suhteita sekä löytämällä malleja.7 

Koska tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on saada aikaan yleistettäviä päätel-

miä, on tutkimuksen perusjoukkoja kaikki suomalaiset kirkkomaiden aidat evan-

kelisluterilaisten seurakuntien kirkkomailla. Koska kaikkien Suomen kirkkomai-

den aitojen läpikäyminen on tämän tutkimuksen puitteissa mahdotonta, on tut-

kimuksen perusjoukosta valittu maantieteellisesti rajattu otos Orimattilan kau-

pungin rajojen sisäpuolelle sijoittuvista kolmen eri kirkon kirkkomaista. Tästä 
                                                           
6
  Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 132, 157, 160.  

7
  Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 160, 162.  
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otoksesta voi tehdä vain varovaisia yleistyksiä koskien koko tutkimuksen perus-

joukkoa eli kaikkia suomalaisia kirkkomaita, joskin on otettava huomioon aitojen 

rakentamisen alueelliset sekä tapauskohtaiset erityispiirteet. Tutkimus on osit-

tain myös tapaustutkimus, jossa jokainen tutkittava kirkkomaa on erillinen tutki-

muskohde ominaisine piirteineen.  

Empiirinen tutkimusmetodi nousee keskeiseksi menetelmäksi erityisesti kirkko-

maiden aitatyyppien historian ja nykytilan tutkimuksessa. Empiirisestä näkökul-

masta aitoja tarkkaillaan lähinnä visuaalisina ja esteettisinä kokonaisuuksina, 

jolloin kiinnitetään huomiota konkreettisiin rakennuskappaleisiin, niiden massoi-

hin sekä tiloihin niiden välillä. Vertailevaa metodia käytetään vertaamalla Ori-

mattilan kirkkomaiden aitojen rakentamisen historiaan siihen tietoon, mitä tutki-

muksessa on yleisesti saatu selville koko Suomen kirkkomaiden aitojen raken-

tamisen historiasta.  

Tutkimusaineisto koostuu pääosin eri tieteenalojen kirjallisista lähteistä. Aita-

tyyppien tapauskohtaisissa tutkimuksissa tutkimusaineisto koostuu myös kent-

tätyönä hankitusta materiaalista: valokuvista sekä paikanpäällä tehdyistä ha-

vainnoista ja muistiinpanoista. Orimattilan kirkkomaiden tutkimisessa seurakun-

nan arkiston asiakirja-aineisto on primaari lähdeaineisto, koska aitojen historias-

ta ei ole juurikaan säilynyt valokuvia, jolloin esimerkiksi kirkonkokouksissa käsi-

tellyt asiat toimivat useassa tilanteessa ainoana todistusaineistona aitoihin liitty-

vissä muutoksissa. Paikallishistoriat ja kotiseutukirjat sisältävät myös arvokasta 

tietoa kirkkomaiden aidoista, mutta aineistoon on suhtauduttava kriittisesti, mi-

käli se koostuu ainoastaan muistitiedon varaan pohjautuvasta tiedosta, esimer-

kiksi haastatteluista.  

Tämän pro gradu -tutkielman olisi voinut rajata myös usealla muulla tavalla, jol-

loin tutkimusmenetelmätkin olisivat olleet erilaisia. Yhtenä vaihtoehtona oli eri-

laisten aitatyyppien nykytilan kartoittaminen laajalta maantieteelliseltä alueelta, 

esimerkiksi useammasta maakunnasta tai peräti koko maasta. Tällöin kunkin 

kirkkomaan historia olisi jäänyt selvittämättä ja tutkimuksen tavoitteena olisi ollut 

selvittää kunkin aitamateriaalin tai -tyypin yleisyyttä ja tyypillisyyttä tämän päi-

vän kirkkomailla. Valittu tutkimuksen rajaus sekä tutkimusmetodit antavat yksi-
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tyiskohtaisempaa tietoa tutkimuskohteista, mutta tutkimuksen tuloksien pohjalta 

tehtävien yleistyksien kanssa on oltava varovainen, koska tutkimusjoukko on 

hyvin pieni verrattuna laajempaan otokseen, esimerkiksi koko Suomen kirkko-

maiden aitoihin. Näin rajattuna tutkimus antaa mielenkiintoista tietoa siitä, kuin-

ka paljon kirkkomaan aitaan liittyviä asioita on tutkimuskohteena olevassa seu-

rakunnassa käsitelty vuosien saatossa, miten aitoihin on suhtauduttu asioista 

päättävällä taholla, kuinka paljon ja koska kirkkomaata on laajennettu sekä mi-

ten ja mistä materiaaleista aitoja on konkreettisesti rakennettu kirkkomaille.  
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2 MIKÄ AITA ON? 

 

Aita on symbolisella tasolla ollut mukana ihmiskunnan historiassa jo ammoisista 

ajoista. Paratiisi-sana tarkoitti muinaispersiassa (pairidaeza) aidattua luonnon-

puistoa, joka oli suojattu ympäristön aiheuttamilta vahingoilta ja joka oli kunin-

kaiden virkistys- ja huvittelupaikka. Yleensä paratiisi mielletään ihmisen alkuhis-

toriaan sijoittuvana puutarhana, jossa elettiin synnittömänä, ilman vaaroja ja 

vaivoja.8  

Aidan määrittely tuntuu aluksi yksinkertaiselta: se on käytännöllinen rakennel-

ma, joka yleensä rajaa tiettyä aluetta. Aidan tehtävään ja olemukseen liittyy kui-

tenkin syvällisemmin tarkasteltuna monia ulottuvuuksia. Aita voi olla tilaa raja-

tessaan vallankäytön väline, se voi ulkonäöllään ja materiaalillaan viestittää jo-

takin rajaamansa alueen olemuksesta tai ilmaista pelkästään käyttötarkoituk-

sensa. Aidoilla on oma, usein merkittävä osuutensa maiseman muodostumi-

sessa; perinteistä maalaismaisemaa ilman kauniisti harmaantunutta riukuaitaa 

on vaikea kuvitella. Toisaalta taas huonosti ympäristöönsä sopiva aita voi olla 

todellinen maiseman pilaaja. Aita voi myös kuulua kiinteästi rakennuksen arkki-

tehtuuriin ja korostaa sitä. Aita voi muodostaa merkityksellisen tilan ja paikan, 

mutta ennen kaikkea aita on rajan merkki: tästä menee tontin raja, tämän aidan 

sisäpuolelle et pääse, tämä aita erottaa karjan viljapellosta. Aidan olemus ja 

merkitys ovat kulttuurisidonnaisia. Monissa omasta kulttuuristamme poikkeavis-

sa maissa on normaalia tai lähestulkoon pakollista suojata oma talo ja tontti 

miehenkestävällä aidalla sekä jykevällä, lukitulla metalliportilla. Suomessa, mis-

sä olemme tottuneet mataliin säleaitoihin laakeiden pihojemme ympärillä, 

ylisuojautuminen korkein aidoin tuntuisi hullunkuriselta ja aiheuttaisi ihmetystä. 

Tietenkään emme voi tarkasti tietää mihin suuntaan kulttuurinen muutoksemme 

on matkalla.  

Kirkkomaan aidallakaan ei nykypäivänä ole yleensä enää varsinaista toiminallis-

ta tehtävää. Suomalaisessa kulttuurissa kirkkomaan aita on ennemmin merkki 

                                                           
8
  Biedermann 1993, 265.  
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tai viesti kuin varsinainen este.9 Kirkkomaan aidan voi ajatella valmistelevan 

kirkkoon tulijaa siirtymisessä askel askeleelta kohti itse kirkkorakennuksen hen-

gellistä ilmapiiriä. Aidan rajaama piha-alue toimisi täten eräänlaisena esitilana, 

jossa mieli jo hiljalleen keskittyisi tulevaan. Aita olisi tällöin ensimmäinen raja, 

jonka joutuu ohittamaan matkalla kohti kirkon pyhintä, eli alttaria. Kirkkoon tuli-

jalle aita toimii myös visuaalisena merkkinä, joka erottaa kirkkomaan muusta 

ympäristöstä. Kirkko tapuleineen luonnollisesti erottuu ympäristöstään - muusta 

julkisesta rakentamisesta ja asuinrakentamisesta - niistä poikkeavalla arkkiteh-

tuurillaan, mutta aita kirkon ympärillä antaa kirkon rakennusmassalle myös tilaa 

hengittää ja ”irrottautua” ympäristöstään.  

 

2.1 Aita rajaa tilan ja tekee paikan 

Tässä kappaleessa lähestytään kirkkomaan aitaa tilan, paikan ja rajan näkö-

kulmasta. Tarkastelun kohteena on miten aidan rajaama pyhä tila muodostuu, 

minkälainen se on paikkana ja mikä on rajan merkitys tilan ja paikan kokemi-

sessa. Metodologisesti lähestymistapa on moniulotteinen, koska tilan, paikan ja 

rajan muodostumiseen vaikuttavat niin sosiologiset, arkkitehtoniset, esteettiset, 

maantieteelliset kuin monet muutkin kulttuuriset tekijät. Puhuttaessa nimen-

omaan kirkkomaasta tilana tai paikkana ja sen aidasta rajana, myös uskonnolla 

on itsestään selvästi suuri merkitys. Kirkkomaan pyhyyden merkitys niin yksilöl-

le kuin yhteisölle on vaihdellut sekä kulttuurin että aikakauden mukaan. Haas-

teena tilan, paikan ja rajan tutkimisessa onkin juuri niiden jatkuva muokkautu-

minen sekä henkilökohtainen luonne yksilötasolla tarkasteltuna. Tilan, paikan ja 

rajan kokemiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tai tutkimusmenetelmää, 

mutta tietyt kokemuksiin vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi 

yhteisiä.  

Ääriviiva, rajaviiva tai raja on sosiaalisen tilan perusrakenneosa, eräänlainen 

tilallinen struktuuri.10 Rajojen tarkoitus kaikissa kulttuureissa on ristiriitainen, sil-

lä raja yhtä aikaa jakaa ja yhdistää, sulkee ja sisällyttää sekä suojaa ja rajoit-

                                                           
9
  Heng 1994, 58-59.  

10
  Strassoldo 1993, 33.  
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taa.11 Jaottelu meihin ja muihin on ominaista kaikille kulttuureille. Jaottelu tapah-

tuu niin henkisellä kuin fyysisellä tasolla ja se voi olla hyvinkin materiaalista, ku-

ten aidoin, muurein ja seinin tapahtuvaa. Suurin osa jaottelusta tapahtuu kui-

tenkin muilla tasoilla, kuten sosiaalinen jaottelu kansakuntiin tai sukuun. Näky-

mättömiä rajoja muodostava jaottelu saa aina kuitenkin myös tilallisia ulottu-

vuuksia. Keskenään kommunikoivien henkisten tai fyysisten tilojen välille syntyy 

aina raja. Raja voi olla alati muuttuva tai pysyvä, mutta silti se kontrolloi aina si-

sä- ja ulkopuolen välistä toimintaa. Rajojen muodostumiseen liittyvät ihmisten 

omakohtaiset kokemukset ja toiminta rajatussa tilassa, joten rajatkin voivat olla 

henkilökohtaisia. Rajat luovat paikoille omat tyypillisyytensä ja ne korostavat 

eroa muihin paikkoihin, kuten esimerkiksi kaupunginosien välisiin eroavaisuuk-

siin. Kaupungeissa jaottelu ”huonompiin” ja ”parempiin” alueisiin on tyypillistä. 

Arkielämän tilaerotteluun kuuluu myös hautapaikkojen jakautuminen hautaus-

maalla eriarvoisiin paikkoihin sijaintinsa mukaan, mitä käsitellään myöhemmin 

tässä tutkielmassa. Rajojen avulla luodaan myös tyypillisyyksiä, sillä jokainen 

rajaus luo oman leimansa paikkaan. Rajojen ylittäminen ja kommunikointi eri 

alueiden välillä tapahtuu läpikulkuaukkojen, ovien, porttien, kadunkulmien ja nä-

kymättömien esteiden, kohdalla, ja ne toimivat eräänlaisina rajan olemassaoloa 

ja muutosta käsittelevinä neuvottelupaikkoina.12  

Usein rajan olemassaolo huomataan vasta rajan pettäessä tai rikkoutuessa.13 

Monesti aitoja ja muureja rakennetaan, koska niiden on tarkoitus toimia turvana 

sekä yksityisyyden takaajina, mutta usein ne toimivatkin päinvastoin ja aiheutta-

vat vandalismia sekä tunkeutumista rajan toiselle puolelle. Esimerkiksi naapu-

rimaiden väliset muurit ja rajat harvemmin poistavat maiden välisiä poliittisia tai 

taloudellisia ongelmia, vaan sen sijaan tuloksena onkin lisääntyvää väkivaltaa, 

rikollisuutta ja vieraantumista. Siinä missä liikkuvat ja muuttuvat rajat ovat 

merkki elämästä, aiheuttavat suljetut rajat etnistä ja poliittista jaottelua ja usein 

aiheuttavat jopa kuolemaa.14 Näkymättömät rajat voivat toimia hyvinkin vahvoi-

na opittuina kulttuurisina käyttäytymismallien muokkaajina. Kirkkomaan aita on 

                                                           
11

  Silberman, Till & Ward 2012, 1. 
12

  Junkala 2000, 95-97.  
13

  Junkala 2000, 108.  
14

  Silberman, Till & Ward 2012, 1.  
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siis sekä materiaalinen raja että henkinen raja pyhän ja profaanin välillä. Wiljo-

Kustaa Kuuliala kuvaa teoksessaan Entisajan talonpoikaisyhteisö ja kirkko kirk-

koväen käytöstapoja kirkkomatkalla: 

”Aivan erityinen merkkipaikka tienvarressa oli se kohta, 

josta kirkko ensi kerran näkyi. Monilla oli tapana vasta 

näillä tienoin pukeutua kirkkopukuun. Kirkon ympäris-

tössä oli näet määrätty alue, jonka sisäpuolelle astutta-

essa tunnettiin jo saavutun pyhälle maalle. Kirkkoa ei 

kunnioitettu vain näin kaukaa, vaan yleisenä tapana 

näyttää vanhalla kansalla olleen kumartua kirkkoon 

päin sen ohi kuljettaessa. Myös hautausmaa sai osak-

seen samanlaisen kunnianosoituksen.” 15  

Jokainen erillinen rajankäynti perustuu edellisten kokemusten varaan, minkä 

tähden opitut käyttäytymismallit siirtyvät eteenpäin ja osaamme niin sanotusti 

”kulkea porteista” aiheuttamatta konfliktitilannetta rajan kanssa.16  

Ihmisen kokema tila rakentuu hänen omien aivojensa ja käsiensä tuottamista 

artefakteista, jotka ovat aina kulttuurisen järjestelmän tuotteita17. Raimondo 

Strassoldo jakaa sosiaalis-tilallisten ilmiöiden luokittelukriteerit erilaisiksi tilatyy-

peiksi, joita ovat etologiset tilat, henkilökohtaiset tilat, elämistilat, symboliset ti-

lat, ekologiset tilat sekä organisaatiotilat ja poliittiset tilat (vallan tilat). Näistä tila-

tyypeistä kirkkomaat kuuluvat ensisijaisesti symbolisiin tiloihin pyhyytensä ja tie-

tynlaisen myyttisyytensä vuoksi.18 Erityisesti entisaikaan, ennen kirkon ja valtion 

erkaantumista toisistaan, kirkko voitiin luokitella myös poliittiseksi vallan tilaksi. 

Doreen Massey taas haluaa laajentaa käsityksen tilasta lineaarisesti kulkevana 

”viipaleena” neliulotteiseen suuntaan, tila-ajaksi, koska tila ei ole staattista eikä 

aika tilatonta. Masseyn mukaan tilallisuus on aina sosiaalisesti rakentunutta, 

dynaamista, sosiaalisten suhteiden yhtäaikaista rinnakkain oloa.19 Tila ajatel-

laan usein pinnaksi muun muassa karttojen meille aiheuttamien tilakäsitysten 

                                                           
15

  Kuuliala 1960, 107.  
16

  Junkala 2000, 112.  
17

  Strassoldo 1993, 3.  
18

  Strassoldo 1993, 23-29.  
19

  Massey 2008, 56-58.  
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vuoksi. Tila nähdään myös aikaan verrattuna konkreettisempana ja aineelli-

sempana käsitteenä, johtuen siitä, että pystymme ”näkemään” tilan ympäril-

lämme, ajan ollessa jokin abstrakti ulottuvuus. Tilan samanaikaisuus ei kuiten-

kaan muodostu pinnoista tai maisemista, vaan liikeratojen hetkellisestä rinnak-

kainelosta sekä kaiken aikaa tekeillä olevien historioiden muodostelmasta.20 

Kirkkomaan rajaamalla hautausmaalla tilan ja ajan vuoropuhelu on jatkuvasti 

läsnä.  

Tilaa voidaan fenomenologisesta näkökulmasta lähestyä myös affektiivisena 

tilana, jolloin siitä käytetään nimitystä ”tunnelma”.21 Pauline von Bonsdorffin 

mukaan tunnelman aistiminen tapahtuu konkreettisessa tilassa, joka muodostuu 

merkityksellisistä elementeistä, joihin tunnelma on tunkeutunut sisälle ja joita 

ilman tunnelmaa ei olisi olemassa.22 Kuten tila, myös tunnelma on jatkuvan 

muutoksen alaisena. Erilaiset tilat luovat ennakkokäsityksiä ”oikeasta” tunnel-

masta ja sen aistimisesta, kuten ennakko-odotuksen kirkon hartaasta tunnel-

masta. Kirkkomaan aidan voidaan siis ajatella rajaavan sisälleen vahvasti sym-

bolisen tilan, johon kohdistuu runsaasti ennakkokäsityksiä muun muassa tun-

nelman suhteen.  

Paikan henki eli genius loci voidaan ymmärtää paikan identiteettinä. Genius loci 

eroaa tunnelmasta siten, että se on lähinnä koettua paikkaa tunnelman ollessa 

koettua tilaa. Tunnelma voi myös muuttua silmänräpäyksessä, kun taas genius 

loci käsitteenä pitää sisällään ajatuksen tietynlaisesta pysyvyydestä. Genius loci 

on kokonaiskokemus paikasta, eikä sitä voi keinotekoisesti tai suunnitelmalli-

sesti tuottaa kuten tunnelmaa, vaan se kasvaa ja kehittyy itsestään ajan kulues-

sa.23 Taidehistoriassa kaupunkitilaa on yleensä lähestytty filosofian tutkimuspe-

rinteistä romantiikan pohjalta, jossa korostetaan paikan yksilöllistä luonnetta ja 

paikan henkeä, sekä korostetaan nostalgista suhtautumista menneeseen. Ro-

                                                           
20

  Massey 2008, 213-215.  
21

  Forss 2007, 110.  
22

  Forss 2007, 112.  
23

  Forss 2007, 125.  
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mantiikan kaupunkikuvan kehyksessä paikan tai tilan voi ajatella ilmentävän yh-

teiskunnan hengen konkreettista ilmaisua.24  

Anne-Mari Forssin mukaan paikoilla on aistein havaittavia sekä tulkinnallisia 

ominaisuuksia. Aisteista erityisesti näköaistia korostetaan usein havainnoinnis-

sa, mutta paikan fenomenologinen tarkastelutapa haluaa korostaa havainnoin-

nin sekä kokemisen synestesiaa. Aistein havaittavia ominaisuuksia ovat esinei-

den ja asioiden muodot, mittasuhteet ja pinnat, mutta myös aineettomat ominai-

suudet, kuten valot ja varjot, äänet ja tuoksut. Paikan aistein havaittaviin omi-

naisuuksiin ovat tiiviisti yhteydessä tulkinnalliset ominaisuudet, joita Forssin 

mukaan ovat historiallinen ulottuvuus, ajallinen syvyys, kollektiivinen muisti, so-

siaalinen ulottuvuus, mielikuvat, tunnelma ja genius loci eli paikan henki. Aistein 

havaittavien ominaisuuksien voi ajatella johdattelevan tulkinnallisten ominai-

suuksien äärelle synestesian avulla. Aina ei kuitenkaan ole näin, sillä paikan 

tunnelman voi aistia jo ennen varsinaista havaintoa tilassa olevista materiaali-

sista muodoista, pinnoista ja mittasuhteista.25  

Doreen Massey näkee paikan ainutlaatuisena kohtana ja hetkenä, jossa erilai-

set sosiaaliset suhteet, liikkeet ja kommunikaatioiden verkostot kerääntyvät yh-

teen. Paikan käsitteellistämisen kannalta paikan rajojen määritteleminen ei ole 

välttämätöntä, koska paikan määritelmän ei tarvitse perustua yksinkertaiselle 

vastakkaisuudelle ulkopuoleen nähden. Paikkahan rakentuu osin juuri niistä yh-

teyksistä, joita sillä on ”ulkopuoleen”.26 Mielikuvamme paikoista monipuolistuvat 

mitä useammin niissä vierailemme. Tämä ei tarkoita sitä, että kerran koettu 

paikka olisi mielessämme yksiulotteinen, koska paikan kokemus ei ole koskaan 

sitä, vaan kysymys on paikkakokemusten prosessuaalisesta syntymisestä.27  

Markus Hiekkasen mukaan keskiajalla kirkollista toimitusta varten ei välttämättä 

tarvinnut rakentaa erillistä kirkkorakennusta, vaan mikä tahansa käytössä ollut 

rakennus saatettiin muuttaa vihkitoimituksella pyhäksi tilaksi. Joka sunnuntai-

nen messu vaati ympäristöstään erotetun pyhän tilan tai pyhien tilojen kehistä 

                                                           
24

  Kervanto Nevanlinna 1999, 232-234.  
25

  Forss 2007, 78-80.  
26

  Massey 2008, 29-30.  
27

  Forss 2007, 103-104.  
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muodostetun kokonaisuuden.28 Nykyajan ihmiselle kirkkomaan rajalla seisomi-

nen tarjoaa sekä fyysisen että mentaalisen haasteen. Emme voi koskaan täysin 

ymmärtää entisajan ihmisen kokemusta samasta paikasta, mutta rajalla olo tar-

joaa haasteen tutkia ja tulkita historiaa. Se myös kiinnittää ihmisen menneisyy-

teensä ja auttaa hahmottamaan nykyisyyttä.29 Filosofi Johannes Ojansuu kirjoit-

taa rajasta ihmisen sisäisenä tilana. Hänen mukaansa raja on kohtaamisen ja 

läsnäolon edellytys sekä kohta, johon muistaminen ja tarina kiinnittyvät. Rajalla 

”menneen nykyisyys” ja ”tulevan nykyisyys” kohtaavat.30 Rajan käsite on usein 

liitetty pyhyyden käsitteeseen, koska koskettamalla rajaa olemme tekemisissä 

jonkun mystisen ja tuntemattoman kanssa. Rajan voi ajatella olevan se paikka, 

jossa ihminen kohtaa oman katoavaisuutensa.31  

Kirkon ympärillä oleva aitaan rajautuva tila, jota kutsutaan yleensä kirkkomaaksi 

tai kirkkotarhaksi, on usein käytössä hautausmaana. Hautausmaa on usein 

kaupungin parhaiten hoidettuja puistoalueita, ja siellä käynti voi olla ihmismieltä 

rauhoittava, arkielämän kiireistä hetkeksi irrottava kokemus. Hautausmaita alet-

tiin kutsua Jumalan puistoiksi vuosisadan vaihteessa. Sitä ennen hautausmaat 

olivat olleet kasvillisuudeltaan suhteellisen vapaana kasvavia kuolleitten peltoja, 

joten mielikuvat hautausmaista tiloina ja paikkoina ovat muuttuneet huomatta-

vasti. Tosin kaikille hautausmaat eivät paikkoina merkitse lohtua ja rauhaa, 

vaan henkilöstä riippuen kokemukset voivat olla myös negatiivisia luopumisen, 

surun ja jopa vihan sävyttämiä tunteita. Monesti hautausmaat paikkoina antavat 

kuitenkin tilaa omille ajatuksille ja muodostavat kiihkeässä kaupunkiympäristös-

sä paikan rauhoittumiselle ja hiljentymiselle. Hautausmaan ajallinen kerrokselli-

suus antaa ihmiselle mahdollisuuden kokea jotakin ajatonta, kaunista ja pyhää. 

Hautausmaan kristillisen symboliikan on tarkoitus synnyttää toivoa. Hautaus-

maat antavat ihmiselle mahdollisuuden kokea kuuluvansa osaan jotakin suu-

rempaa kokonaisuutta ja niiden tarjoama pysyvyyden tunne voi rauhoittaa no-

peaan tahtiin muuttuvan maailman keskellä.32 Arkkitehti Juhani Pallasmaan 

mukaan hautausmaat ovat myös oman kulttuurinsa tiivistettyjä kuvia erilaisine 
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hautarakennelmineen, muureineen, käytävineen, aukioineen ja kasvillisuuksi-

neen. Hautausmaata voi pitää kuolleiden omana pienoiskaupunkina, jonka eril-

lisyyttä muusta maailmasta korostetaan aitojen ja muurien avulla tai esimerkiksi 

perustamalla hautausmaa saareen. Hautausmaan rakennelmat - haudat, aidat, 

muurit ja hautakappelit - auttavat muodostamaan ajan kululle helpommin käsi-

tettävät mittasuhteet. Nämä ihmisen valmistamat rakennelmat muuntavat luon-

nollisen ajan kulttuuriseksi ajaksi helpottaen inhimillistä ajallisen syvyyden kai-

puuta.33  

Kirkkomaa aidattiin ja aidataan edelleenkin tavallisesti juuri siksi, että vihitty 

maa pystytään erottamaan ympäristöstä.34 Kirkkomaalla, mikäli se toimii myös 

hautausmaana, on vahvasti läsnä raja elämän ja kuolema välillä. Raja voidaan 

kokea suojaavana, uhkaavana tai houkuttavana, mutta erityisesti kuoleman ra-

jaa on pidetty vanhoissa kansanuskoissa pelottavana ja vaarallisena. Konkreet-

tisesti raja elävien ja kuolleiden välillä oli haudan tai hautausmaan raja, jota 

kunnioitettiin ja varottiin. Elävien ja kuolleiden rajoja pidettiin yllä erilaisten pelot-

tavien tarinoiden avulla kuolleiden henkiin heräämisestä, mutta myös kuolleille 

asetettiin rajoja erilaisten rituaalien avulla, jotta elävät saisivat elää heiltä rau-

hassa. Ihmiselämän varrella ihminen kohtaa yleensä monta ”rajaa”, kuten ai-

kuistuminen, naimisiin meno, lapsien syntymä, eläkkeelle jääminen jne., mutta 

kuoleman raja on lopulta ainoa, jonka jokainen meistä joutuu vääjäämättä koh-

taamaan. Tuonpuoleisen elämän tuntemattomuus saakin aikaan sen pelotta-

vuuden, mutta samaan aikaan myös kiehtovuuden.35  

Kristilliseksi hautausmaaksi vihkimisen ajateltiin takaavan alueelle haudatuille 

rauhan ja karkottavan paholaisen pois alueelta. Myös hautausmaan aitaamisen 

ajateltiin edesauttavan hautausmaarauhaa.36 Alkujaan asuinpaikkoja ja kaupun-

keja ympäröivillä puolustuslaitteilla on luultavasti ollut ensisijaisesti maaginen 

tehtävä pitäessään demonit ja kuolleiden ihmisten sielut etäällä asutuksesta.37 

Joka tapauksessa rajat ovat ihmiskunnassa primitiivisiä oman tilan puolustami-
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sen välineitä, ja ne korostavat tässäkin yhteydessä sisä- ja ulkopuolen välistä 

eroavaisuutta.38 Paikan sosiaalinen ulottuvuus korostuu rajojen avulla; se muo-

dostuu ihmis- ja kommunikaatiosuhteiden aineettomasta verkostosta, joka koe-

taan erottamattomana osana paikkaa.39  

Myös rajan konkreettisella rakennusmateriaalilla on merkitystä paikan kokemi-

sessa, koska havainnoimme ympäristöämme vahvasti näköaistin avulla. Kirk-

komaiden aidat on usein rakennettu suurista kivenlohkareista, jotka kestävät 

esimerkiksi puumateriaaliin verrattuna poikkeuksellisen hyvin ajan aiheuttamia 

muutoksia. Kivi materiaalina korostaa rajan olemassaoloa sekä sen fyysistä ko-

koa, pysyvyyttä ja järkkymättömyyttä. Ajan kulumisen ja siitä seuraavat muutok-

set Anne-Mari Forss jakaa kahteen eri ulottuvuuteen: luonnolliseen ja historialli-

seen aikaan. Luonnollinen aika synnyttää kokemaamme ajallista syvyyttä ra-

pauttamalla, patinoimalla ja sammaloittamalla pintoja, kun taas historiallinen ai-

ka on kirjoitettua ja kerrottua tietoa, eikä siihen pääse käsiksi suorassa paikka-

kokemuksessa. Historiallinen aika voi ilmetä kuitenkin myös arkkitehtonisena 

tyylinä, muistomerkkinä tai luodin reikänä seinässä, jolloin historiallinen aika voi 

aueta niillekin, joilla ei ole tarkkaa tietoa paikan kirjoitetusta tai kerrotusta histo-

riasta. Rakennusmateriaaleihin syntyvä ajan patina on konkreettinen ilmentymä 

ajan kerroksellisuudesta, ja rakennukset ovat samojen ikääntymisprosessien 

alaisia kuin kivet ja kalliotkin.40 Ajan patinallakin on siis vaikutuksensa koke-

mukseemme paikasta: sammaloitunut kivi kuljettaa ajatuksemme kaukaisem-

paan historiaamme huomattavasti tehokkaammin kuin nykyaikainen betonimuu-

ri.  

Kokemukseen kirkkomaasta ei vaikuta ainoastaan hautausmaan tuomat tunte-

mukset ja mielikuvat, vaan myös kirkkomaan ympäristö ja itse kirkko. Puhutta-

essa kirkkomaasta tilana ja paikkana, emme voi tarkastelussa ohittaa kirkko-

maan kiintopisteenä sijaitsevaa kirkkorakennusta ja sen tuomaa vaikutusta tilan, 

paikan ja myös rajan kokemiseen. Kirkkomaan keskiöön sijoittuva rakennus saa 

tilallisesti tarkasteltuna paljon symbolisia merkityksiä, koska keskeisyyksien 
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olemassaolo on kaikkien kosmologioiden ja suurten sosiaalisten systeemien pe-

ruspiirre41. Ennen modernia yhteiskuntaa eläneet ihmiset halusivat elää niin lä-

hellä maailman keskusta kuin mahdollista, ja erityisesti pyhäkön tai temppelin 

ajateltiin sijaitsevan todellisessa maailman keskipisteessä.42 Mircea Eliaden 

mukaan kirkko nykyaikaisessa kaupungissa on arkipäiväinen esimerkki siitä, 

miten uskonnollinen ihminen kokee tilan moninaisuuden. Uskonnollinen ihminen 

kokee kirkon kuuluvan eri tilaan kuin katu, jonka varrella kirkko sijaitsee. Kynnys 

ja kirkon ovi – ja tässä tapauksessa voimme laajentaa ajatuksen koskemaan 

myös kirkkomaan aitaa ja porttia – erottaa kaksi tilaa ja kaksi eri olemistapaa: 

sakraalin ja profaanin. Kynnys, ovi tai portti osoittaa konkreettisella tavalla kat-

koksen tilallisessa jatkuvuudessa, mikä antaa niille suuren uskonnollisen merki-

tyksen: ne ovat tilasta toiseen tapahtuvan siirtymän symboleja sekä konkreetti-

sia välittäjiä.43  

Kirkkorakennukset ovat kautta aikojen olleet rakennustaiteen vaikuttavimpia 

luomuksia luoden maisemaan arkkitehtonisia kohokohtia. Juhani Pallasmaan 

mukaan kirkkorakennukset ovat suunniteltu erottumaan maallisesta rakentami-

sesta ja niiden tehtävänä on välittää jo olemuksellaan uskonnollista sanomaa. 

Kirkot tiloina johdattelevat ihmisen kohtaamaan omat uskonnolliset ja metafyy-

siset ulottuvuutensa, sillä kirkoista on kautta aikojen pyritty tekemään kokonais-

taideteoksia, joissa eri taiteenlajit yhdessä luovat mielikuvan maallista elämää 

täydellisemmästä ja ylevämmästä olemisen tasosta.44 Pallasmaa korostaa 

myös hiljaisuuden merkitystä arkkitehtuurikokemuksen osana. Hänen mukaan-

sa hiljaisuus on kontemplatiivinen, mystinen ja juhlallinen tila, joka vihjaa Juma-

lan läsnäolosta.45 Anne Birgitta Pessin mukaan kirkot muistuttavat olemassa-

olollaan muistamisen ja muistelun tärkeydestä osana yksilön ja yhteisön identi-

teettiä ja ne ikään kuin säilövät yhteistä kumulatiivista muistia. Vaikka nykyajan 

ihmisistä suurimmalla osalla ei ole kykyä tulkita kirkkojen runsasta symboliik-

kaa, voi rakennus itsessään toimia tilana ja paikkana hengellisen kokemuksen 

aikaansaamiseksi. Kirkot koetaan yhteisiksi tiloiksi, joihin kuka tahansa voi 
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mennä hiljentymään. Kirkot ovat siis samaan aikaan sekä yksityisiä että julkisia 

tiloja, jotka herättävät vahvoja tuntemuksia. Tuntemuksien ei tarvitse olla us-

konnollisia, vaan esimerkiksi vanhat, perinteiset kirkkorakennukset herättävät 

voimakkaita mielipiteitä puhuttaessa kirkkojen suojelusta tai tuhopoltoista. Ihmi-

set haluavat suojella kirkkorakennuksia riippumatta omasta uskosta tai uskon-

nottomuudesta. Kirkot myös koetaan kansakunnan yhteiseksi omaisuudeksi, 

joiden puolesta tai joita vastaan saa jokainen esittää mielipiteensä.46 Kirkkora-

kennuksen synnyttämän merkityssisällön voi ajatella heijastuvan myös kirkkoa 

ympäröivään tilaan. Eri aistien kautta kirkko voi vaikuttaa laajemmaltikin ympä-

ristöönsä. Esimerkiksi kirkonkellojen soitto herättää jokaisessa kuulijassa jon-

kinlaisia tuntemuksia.  

Aita ja portti merkitsevät aina rajaa ja sen ylittämistä, mutta nykypäivän kirkko-

maalla aita on käytännössä ennemminkin viesti kuin este.47 Kirkkomaan aidan 

tehtävä onkin monesti ainoastaan symbolinen ja visuaalinen, koska aitaa ei 

enää tarvita pitämään karjaa poissa kirkon mailta tai estämään kylän koiria ja 

sikoja kaivamasta hautoja, mikä ennen oli tavallista. Kirkkomaan aita rajaa si-

sälleen ainutlaatuisen tilan, missä jokaisella on mahdollisuus henkilökohtaiseen 

kokemukseen paikasta, oli se sitten uskonnollisesti sävyttynyt tai ei. Oma kult-

tuurimme, historia, ennakkokäsitykset ja -odotukset sekä rajan sisä- ja ulkopuo-

len väliset suhteet vaikuttavat kokemukseemme paikasta. Aika ja sosiaaliset 

suhteet luovat paikan aina uudestaan, eikä kokemuksemme paikasta ole kos-

kaan samanlainen: valot ja varjot, säätilan vaihtelut, tuoksut, äänet, tapaa-

mamme ihmiset ja oma mielentilamme muokkaavat sen joka kerta uudestaan 

entistä monipuolisemmaksi kerrokselliseksi kokonaisuudeksi. Kirkkomaat paik-

koina antavat erityislaatuisen mahdollisuuden hiljentymiselle ja ajan kulun aisti-

miselle osana sukupolvien ketjua.  
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2.2 Kirkkomaan aita rakennetussa kulttuuriympäristössä ja maisemassa 

Kirkko kirkkotarhoineen kuuluu olennaisena osana suomalaiseen kulttuurimai-

semaan. Kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tulosta ja 

ajallisesti rikkaasta maisemasta pystyy lukemaan menneisyyden tarinoita.48 

Kuopion entisen ”kulttuuripiispan” Eino Sormusen (1893–1972) mukaan kirkko-

tarhasta tuli kulttuurimaata silloin, kun pakanalliset uhrilehdot luovutettiin kirkon 

omaisuudeksi. Sormunen kuvaa luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman eroja 

seuraavasti: 

”Luonnonmaisema on historiaton ja ajaton, siinä voi 

kuvitella unohdusta, ristiriidatonta sopusointua ja kaik-

keuden omaa rauhaa. Kulttuurimaisemassa on etäi-

syyksiä, historian hengettärien siipien havinaa, loistoa 

ja kurjuutta, syviä ristiriitoja, ankaraa totuudenetsintää 

ja lakastuneen kauneuden välkettä.”49 

Kirkkotarhat olivat Sormusen mielestä säästyneet hyvin maallistumisen tuomal-

ta kiireeltä ja levottomuudelta ja niissä pystyi hyvin aistimaan katoavaisuuden.50 

Sormusen mietteet ovat peräisin 1940-luvulta, ja sen jälkeen on Suomessa ta-

pahtunut paljon. Sotien jälkeisessä maankäytön suunnittelussa kirkkojen ympä-

ristöt ovat joutuneet kovien muutosten kohteiksi, ja niitä on kohdeltu ajoittain 

täysin ymmärtämättömästi. Kirkko kuuluu lähes aina paikkakunnan vanhimpaan 

kulttuuriympäristöön, eikä sitä ole siitä huolimatta osattu arvostaa. Näkymät kir-

kolle on saatettu rakentaa umpeen, ja esimerkiksi kirkkotarhan kiviaitaa on voitu 

pitää liikenteen esteenä.51 

Maisema on olennainen ympäristöestetiikan tutkimusalue, koska varsinkin ana-

lyyttisen estetiikan piirissä maisema on esteettisen arvion kohteena. Maiseman 

merkitystä ei voi väheksyä fenomenologisen estetiikan sarallakaan, koska mai-

semakuvat vaikuttavat yksilön maailmassa olemiseen, paikkojen kokemiseen ja 

itsensä ymmärtämiseen osana kokonaisuutta. Eero Tarasti lähestyy maiseman 
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estetiikkaa semiotiikan näkökulmasta painottaen luonnon ja ihmisen välistä 

kommunikaatiota. Hänen mukaansa maiseman sanoman vastaanottaja on mai-

seman tarkastelija, joka pystyy itse vaikuttamaan suuresti vastaanottamansa 

sanoman sisältöön, millä Tarasti tarkoittaa lähinnä tarkastelijan sijaintia ja liiket-

tä suhteessa maisemaan. Maisemasemiotiikkaa ei voi kuitenkaan määritellä ai-

noastaan ihmisen ja luonnon väliseksi dialogiksi, koska näiden kahden välissä 

ja ympärillä on kulttuurin ja yhteisön vaikutuksen piiriin kuuluva alue, joka on 

juuri maisemasemiotiikan kannalta kiinnostava tutkimuskohde. Maiseman sa-

noma on riippuvainen siitä, miten mikäkin kulttuuri määrittelee maiseman ja 

minkälaista maisemaa kulttuuri pitää ideaalina tai kauniina ja mitä rumana tai 

epäsopivana. Tarastin mukaan maisema on itse asiassa luonnon inhimillistä-

mistä ja luonnon muuttamista kulttuuriksi, mikä ilmenee erityisesti maisema-

maalauksen kohdalla. Maisemakuvaus, esimerkiksi maalaus, runo tai musiikki, 

sisältää maiseman merkkikieltä, eli se kertoo siitä, miten kuvauksen kohde on 

valittu, miten se on arvotettu ja miten se on esitetty. Maiseman semiotiikka ei 

ole kuitenkaan sama asia kuin maiseman kuvaamisen semiotiikka. Tarasti jakaa 

maiseman semiotiikan muodostumisen kolmeen tasoon: maisemaan kulttuu-

riyksikkönä eli sisällön tasoon, maisemaan fyysisenä luontona eli ensimmäiseen 

ilmaisun tasoon ja maiseman kuvaukseen eli toiseen ilmaisun tasoon.52 Maise-

man avaaminen semiotiikan avulla paljastaa maiseman merkityssisältöjä, mutta 

on otettava huomioon että semiotiikka on tulkintaa kuten kommunikaatio aina.  

Maisemalla on merkityksensä myös tilan, paikan ja rajan kokemisessa. Koke-

mus kirkosta ja kirkkomaasta tilana ja paikkana syntyy osana suomalaista us-

kon mielenmaisemaa. Mielenmaisema syntyy, kun kokija ja maisema sulautuvat 

toisiinsa. Uskonto on aina yhteisöllistä, joten uskon mielenmaisemaa ei voi tar-

kastella irrallaan sitä ylläpitävästä instituutiosta. Suomalainen ”kirkko keskellä 

kylää” on sitä perinteistä maalaismaisemaa, jonka moni mieltää edelleen suo-

malaisuuden perikuvaksi tai jopa kansallismaisemaksi. Kirkko olikin aina 1800-

luvun loppupuolelle asti suomalaisen yhtenäiskulttuurin merkittävimpiä ylläpitä-
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jiä, kunnes tieteen kehitys ja uudet aatevirtaukset haastoivat kirkon autoritääri-

sen aseman.53 

 

2.2.1 Pyhä kirkkomaa 

Kirkkomaa on aidalla eristetty alue, joka ympäröi kirkkoa yleensä joka puolelta. 

Jokaisen pitäjänkirkon ja luultavasti myös useimpien kappelikirkkojen ympärillä 

olevalle kirkkomaalle perustettiin hautausmaa.54 Varsinainen sana hautausmaa 

tarkoittaa erilleen kirkosta perustettua hauta-aluetta ja sanaa kirkkomaa käytet-

tiinkin lähes yksinomaan hautausmaan nimityksenä aina 1800-luvun lopulle 

saakka.55 Kirkkomaiden aitojen tutkimuksen kannalta pyhän ja profaanin erot-

taminen toisistaan on merkityksellistä. Onko kirkkomaan aita itsessään pyhä vai 

vain puoliksi pyhä rajatessaan pyhän kirkkomaan profaanista ympäristöstä? En-

tä onko kirkkomaan portti ”taivaan portin” symbolina pyhempi kuin aita? Missä 

kulkee raja pyhän ja maallisen välillä ja kuka sen määrittelee? Onko olemassa 

virallinen pyhä sekä henkilökohtainen pyhä? Entä miten pyhän ja pyhyyden 

merkitys on muuttunut ihmiskunnan historiassa?  

Pyhä on kognitiivinen kategoria, joka sekä erottaa että yhdistää. Jonkun pyhäksi 

tekemisessä luodaan paikka ylemmän arvon omaaville asioille ja samalla erote-

taan ne profaaneista ja epäpuhtaista asioista. Pyhä ei ole ainoastaan uskonnol-

linen kategoria, vaikka sen uskonnolliset merkitykset usein korostuvatkin.56 Tut-

kiessaan pyhää kulttuurisena kategoriana Veikko Anttonen havainnollistaa py-

hän kulttuurista logiikkaa mallilla, joka rakentuu kahden inhimillistä ajattelua ja 

käyttäytymistä ohjaavan tietorakenteen varaan: ruumiillisuuden ja territoriaali-

suuden. Anttosen malli pohjautuu sekä kielihistorialliseen että etnografiseen ai-

neistoon pyhästä, joissa pyhä terminä liittyy nimenomaan ihmisruumiin ja territo-

riaalisten (maa-alueiden) rajojen ylittämiseen. Termin pyhä merkityksistä histo-
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riallisesti vanhimpia ovat paikallisuutta määrittävät maa-alueiden rajat ja merk-

kipaikat.57  

Myös Suomen paikannimissä on runsaasti pyhä-alkuisia sanoja. Pyhä on kie-

lentutkijoiden mukaan pronssikaudella omaksuttu germaaninen lainasana ja py-

häksi on alun perin nimetty erottuvaa ja näkyvää maastonkohtaa, joka on ollut 

rajaamassa tuttua aluetta sekä tuntematonta erämaata.58 Esimerkiksi eräalueilla 

sijainneet kaskimaat merkittiin sanalla pyhä yhteisön niin sanotuiksi ”ulkorajoik-

si”. Pyhä-etuliite on tehnyt alueesta asumattoman takamaan sekä raja- ja ris-

teyspaikan, joka ei ole kuulunut varsinaisesti kenenkään omistukseen. Pyhäksi 

nimeämisellä on haluttu myös taata alueiden koskemattomuus ja pyhän seudun 

läpi kulkemista on pidetty jopa ihmisille vaarallisena.59 Sekä Suomessa että Vi-

rossa termi tavataan attribuuttina järville, joille, koskille, lammille, mäille, niemil-

le, lahdille ja tuntureille, ja sana on vakiintunut suomen kieleen jo ennen kristilli-

sen kirkon tuloa maahan.60 Sanaa pyhä käytettiin adjektiivina ilmaisemaan eri-

tyistä paikkaa luonnossa ja sanan sosiaalista merkitystä erottavana rajana.61 

Ennen sanan pyhä vakiintumista uskonnolliseen sanastoon se oli jo pitkään 

käytössä kansanomaisessa kielenkäytössä, jossa sitä on käytetty adjektiivisesti 

ilmaisemaan mm. asioiden, paikkojen, henkilöiden ja aikojen erilaista ja poikke-

uksellista asemaa yhteisöllisessä merkityksenannossa. Pyhä on ollut jotakin 

erotettua ja erilleen rajattua.62  

Kristinuskon tulo muutti pyhän merkitystä ja teki pyhästä hyvän ja kunnioitetta-

van Jumalan vertauskuvan.63 Kristillisessä merkityksenannossa pyhästä tuli 

kaksitasoinen käsite puhuttaessa sanan ”alue” merkityksestä. Käsite pyhä rajasi 

ensinnäkin erilleen ihmisten asuttaman alueen, jonka rajat kirkko turvasi ja jon-

ka symboliksi se oli pystytetty, ja toiseksi sillä rajattiin kirkko ja sitä ympäröivä 

kirkkomaa erilleen muusta kyläyhteisöstä.64 Varhaiskantaisissa uskonnollisissa 
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yhteisöissä pyhä tarkoitti voimaa sekä perimmäistä todellisuutta. Ihmisellä oli 

halu elää mahdollisimman lähellä ”pyhää” ja pyhiä esineitä, koska pyhä sisältyi 

ihmisen olemiseen maailmassa. Täysin uskonnosta irtautunut profaani maail-

mankatsomus onkin varsin uusi keksintö. Sen takia nykymaailmassa elävän ih-

misen on varsin vaikea päästä käsiksi ja ymmärtää varhaiskantaisten yhteisöjen 

hyvinkin uskonnollista maailmankuvaa.65  

1600-luvun ihmisen kokemusmaailmassa kirkolla oli suuri merkitys, ja kirkossa 

sekä oletettiin että odotettiin olevan itsessään jotakin pyhää. Kirkkotila sekä kir-

kolliset toimitukset pyrkivät tekemään pyhyyden kokemisen kirkossa mahdolli-

seksi ja jopa väistämättömäksi.66 Esimodernissa yhteiskunnassa pyhät tilat oli-

vat kaikkein tärkeimpiä, koska vain pyhä miellettiin todelliseksi. Fyysisiä tiloja 

koskevat toimenpiteet oli tehtävä rituaalien mukaan, koska toimenpiteillä oli aina 

uskonnollinen merkitys.67 Keskiajalla yleisesti käytäntöön tulleeseen hautaus-

maiden vihkimiseen kuului olennaisesti maan puhdistaminen kaikista pahoista 

voimista ja hengistä vihkiveden vihmomisella. Hautausmaan vihkiminen muis-

tutti rituaaleiltaan ja periaatteiltaan kirkon vihkimistä. Hautausmaiden vihkiminen 

kuitenkin hylättiin Ruotsi-Suomessa vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä, vaikka 

hautausmaan pyhyyttä edelleen korostettiinkin. Kirkkojärjestyksen kielteinen 

kanta hautausmaan vihkimiseen ei kuitenkaan päässyt vallitsevaksi ja vuoden 

1686 kirkkolakiin säädettiin, että hautauksen sai toimittaa vain vihittyyn maahan. 

Suomessa hautausmaan vihkimiskaava tuli käsikirjaan kuitenkin vasta vuonna 

1886, vaikka sitä pidettiin käsikirjakomitean mielestä jo 1820-luvulla tarpeellise-

na. Vihkimissanat sisälsivät muun muassa toivotuksen paikan pyhittämiseksi 

sekä kirkkorauhan vaatimuksen.68 Kirkkomaan vihkimisellä oli myös juridinen 

merkitys, sillä kirkkomaa kuului kirkollisen lainsäädännön alaisuuteen ja sitä 

koski asyyli- eli turvapaikkaoikeus, minkä vuoksi se oli myös selkeästi rajattava 

aidalla muusta ympäristöstä.69 Kirkkomaan vihkinyt piispa seurueineen kiersi 

kirkkomaan ympäri vihmoen vihkivettä aidan sisäpinnalle, mutta ei ulkopinnalle, 
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koska se jäi niin sanotusti ”maalliselle” puolelle.70 Tästä voisi tehdä johtopää-

töksen, että kirkkomaan aita ei ole kokonaisuudessaan pyhä, vaan ainoastaan 

pyhitetty sisäpuoleltaan, mikä korostaa aidan asemaa mielenkiintoisena rajapin-

tana pyhän ja profaanin välillä.  

Kirkkomaahan tilana ja paikkana, sekä sen aitaan pyhän ja maallisen rajana, 

liittyi entisaikaan monia yhteisön hyväksymiä tapoja sekä uskomuksia. Kirkko-

maa jakautui entisaikaan eriarvoisiin paikkoihin toimiessaan hautausmaana. 

Esimerkiksi rikolliset ja itsemurhaajat haudattiin joko hautausmaan ulkopuolelle 

tai sen pohjoiskolkkaan. Kirkon pohjoispuolta pidettiin yleisesti halveksittuna ja 

ikävänä paikkana ja siellä uskottiin myös kummittelevan. Rikollisten ja itsemur-

han tehneiden arkut saatettiin myös nostaa kirkkoaidan ylitse, eikä niitä saatettu 

kirkkomaalle portin kautta. Pohjois-Suomessa ja muuallakin oli tapana haudata 

heidät hautausmaan aidan alle, jolloin hauta sijaitsi puoliksi hautausmaan sisä- 

ja ulkopuolella.71 Kirkkomaan aidan merkityksen pyhän ja maallisen välisenä 

rajana voi siis ajatella ajan mittaan hämärtyneen, mihin ovat vaikuttaneet hau-

tauskulttuurin muuttuminen ja uskonnon merkityksen vähentyminen jokapäiväi-

sessä elämässä sekä yhteiskunnassa. Kuitenkin kautta aikojen on pyhä sanana 

ja käsitteenä muodostanut symbolisen risteysaseman, jonka kautta niin ruumiin 

kuin alueiden rajoja koskeva, kuin myös kognitiivinen ja emotionaalinen ajattelu 

on kulkenut ja kulkee edelleen.72  

 

2.2.2 Aidan ympäristöesteettinen merkitys kirkkomaalla 

Ympäristöestetiikan tutkimus ymmärretään nykyään laajana, poikkitieteellisenä 

kenttänä, johon sekoittuvat eri alojen metodologiset tarkastelutavat. Koko este-

tiikan kenttä miellettiin pitkään vain taiteen, kauneuden ja kritiikin filosofiana, 

mutta estetiikan piiriin on tullut täysin taiteesta riippumattomia tutkimusalueita, 

jotka ovat vaatineet estetiikan kentän vapautumista. Estetiikan kantasana ais-

thesis tarkoittaa havainnon ja aistimellisuuden filosofiaa, mikä ei koske ainoas-
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taan taiteen tarkastelua, vaan kaikkea mahdollista ympärillämme olevaa.73 Niin-

pä myös kirkkomaata aitoineen voi hyvin tarkastella ympäristöestetiikan näkö-

kulmasta. Kirkkomaan ympäristöesteettinen tarkastelu on mielekästä, koska 

kirkkomaa ja kirkko ovat osa jokaisen vähänkään suuremman asutuskeskitty-

män taajama-aluetta ja siten merkityksellisiä niin visuaalisesti kuin henkisestikin 

sekä taajamien asukkaille että kirkossa tai kirkkomaalla vieraileville.  

Aikaisemmin ympäristöestetiikkaa tarkasteltiin enimmäkseen analyyttisesti tai-

defilosofian keinoin rinnastamalla tarkasteltava, ”kehystetty” ympäristöobjekti 

taideteokseen. Kysymys tarkastelutavasta riippuu siitä, mihin tarkastelija aset-

taa itsensä suhteessa tarkastelukohteeseen. Analyyttisen tarkastelutavan mu-

kaan ympäristö on objekti, fyysinen miljöö, joka voidaan jaotella luonnonympä-

ristöön ja ihmisen muokkaamaan ympäristöön. Ympäristöjä voi analyyttisen tar-

kastelutavan mukaan käsitellä esteettisessä mielessä erillisinä objekteina kuten 

taideteoksia. Analyyttinen tarkastelutapa tekee eron ihmisen ja luonnon välille, 

koska sen mukaan ihminen voi älyllisesti tarkastella ympäristöään etäältä ole-

malla samalla kuitenkin fyysisesti osa sitä. Fenomenologinen lähestymistapa 

taas korostaa tarkastelijan itsensä asemaa estetiikassa, mikä ympäristöestetii-

kassa tarkoittaa tarkastelijan ympäristökokemusta, olemista maailmassa, jolloin 

ihminen ja ympäristö ovat ikään kuin yhtä.74 Tarkasteltaessa kirkkomaata aitoi-

neen on fenomenologinen lähestymistapa luonnollinen, koska kirkkomaahan 

paikkana liittyy hyvin vahvoja tunteita sekä muistoja, jolloin itsensä analyyttinen 

”irrottaminen” ympäristöstä on lähes mahdotonta.  

Fenomenologisen estetiikan mukaan ihmisen havainto on jatkuvassa vuorovai-

kutuksessa ympäristön kanssa. Havainto ympäristöstä ei voi olla puhdas, koska 

se on sekoittunut koko elämänkaareen psykologisessa, sosiaalisessa ja kulttuu-

risessa mielessä.75 Ympäristöestetiikassa jokainen tapaus on yksilöllinen ja eri-

lainen kuten jokainen ihminenkin. Jo 1700-luvulta lähtien estetiikan kentällä on 

korostettu, ettei esteettisiä ilmiöitä niiden luonteesta johtuen voida arvioida 
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sääntöjen mukaan tai yleistyksiä tekemällä.76 Siksi jokaiselle esteettinen koke-

mus kirkkomaasta on yksilöllinen ja eri tavalla arvokas: jokainen kirkkomaa on 

itsessään ainutlaatuinen ja lisäksi jokaisen henkilökohtainen kokemus eri kirk-

komaista on erilainen riippuen siitä, kuinka paljon ja minkälaisia muistoja niihin 

liittyy.  

Ympäristön ja taideteoksen analyyttinen esteettinen arvioiminen samoista läh-

tökohdista ei ole mielekästä, koska ympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Il-

masto-olosuhteet, kuten valo, sade, tuuli ja vuodenaikojen vaihtelu, sekä ihmi-

sen aiheuttamat muutokset muokkaavat jatkuvasti ympäristöä ja muuttavat mai-

semaa. Lumen peittämä kirkkomaan aita uppoaa valkoiseen maisemaan tehden 

sen ulkonäöstä ja koko olomuodosta lähes tunnistamattoman ja muihin vuo-

denaikoihin verrattuna täysin erilaisen. Aarne Kinnusen mukaan ympäristöä ei 

voi arvostella samanlaisena kokonaisuutena kuin taideteosta, koska ympäristö 

on aina osa muita ympäristöjä, kun taas taideteos on valittu ja rajattu kokonai-

suus. Ympäristöä tutkittaessa on valittava näkymä sekä näkökulma laajasta tar-

jonnasta.77 Tästä näkökulmasta esimerkiksi kirkkomaan aitaa voi lähestyä pelk-

känä aitana, tai liittää aita koko kirkkomaan - tai vielä laajemmin - koko kirkon-

seudun tarkasteluun. Kinnusen mukaan taideteos eroaa ympäristöstä myös ins-

titutionaalisuudellaan, joka säätelee taiteen vastaanottoa aivan toisella tavalla 

kuin ympäristön. Taidetta on myös lähestyttävä oikealla tavalla, esimerkiksi ku-

vataidetta on katseltava oikealta etäisyydeltä, jotta sen ymmärtää taiteeksi, kun 

taas ympäristöä voi lähestyä miltä tahansa etäisyydeltä.78 Kirkkomaan aitaa voi 

tarkastella kiven sammaloitunutta pintaa tutkimalla tai keskittyä kirkonseutuun 

kokonaisuutena. Kinnunen suhtautuu ympäristöön objektina, johon voi valita ha-

luamansa etäisyyden ja arvostella näkymää ulkopuolisen tarkastelijan silmin. 

Hän ottaa huomioon ympäristön monimuotoisuuden aistien kannalta, mutta ei 

kuitenkaan mene syvemmälle kokijan ja ympäristön väliseen suhteeseen, joka 

fenomenologisessa estetiikassa on mielenkiinnon kohteena.  
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Yrjö Sepänmaan mukaan objektin, joko eliölajin tai maiseman, esteettinen arvo 

riippuu kohteen lajinmukaisuudesta; poikkeamat vähentävät kohteen kauneut-

ta.79 Sepänmaa painottaa harmonian, eliölajien monipuolisuuden ja inhimillisten 

mittasuhteiden tärkeyttä ihmisen rakentamassa ympäristössä, koska ne vaikut-

tavat kokonaisuuksien hahmottamiseen ja siten myös alueiden estetiikkaan.80  

On huomioitava, että Sepänmaa kiinnittää tässä huomiota ympäristöön ainoas-

taan objektiivisesti. Kun ympäristöjä arvioidaan vain objektiivisesti, on olemassa 

tiettyjä maisematyyppejä, jotka lähes kaikki ihmiset samanlaisesta kulttuuripiiris-

tä mieltävät kauniiksi, kuten kesäinen järvimaisema lainehtivine viljapeltoineen. 

Myös perinteinen kirkkomaisema voidaan oletettavasti mieltää tällaiseksi valta-

väestön kauniina pitämäksi näkymäksi. Yksityiskohtaisemmin voisi ajatella, että 

kirkkomaan kiviaita on ”lajinmukainen” aitatyyppi ja sen takia esteettisesti arvo-

kas. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen haluaisi omaan elinympäris-

töönsä yleisesti kauniina pidettyjä elementtejä. Siinä mielessä ympäristön ob-

jektiivisella kauneudella ja viihtyisyydellä ei ole paljonkaan tekemistä keske-

nään. Ihminen voi siis viihtyä ympäristössään, vaikka ensimmäinen mieleen tu-

leva adjektiivi ympäristöstä ei olisikaan ”kaunis”. Se vähentää visuaalisuuden 

merkitystä ympäristöestetiikassa ja korostaa ympäristön kokemista muiden ais-

tien avulla.  

Ihminen on olemassa vain suhteessa ympäristöönsä. Ympäristön ei voi ajatella 

olevan jotakin meitä ympäröivää, koska olemme koko ajan osa sitä. Ympäristö 

on aina ympäristö jollekin. Ihmisen kokemukset ympäristöstä muodostavat elä-

mismaailman, jonka avulla muodostuu merkityksellisiä paikkoja. Paikka on yksi-

löllinen, se ei ole kenenkään omistama, eikä sen aistimiseen tarvita kenenkään 

lupaa, vaan ainoastaan kokijan elämismaailma. Paikan kokeminen rikastuttaa 

paikkaa ja tekee kartalla olevasta pisteestä merkityksellisen ja arvokkaan.81 

Merkityksellisen paikan estetiikka sisältyy paikan kokemisen tuomaan tuntee-

seen yksilön ja maailman kohtaamisesta. Kirkkomaalla paikan estetiikkaan liit-

tyy vahvasti uskonto ja kokijan oma suhde siihen. Paikan aistimiseen ja omaksi 

kokemiseen vaikuttaa aika ja kulttuuriympäristö ja koko yksilöllinen kokemis-
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maailma. Paikan merkitystä on vaikea arvioida objektiivisesti, koska paikan 

hengen aistiminen perustuu juuri subjektiiviseen kokemukseen. Omaksi koetut 

paikat tekevät ympäristöstä merkityksellisen ja siten myös esteettisen.  

Filosofian historiassa hyvä ja kaunis on monesti nähty erottamattomana parina. 

Eettisen ja esteettisen suhde on kuitenkin monimutkainen, ja Hanna Piispan 

mukaan esteettistä usein vähätellään johtuen siitä, että se ymmärretään vain 

ohuessa merkityksessään fyysisenä miellyttävyytenä. Esteettinen on kuitenkin 

syvemmiltä merkityksiltään sitoutunut muihin arvoihin ja on johdettavissa mo-

raalisista arvoista. Ympäristöestetiikan kohdalla ihmisen voisi ajatella suojele-

van hyvän olemassaoloa maailmassa suojellessaan luonnon kauneutta. Esteet-

tistä ajateltaessa syvemmiltä merkityksiltään, voidaan se ajatella mielihyväksi, 

joka saavutetaan pohtimalla arvoja, jotka kulttuuri määrittelee eettisesti arvok-

kaiksi. Toisin sanoen ne esteettiset seikat, joita ihminen arvostaa ympäristössä 

ja maisemassa, ovat peilikuvaa inhimillisen kulttuurin arvoista.82 Niinpä yhteis-

kunnan toiminnassa kaikki heijastuu kaikkeen, joten ympäristön tila monipuoli-

sena arvojen kenttänä on erinomainen väline tulkita maailmassa tapahtuvia 

muutoksia. Kirkkomaiseman muutokset heijastavat helposti yhteisön uskonnolli-

sia arvoja ja yleistä suhtautumista rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun.  

Ympäristön symbolisaatio auttaa jäsentämään ympäristöä ja on siis olemuksel-

taan ihmiskeskeistä. Symbolisaatio tarkoittaa ympäristöestetiikassa ympäristö-

jen kategorisointia ja nimeämistä, jotka helpottavat uusien ympäristöjen hah-

mottamisessa. Tutulle alueelle muodostuu helposti symbolinen asema, ja tutun 

alueen symboleja saatetaan etsiä vieraasta ympäristöstä joko tiedostaen tai tie-

dostamatta. Symbolisaatio on tarpeellinen työväline analyyttisessä estetiikassa, 

mutta on muistettava, että ympäristöestetiikka ei ole ainoastaan kielellisiin mää-

ritelmiin perustuvaa tulkintaa. Sen takia ympäristöestetiikka on kaukana taiteen 

tarkastelusta, koska taide toimii symbolien avulla, kun taas ympäristöä tarkas-

teltaessa liikutaan kolmiulotteisessa maailmassa, jossa tarkastelijan huomion 

tulisi kiinnittyä erityisesti omiin arvostuksiinsa. Lisäksi tarkastelijan suhde koh-

teeseen vaihtelee: taideteosta voi tarkastella, kun taas ympäristöä ennemminkin 
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seurataan. Omakohtaisten kokemusten kautta ympäristöstä tulee kokonaisuu-

dessaan symboli. 83  

Symboleilla on merkitystä myös alitajuisen tiedon kielessä, koska symbolit ja 

termit edustavat lukuisia käsityskyvyn ulkopuolelle jääviä asioita, joita käsitteel-

linen kieli ei pysty määrittelemään. Symboleita on olemassa sekä tiedostettava-

na merkkikielenä että alitajunnasta kumpuavina mielikuvina, jotka kuuluvat ih-

misen kollektiivisen alitajunnan sisältämään laajaan mielen kerrostumaan. Kol-

lektiivinen alitajunta pitää sisällään myötäsyntyisiä mielikuvia tietyntyyppisistä 

asioista liittyen esimerkiksi luonnon voimiin ja mytologiaan.84 Kielikuvat ja sym-

boliikka ovat siltoja ihmisen henkisen ja fyysisen maailman välillä. Esimerkiksi 

elämä rinnastetaan usein tien symboliikkaan, koska tie vie eteenpäin, ajallisesti 

tässä hetkessä mutta kohti tulevaisuutta.85 Kirkkomaat suorastaan pursuavat 

kristillistä symboliikkaa ja niin sanottua sukupolvien muistia, puhumattakaan jo-

kaisen kokijan omakohtaisen kokemuksen kautta syntyvästä symboliikasta. 

Ympäristön kokemisen kannalta tiedostamaton lähestymistapa kuuluu feno-

menologisen estetiikan piiriin ja tiedostava analyyttisen estetiikan saralle. Sym-

bolisaatiolla on erilainen merkitys tarkastelijan näkökulmasta riippuen, mutta 

sekä objektiivista että subjektiivista lähestymistapaa käytettäessä voidaan pääs-

tä syvemmälle itse ympäristökokemukseen. Jos ympäristöestetiikkaa halutaan 

lähestyä tieteellisesti puhtaasti rationaalisesta ja objektiivisesta näkökulmasta, 

ei ympäristökokemuksella ole luonnollisestikaan niin suurta merkitystä.  

 

2.2.3 Kirkonseudun rakennetun kulttuuriympäristön suojelu 

Kirkkolaissa kirkkotarhan sekä hautausmaan aidat ja portit rinnastetaan kirkolli-

siin rakennuksiin, minkä ansiosta ennen vuotta 1917 rakennetut aidat ovat au-

tomaattisesti suojelun piirissä. Kirkkohallitus voi myös määrätä sitä nuorempia 

kirkkoja rakennussuojelulain nojalla suojeltavaksi, jolloin myös piha-alue aitoi-

neen kuuluu suojeltuun kokonaisuuteen. Suojellun kohteen korjaamiseen siten, 
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että se vaikuttaa huomattavasti kohteen ulkonäköön, tarvitaan kirkkohallituksen 

vahvistus, ja ennen sitä on annettava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta 

lausunto.86 

Kirkot ja niiden ympäristöt ovat kohdanneet monia radikaalejakin muutoksia 

vuosien mittaan. Jo vuonna 1764 kuninkaallinen määräys, joka määräsi seura-

kuntia rakentamaan aidat kivestä ilman laastia, muutti kirkkoympäristöä radikaa-

listi. Määräyksen vaikutuksesta entiset hirsiaidat alkoivat hävitä kirkkojen ympä-

riltä ja myös keskiaikaiset tai sitä nuoremmat muuriaidat, eli laastilla muuratut 

aidat, vaihdettiin vähitellen kylmämuurattuihin kiviaitoihin. Samalla katosivat 

kirkkomaille aikanaan tyypillisestä maisemasta aitojen vesikatot, jotka jäsensi-

vät kirkkomaisemaa. Näihin päiviin puusta tehtyjä aitojen kattoja on säilynyt vain 

muutamissa paikoissa, kuten Pudasjärvellä ja Pöytyällä.87  

Nykyaikaiset restaurointikäsitykset korostavat kokonaisuuden suojelua, jolloin 

eriaikaiset muutokset kertovat kirkkorakennuksen ja sen ympäristön historiasta 

kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana nykypäivänä onkin kunnostaminen palautta-

miseen tai perusteelliseen uudistamiseen tähtäävän korjauksen sijaan.88 Kirk-

komaa on kokonaisuus, joka on muodostunut vuosisatojen aikana, joten siellä 

tehtävät muutokset on tehtävä varoen ja harkiten. Liikennejärjestelyjen yhtey-

dessä kirkkomaan tai hautausmaan aitaan ei yleensä kiinnitetä riittävästi huo-

miota, mikä saattaa johtaa jopa siihen, että aita jää tien puolelta lähes kokonaan 

täytemaan sisään, jos tienpintaa korotetaan huomattavasti esimerkiksi kevyen-

liikenteen väylää rakennettaessa.89 Esimerkiksi Lammilla kirkkomaalle ja kirk-

koon kuljettiin ennen vuosisatoja paikoillaan seisseen kellotapulin läpi. Kirkko-

maan sivuitse kulkevan kylänraitin taso oli asfaltoimisen myötä noussut kuiten-

kin niin paljon, ettei kulku tapulin läpi kirkkomaalle enää onnistunut, koska tapu-

lin ovea ei pystynyt avaamaan. Vuonna 1996 taajamaympäristöä kunnostettiin 
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ja teiden tasoa laskettiin, jolloin vuosisatoja vanha reitin käyttö kirkkomaalle tul-

taessa jälleen mahdollistettiin.90  

Ympäristön kokeminen, sen kauneus, tuttuus, viihtyisyys, tilan tuntu ja luon-

toelementit vaikuttavat ihmisen viihtyvyyteen ympäristössään ja siten myös ym-

päristön arvostukseen. Merkitykselliset ympäristöt muodostuvat tutuista elemen-

teistä, esimerkiksi lapsuudessa maalla vietetyistä kesistä, jotka muodostavat 

ihmisen mielenmaisemaa. Ihmisen mieli etsii konkreettisesta ympäristöstä jat-

kuvasti tuttuja kiinnekohtia, joita ilman ihminen vieraantuu ympäristöstään ja 

samalla itsestään. Tärkeää ympäristön omaksi kokemisessa on yhteenkuulu-

vuuden tunne ympäristön kanssa; ihminen on ympäristössään onnellinen silloin 

kun minuus ja maailma kohtaavat. Ympäristön suunnittelulla on erittäin tärkeä 

asema ihmisen viihtyvyyden muokkaajana, vaikka tätä näkökulmaa harvoin ote-

taan perusteellisesti huomioon suunniteltaessa uusia rakennettuja ympäristöjä 

tai muokattaessa vanhoja. Rakennetut ympäristöt erilaisine elementteineen vai-

kuttavat suoraan ihmisen identiteettiin ja hyvinvointiin, koska ulkoisella ympäris-

töllä on suora vaikutus ihmisen sisäiseen tasapainoon.91  

Ympäristöestetiikalla on merkitystä käsiteltäessä ympäristön muutosta, koska 

sen tulisi pureutua ihmisen tietoisen ruumiin aistilliseen toimintaan ajassa ja 

paikassa, eli käsitellä ympäristöä muusta kuin suunnittelijan näkökulmasta tai 

taloudellisten periaatteiden mukaisesti. Yksilön kokemuksille tulisi antaa enem-

män arvoa, ja ne tulisi ottaa huomioon merkittävinä rakentamista ohjaavina teki-

jöinä, koska juuri osallistuminen ja heittäytyminen takaavat syvällisen esteetti-

sen kokemuksen. Ympäristön ulkopuolinen tarkastelu ei tavoita havaitsemisen 

ja aistillisuuden dialektiikan merkitystä.92  

Kun ympäristöestetiikka osallistuu ympäristön rakentamiseen, se ei voi tyytyä 

ympäristön käsitteellisten ja havainnollisten ilmiöiden tarkasteluun, vaan sen 

tulee ottaa huomioon ihminen kokonaisuudessaan sosiaalisena eläimenä. Hyvä 

ja viihtyisä ympäristö on käytännöllisten asioiden ja estetiikan synteesi, ja se on 

                                                           
90

  Nummelin & Pihkala 1999, 35.  
91

  Niskanen 1996, 45-46.  
92

  Hellakoski 1996, 58-59. 



36 

 

 

muodoltaan syvä, vaihteleva ja symbolinen.93 Tämän takia kirkkomaita aitoi-

neen ei tule suojella pelkistä esteettisistä lähtökohdista, vaan olisi yritettävä 

ymmärtää aidan rajaaman tilan ja paikan kokonaismerkitys sekä erilaisten ele-

menttien, kuten aitojen, porttien, hautamuistomerkkien ja rakennusten osuus 

kokonaisuuden muodostajina.  
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3 KIRKKOMAIDEN AITAAMINEN 

 

Kirkkomaan aidan merkittävin sekä näkyvä että symbolinen ominaisuus on kirk-

komaan rajaaminen erilleen muusta maailmasta.94 Edellisessä kappaleessa 

”Mikä aita on?” huomio keskittyi aidan merkityssisältöihin ja symboliikkaan. 

Tässä kappaleessa huomio keskittyy kirkkomaan aitaan lähinnä käytännöllises-

tä näkökulmasta. Kappale jakautuu kahteen alaotsikkoon, joista ensimmäinen 

käsittelee suomalaisen hautauskulttuurin kehittymistä ja toinen kirkkomaiden 

aitojen rakentamista sekä kirkkomaiden muodostumista kokonaisuutena. Kirk-

komaan aitaamisen käytäntöihin on vaikuttanut kristinuskon leviäminen ja sen 

myötä hautauskulttuurin muuttuminen ja jatkuva kehittyminen, joten hengelli-

syys ja uskomukset ovat kautta aikojen vaikuttaneet kirkkomailla myös käytän-

nön rakentamiseen. Kirkkomaa ei ole koskaan historian saatossa ollut mikä ta-

hansa aidalla ympäröity alue, jossa aidan tehtävä on toimia ainoastaan esteenä 

aidan sisä- ja ulkopuolen välillä, vaan kirkkomaan aitaan, kirkkomaahan aluee-

na ja kaikkiin rakennuksiin ja hautapaikkoihin sen sisäpuolella on kohdistunut 

aina suuri hengellisten merkityksien joukko.  

Kirkkomaan aidan muoto on monesti kuitenkin saanut alkuperänsä profaanista 

rakentamisesta ja jokapäiväisestä elämästä. Esimerkiksi maaseudun peltoja, 

laitumia ja pihapiirejä aikanaan hyvin tyypillisesti ympäröineet piste- eli särentä-

aidat sekä ladotut kiviaidat päätyivät rajaamaan myös monia kirkkomaita. Myös 

kirkkomaille ennen tyypillistä hirsiaitaa käytettiin maatilan pihapiirissä muun 

muassa jakamaan mies- ja karjapiha erilleen toisistaan sekä tiiviisti rakennettu-

jen pihapiirien rakennusten kulmien väleillä sulkemassa pihapiiri umpipihaksi.95 

Entisaikaan kirkkomaan aidan materiaaliin ja muotoon ovat vaikuttaneet myös 

seurakunnan ja paikkakunnan taloudellinen tilanne, rakennusmateriaalien ja 

osaavan työvoiman saatavuus paikkakunnalla, paikalliset perinteet ja kunkin 

maisematyypin erityispiirteet kuin myös rakentamisen säätely ylemmiltä tahoil-

ta.96  
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3.1 Hautauskulttuuri Suomessa 

Siunattuun kirkkomaahan hautaaminen alkoi luterilaisen kirkon toimesta 1600- 

luvulla, ja 1700- luvun alussa se tuli kirkkolain nojalla pakolliseksi tavaksi. En-

nen siunattuun kirkkomaahan hautaamista vainajat haudattiin muun muassa 

saarissa ja jokien törmissä sijainneisiin perhe- ja kyläkalmistoihin, jotka olivat 

eräänlaisia kuolleiden kyliä.97 Kristinuskon vakiintuessa Suomessa alettiin hau-

dat sijoittaa joko kirkon lattian alle tai kirkkomaahan mahdollisimman lähelle 

kirkkorakennusta.  

Kristinusko ja sitä kautta kristillinen hautaamistapa levisi Pohjoismaihin 800-

luvulta lähtien. Varhaisin hautaustapa Suomessa on ollut ruumishautaus, mutta 

runsaat 3 000 vuotta sitten tavan syrjäytti polttohautaus, kunnes taas noin 500-

luvulta lähtien ruumishautaus tuli polttohautauksen rinnalle ja pikku hiljaa vallit-

sevaksi tavaksi. Polttohautauksen syrjäytti lopullisesti vasta kristinuskon vakiin-

tuminen. Vanhimmat kristilliset haudat Suomessa ovat 1000-luvulta.98 Kehitys 

tapahtui vähitellen ja hitaasti alkaen Ahvenanmaalta vuosituhannen vaihteen 

tienoilla ja Uudenkaupungin seudulta noin 1050. Koko Lounais-Suomeen ja 

Hämeeseen kristillinen hautaustapa levisi vasta noin sata vuotta myöhemmin ja 

Karjalaan vuoden 1300 tietämillä. Pakanallisen polttohautauksen väistyessä jäi-

vät haudoista pois myös aseet, työkalut ja korut, jotka ennen oli laitettu vainaji-

en mukana hautoihin.99  

Kirkkorakennukseen sisälle, sen lattian alle, haudattiin ainakin keskiajalta lähti-

en henkilöitä, joilla oli riittävä sosiaalinen asema, kuten pappeja ja muita merk-

kihenkilöitä, vaikka kirkko yrittikin ajoittain taistella tätä eriarvoistamista vastaan. 

1600-luvulla säätyjako kuitenkin voimistui ja kirkkoon hautaamisen suosio kas-

voi voimakkaasti. Kirkkoon hautaamisen kalleus tosin nosti toimituksen kynnys-

tä. Ongelmaksi muodostui myös lattian alle haudattujen ruumiiden erittämät ha-

jut. 1700-luvulla alettiinkin esittää rajoituksia kirkkoon hautaamiselle ja vähitel-

len hautaamaan kaikkien säätyluokkien kansalaiset kirkkomaalle.100  
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Luokkajaosta ei päästy kirkkomaallakaan eroon, sillä hautausmaalla ajateltiin 

olevan eriarvoisia hautapaikkoja ja ajateltiin myös hautapaikan olevan sitä pa-

rempi, mitä lähempänä kirkkoa se sijaitsi. Kirkon ulkopuolella parasta aluetta oli 

kirkon räystään alunen, koska kirkon katolta tippuvaa sadevettä pidettiin pyhä-

kön pyhittämänä. Koska kaikki eivät mahtuneet räystäidenkään alle haudatta-

viksi, yrittivät he saada hautapaikan seuraavaksi parhaalta paikalta, eli mahdol-

lisimman läheltä kirkon seinää.101 Hämäläinen sananlasku kertoo hautapaikko-

jen eriarvoisuudesta: 

”Rikas nukkuu kirkon alla, 

           köyhä nukkuu nurmen alla.” 102  

Yhteiskunnallinen asema sekä vainajan varallisuus vaikuttivat siihen, mistä 

kohdasta kirkkomaata hautapaikan sai, sillä lähellä kirkkoa sijainneet hautapai-

kat olivat myös muita kalliimpia. Ilmansuunnista itä ja etelä olivat kristityille mer-

kityksellisiä, koska ne olivat valon sekä Kristuksen toisen tulemisen ilmansuun-

nat. Tämä näkyi myös hautapaikkojen sijoittumisessa kirkkomaalle siten, että 

haudat olivat kirkosta katsoen sen itä- sekä länsipuolilla. Pohjoista pidettiin pi-

meyden ja paholaisen ilmansuuntana, joten kirkon pohjoispuolelle haudattiin 

ainoastaan heidät, joiden ei ajateltu selviävän iankaikkiseen elämään, kuten 

muun muassa itsemurhan tehneet sekä kastamattomat lapset. Kokonaan kirk-

komaan ulkopuolelle haudattiin mestattujen ruumiit.103 Niin sanottuihin rivihau-

toihin, ilman näkyvää muistomerkkiä, haudattiin vähempiarvoista väestöä, kuten 

piikoja ja renkiä. Vasta vuonna 1927 uusi terveysasetus kielsi useiden arkkujen 

laskemisen samaan hautaan.104  

Vuonna 1783 kuningas kielsi kirkon sisällä olevien hautapaikkojen myynnin. 

Koska kirkkomaillakaan ei ollut enää tilaa uusille haudoille, alettiin perustaa 

kaupunkien ulkopuolelle erillisiä hautausmaita. Tähän katkesi vuosisatoja vanha 

yhteys haudan sekä kirkkosalin välillä. Kuninkaan kirjeessä vuonna 1804 pyy-

dettiin lähettämään kaikkien uusien kaupunkiasutuksen ulkopuolelle perustetta-

vien hautausmaiden suunnitelmat Kuninkaallisen Majesteetin hyväksyttäväksi. 
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Suomessa kirkkomaasta erillään sijaitsevia hautausmaita perustettiin kuitenkin 

jo muutama vuosi ennen kuin kuningas kielsi kirkkoon ja kirkkomaahan hau-

taamisen. Ensimmäisenä kirkosta erillään sijaitsevan hautausmaan sai Oulu 

vuonna 1781 ja seuraavana Vaasa 1783.105 Maaseudulla kirkkomaahan hau-

taaminen jatkui pidempään, sillä haudalle asetetun puuristin tai -laudan lahottua 

samaa hautapaikkaa voitiin käyttää uudelleen.106 Myös sitkeässä olevat kan-

sanuskomukset kirkkorakennuksen ja hautapaikan välisestä yhteydestä hidas-

tuttivat erillisten hautausmaiden käyttöönottoa. 1800-luvun lopulla kirkosta eril-

leen hautaaminen tuli lopulta tavaksi myös maaseudulla kun vuoden 1879 ter-

veydenhoitolaki määräsi hautausmaat perustettavaksi ”soveliaan matkan pää-

hän” taajamista.107  

Suomalaisen kirkkomaan ulkoasu on vuosien saatossa muuttunut radikaalisti. 

Vanhat kirkkotarhat olivat hyvin ahtaita, eikä niihin mahtunut puita tai muitakaan 

istutuksia rivihautojen, luuhuoneiden ja talvihautojen täyttäessä koko kirkko-

maan. Kirkkotarhat eivät olleet millään tavalla kauniita tai viihtyisiä paikkoja, 

mutta kansan silmissä kirkon maa oli kuitenkin siunattua maata, jossa haudatut 

ruumiit odottivat ylösnousemusta. Luther nimitti hautausmaita ”Jumalan pelloik-

si”, mikä sopikin hyvin kuvaamaan entisajan hautausmaata, jonka hautapaikko-

jen vierustoilla kaikenlaiset eläimetkin kuljeskelivat.108 Hyvin pitkään kirkkomaan 

pinta oli muodoltaan varsin epätasainen, koska sitä ei tasoitettu kuten nykyään, 

vaan uudet haudat nousivat esiin korkeina kumpuina, kun taas vanhemmat 

muodostivat pitkänomaisia vajoamia kirkkomaahan. Kasvillisuus sekä raaka 

maanpinta vuorottelivat kirkkomaalla epämääräisesti.109 

Haudoista ja hautausmaista alettiin vähitellen pitää parempaa huolta 1800-

luvun loppupuolelta lähtien. Vuonna 1879 terveydenhoitolaki määräsi hautaus-

maille varustukseksi ”tarkoituksenmukaisia” istutuksia. Samalla laki kielsi luu-

huoneet ja talvihaudat hautausmailta. 1930-luvulla nopeasti yleistyvä sukuhau-

tausjärjestelmä vaikutti myös huomattavasti hautausmaiden siistiytymiseen. 
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Näin hautausmaat alkoivat muuttua hiljalleen Jumalan pelloista Jumalan puis-

toiksi, minkä seurauksena hautausmailla alettiin käydä myös entistä useammin 

muistamassa vainajia muulloinkin kuin hautajaisten yhteydessä.110  

 

3.2 Aitojen rakentaminen kirkkomaille 

Kaikkein aikaisimmat kirkkomaiden aidat ovat mitä ilmeisimmin olleet salvottuja 

hirsiaitoja, joita myöhemmin maalattiin punamultamaalilla. Hirsiaitojen rinnalla 

on jo keskiajalla rakennettu puusta myös kevyempiä, halvempia ja nopeammin 

valmistuvia aitamalleja, kuten pisteaitoja, erilaisia lankku- ja säleaitoja ja risuai-

toja, joiden muoto ja rakenne olivat peräisin profaanista aitarakentamisesta. Mi-

tään erityistä kirkollista puuaitatyyppiä ei mitä ilmeisimmin ole keskiajalla ollut 

käytössä. Ruotsista ja Tanskasta on löytynyt keskiajalta merkkejä kirkkomaan 

rajaamisesta ympäristöstään myös kaivetun ojan avulla.111 Suomessakin oja on 

reunustanut keskiajalla eteläskandinaavisten mallien mukaan Lappeen Kauski-

lan kirkkomaata sekä Pyhämaan kirkkoa 1600-luvulla.112 Islannista on löydetty 

viitteitä myös turpeen käytöstä kirkkomaiden aitamateriaalina.113  

Suomessa salvottuja hirsiaitoja on jäljellä enää pienissä ja syrjäisemmissä seu-

rakunnissa, kuten Merimaskussa, Pöytyällä ja Loimaalla.114 Loimaan hirsiaita 

1700-luvun puolivälistä on tiettävästi vanhin noin kymmenestä Suomessa säily-

neestä hirsiaidasta.115 Hirsiaitojen rakenteet ovat eronneet toisistaan. Esimer-

kiksi Merimaskun hirsiaidassa on kevyt kolmionmallinen tukirakenne (LIITE 1/1, 

Kuva 1), kun taas Loimaan kirkkomaalla on tukiarkullinen hirsiaita116. Merimas-

kun 261 metriä pitkä hirsiaita on rakennettu uudelleen vuonna 1995 vanhan 

mallin mukaan. Aidassa on viisi hirsikertaa, ja se on katettu tervatuilla laudoilla. 

Kirkkomaata kiersi jo 1800-luvulla samanlainen mutta nykyistä lyhyempi aita.117 
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Hirsiaitoja on ollut ilmeisesti paljon enemmän kuin mitä nykypäivään on säästy-

nyt, ja aitatyyppi tunnettiin myös Ruotsissa.118 1600- ja 1700-lukujen Ruotsissa 

hirsiaita oli hyvin tyypillinen kirkkomaan aita koko maassa etelästä pohjoiseen, 

ja Ruotsissa tunnettiin Suomen tapaan sekä yksi- että kaksiseinäinen hirsiaita-

malli.119 Hirsiaidat saatettiin myös kattaa kiviaitojen tapaan laudoituksella tai 

turpeella. Esimerkiksi Kiuruvedellä vuonna 1769 suunniteltiin lautakatetta ta-

vanomaiseksi mainitulle hirsiaidalle varojen niin salliessa120.  

Kirkkomaiden hirsiaidoilla oli vastineensa myös profaanissa rakentamisessa. 

Hirsiaitaa käytettiin kaksipihaisen umpipihan mies- ja karjapihaa erottavana ai-

tana sekä sulkemaan umpinaiseksi tarkoitetun pihapiirin rakennusten väliin jää-

viä aukkoja. Hirsiaita umpipihalle rakennettiin joko salvosrakenteella tai tätä 

vanhemmalla varhopatsastekniikalla. Umpipihojen hirsiaitoja on tavattu erityi-

sesti läntisessä Etelä-Suomessa. Teppo Korhosen ja Niilo Valosen mukaan 

kirkkojen sekä talonpoikaistalojen hirsiaidat näyttävät sitoutuvan rinnakkaisilmi-

öiksi, ja niiden voi otaksua olleen yhtä vanhoja, eli keskiaikaisia.121  

Keskiajan loppupuolella, 1400-luvulta lähtien, alettiin kirkkomaille rakentaa kalk-

kilaastilla muurattuja, valkoisiksi rapattuja ja kalkittuja aitoja kivestä. Kivestä 

muurattuja aitoja rakennettiin sellaisten kivikirkkojen yhteyteen, jotka saatiin 

kaikilta standardin mukaisilta rakennusosiltaan, eli sakaristo, runkohuone ja 

asehuone holveineen sekä maalauskoristeluineen mukaan lukien, valmiiksi. 

Yhdenkään puukirkon kirkkomaata ei keskiajalla ympäröity kiviaidalla.122 Hel-

singin pitäjän kirkkomaalle ensimmäisen kirkon yhteyteen rakennettiin hirsiaita, 

jota jouduttiin korjailemaan 1300–1400-luvuilla. Kirkkomaalle rakennettiin kivi-

kirkko vuosien 1455–1460 välillä, jonka jälkeen myös aita vaihdettiin kiviseen, 

laastilla muurattuun aitaan vuoden 1460 jälkeen.123  

Taiteilijana ja hautausmaa-arkkitehtina tunnetun Ilmari Wirkkalan mukaan jo 

1300-luvulla kirkkomaat olisivat olleet ympäröity ylitsepääsemättömän korkeilla, 
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katetuilla kivimuureilla, joissa oli ampuma-aukkoja. Hänen mukaansa jokainen 

kirkko oli aikanaan rakennettu linnoitukseksi pakanuutta vastaan entiseen kal-

mistoon tai pyhään lehtoon ja kirkon muuri toimi sen ulkovarustuksena aina sii-

hen asti kunnes Kustaa Vaasan uskonpuhdistus vuonna 1527 puratti muurit, 

koska kuningas pelkäsi niiden muodostuvan katolisen kirkon tukikohdiksi.124 

Niinkin varhaisten, korkeiden, puolustautumiseen tarkoitettujen kivimuurien 

olemassaolo 1300-luvun Suomessa on hyvin epätodennäköistä, koska muualta 

kuin Wirkkalan kirjallisuudesta ei niiden olemassaolosta ole tämän tutkielman 

teon puitteissa löytynyt viitteitä. Markus Hiekkasen mukaan Suomen keskiai-

kaisten kivikirkkojen kirkkomaiden aidoilla ei ollut tehtävää sotilaallisessa puo-

lustautumisessa.125 Ruotsista löytyy kuitenkin selviä viitteitä kirkkoaitojen puo-

lustuksellisesta käytöstä keskiajalla. Ruotsin keskiaikaisten kirkkomaiden ai-

taamista tutkineen Jan Johanssonin mukaan ns. ”puolustuskirkoissa” (försvars-

kyrkor) kirkkomaiden aidat – tai ennemminkin muurit – olivat leveitä ja korkeita, 

mutta sitä ne olivat myös monissa ”tavallisissa” pitäjänkirkoissa (sockenkyr-

kor).126 Aidoissa on ollut myös ampuma-aukkoja, jollainen löytyy esimerkiksi 

Bungen kirkkomaan aidasta, joka on rakennettu ilmeisesti 1200-luvun loppu-

puolella. Joissakin aidoissa oli myös aidan sisäpuolelle rakennettu puolustus-

tarkoitukseen käytettävä koroke tai penkki, jolle pystyi kiipeämään tarkkaile-

maan aidan ulkopuolen tapahtumia tai mahdollisesti ampumaan vihollista kohti. 

Johanssonin mukaan myös Turun tuomiokirkossa olisi ollut puolustuskäyttöön 

tarkoitettu kirkkomaan aita, joka oli rakennettu 1400-luvun loppupuolella. Tämä 

aita oli rakennettu harmaasta graniitista sekä tiilestä, ja se oli noin kaksi metriä 

leveä sekä 3,6 metriä korkea. Muurin pituus oli ollut 402 metriä.127 Tähän tie-

toon on suhtauduttava kuitenkin varauksella, sillä Hiekkasen mukaan keskiai-

kaisten aitojen rakennetta ei tunneta kovinkaan hyvin, koska yhtään varmuudel-

la sen aikaista aitaa ei ole säilynyt. Ne olivat kuitenkin todennäköisesti raken-

nettu melko pienistä kivistä, rapattu ja kalkittu molemmilta puolilta ja katettu 

paanu- tai lautakatolla. Hiekkasen keräämien tietojen mukaan Suomessa keski-
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ajalla rakennettiin ainakin 26 kirkkomaan ympärille muurattu aita.128 Näin Mar-

kus Hiekkanen kuvailee Vantaan Pyhän Laurentiuksen kirkon (Helsingin pitäjän 

kirkko) kirkkomaan myöhäiskeskiajan näkymää, joka antaa hyvän kuvan sekä 

visuaalisesta että hengellisestä ympäristöstä keskiaikaisella kirkkomaalla: 

”Kirkkomaa oli nykyistä paljon pienempi. Sen ympärillä 

oli kivestä ja laastista muurattu aita, jonka päällä oli ko-

ko sen pituudelta lauta- tai paanukatteinen katto. Ai-

dassa oli katettuja porttirakennuksia ja kellotapuli. Koko 

rakennelma oli linnoitusmainen, ja sitä se tavallaan on-

kin: kaupunginmuurin ympäröimä Jerusalem, jonka 

keskellä kohosi Salomonin temppeli.”129 

Kiviaidat alkoivat yleistyä 1700-luvun puolivälin jälkeen, ja esimerkiksi Nauvos-

sa rakennettiin kiviaita kirkon ympärille vuonna 1767, vain muutamaa vuotta sen 

jälkeen, kun kuningas oli antanut kehotuksen kiviaitojen rakentamiseksi kirkko-

maille.130 Maaseudun rakennetulle kulttuuriympäristölle tyypillistä pisteaitaa käy-

tettiin kuitenkin vielä ainakin 1850-luvulla myös kirkollisissa kohteissa. Esimer-

kiksi Sonkajärven Rutakon hautausmaa, joka vihittiin käyttöön 1855, oli ympä-

röity perinteisellä pisteaidalla.131 Piste- eli särentäaidat olivat erityyppisiä eri 

puolilla Suomea. Länsi-Suomessa aita oli yleensä ”pitkäjuoksuista”, mikä tar-

koitti, että eripituiset aidakset olivat itäsuomalaista ”lyhytjuoksuista” aitaa loi-

vemmassa kulmassa, eivätkä ne yltäneet maasta aidan selkään saakka. Lyhyt-

juoksuisen aidan aidakset olivat kaikki yhtä pitkiä, ja ne ylsivät maasta aidan 

selkään asti. Lyhytjuoksuinen aitatyyppi oli pitkäjuoksuista kestävämpi.132  

Valurauta-aitojen ja -muistomerkkien huippuaikaa Suomessa oli 1850- ja 1860-

luku. Aitoja valmisti tuohon aikaan kolme suurinta konepajaa, Fiskars, D.Cowie 

& Co ja Turun rautateollisuusosakeyhtiö. Konepajat julkaisivat kuvastoja, joiden 

mukaan pystyi tilaamaan haluamansa mallin. Esimerkiksi Fiskarsin hinnastossa 

vuodelta 1860 oli tarjolla yhdeksän erilaista aitamallia, joiden keskikorkeus oli 
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noin yksi metri. Turun rautateollisuusosakeyhtiöllä oli aitojen lisäksi tarjolla 

myös valurautapylväitä, joita yhdisti ketju.133 Valurauta-aidoilla ympäröitiin 

useimmiten erilliset hautapaikat hautausmaan sisäpuolella, jotta lukkarin koti-

eläimet eivät olisi syöneet kukkaistutuksia laiduntaessaan hautausmaalla. Hau-

tapaikkaa saatettiin myös suurentaa ympäröimällä se aidalla, jolloin paikasta 

jouduttiin perimään ylimääräinen maksu.134 Hautausmaan heinä ja eläinten lai-

duntaminen hautausmaalla kuuluivat lukkarin palkkaetuihin. Yksittäisiä hautoja 

tai perhehautaryhmiä eläimiltä suojanneet puuaidat ovat lahonneet aikojen saa-

tossa, mutta haudan reunakiven muodostava kivinen sokkeli saattaa yhä löytyä 

hautapaikalta.135  

Moderneja aitoja kirkkomaille on rakennettu monista materiaaleista: puusta, ki-

vestä, betonista, metalleista sekä istuttamalla puita ja pensaskasveja. Uudem-

pana puuaitaesimerkkinä Kangaslammin hautausmaalta Iisalmesta voi löytää 

arkkitehtitoimisto Jouko Rytkösen suunnitteleman elementeistä kootun puu-

aidan.136 1900- luvun puolenvälin tunnetuin hautausmaiden uudistamisen puu-

hamies Ilmari Wirkkala moittii kirjassaan Suomen hautausmaiden historia vuo-

delta 1945 uudempien aitojen huonoa tilaa verrattuna vanhoihin. Uudemmilla 

aidoilla hän tarkoittaa 1890-luvulta lähtien rakennettuja tavallisia laidunaitoja, 

säleaitoja, riukuaitoja, piikkilanka-aitoja ja leikattavia pensas- sekä kuusiaitoja. 

Kunnollista kiviaitaa ei aikanaan haluttu rakentaa sen kalleuden takia, mutta 

puisten aitojen osia oli kuitenkin uusittava melko usein ja koko aita rakennettava 

uudestaan joka kymmenes vuosi. Kestävä aita olisi kuitenkin merkinnyt seura-

kunnalle pysyvää maa-alueen omistusoikeuden rajaa. Wirkkala mainitsee, että 

1940- luvulla valtionneuvosto oli pannut alueen hautausmaaksi hyväksymisen 

ehdoksi kiviaidan rakentamisen estääkseen huonot tilapäisratkaisut.137  

Aina kiviaitakaan ei voinut säilyä ikuisesti, koska kirkkotarhoja jouduttiin monesti 

suurentamaan hautaamiseen tarvittavan tilan puutteen takia tai rakennettaessa 

uusi kirkko vanhan kirkkotarhan ulkopuolelle. Esimerkiksi Hankasalmella kirkko-
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tarhan aita muuttui moneen kertaan. Ensimmäinen aita rakennettiin kivistä päi-

vätöinä helluntain jälkeen vuonna 1870. Siinä kerrotaan olleen kolme kappaletta 

vankasta hongasta tehtyjä, vihreäharmaita portteja. Kiviaita jouduttiin kuitenkin 

purkamaan melko pian, koska uusi kirkko sijaitsi kirkkotarhan ulkopuolella. 

Vuonna 1892 rakennettiin uusi vinosäleinen puuaita, mutta sekään ei ollut pit-

käikäinen, koska vuonna 1912 paikalle ilmestyi taas uusi aita, joka tällä kertaa 

oli piikkilanka-aita pylväiden päässä olevine riukuineen. Kymmenen vuotta 

myöhemmin palattiin takaisin säleaitaan, jonka malli otettiin rautatieaseman ai-

dasta. Tämäkin aita joutui kuitenkin väistymään, koska vuonna 1939 Han-

kasalmen Marttayhdistyksen perustama hautausmaatoimikunta istutti kirkon-

mäelle kuusiaidan. Piikkilankakin palasi kirkonmäelle ns. turvaamaan kuusiai-

taa. Piikkilangalle taas tuli lähtö vuonna 1951, ja kuusiaitakin päätettiin poistaa 

vuonna 1963. Kirkkotarhasta tuli lähes aidaton, koska jäljelle oli jäänyt enää 

pätkä vanhaa kiviaitaa ja osa kuusiaitaa. Maisemointitöiden yhteydessä vuonna 

1997 kirkko palasi jälleen aidan taakse. Tällä kertaa kyseessä oli jälleen puuai-

ta.138 Hankasalmen esimerkki kertoo hyvin siitä, kuinka paljon ja merkittävästi 

kirkkomaiden ulkonäkö on joissakin tapauksissa saattanut muuttua vuosien ku-

luessa moninaisten syiden takia; edes kiviaita ei ole ikuinen.  

 

3.2.1 Rakentamisen säätely, rakennusmateriaalit ja rakentajat 

Kirkkomaiden aitojen rakentamiseen ovat vuosien saatossa vaikuttaneet ylem-

mältä taholta annetut ohjeistukset tai määräykset, muun muassa hallitsijoiden 

kirjeet, kirkkolaki, kirkkojärjestys sekä rovastin- ja piispantarkastukset. Nämä on 

kuitenkin monesti otettu käyttöön vain ohjeistuksina, ja tapauskohtaisia vapauk-

sia vaikuttaa olleen melko runsaasti. Keskiajan Ruotsissa kukin seurakunta sai 

hyvin vapaasti valita miten ja millä materiaalilla kirkkomaansa rajaa, kunhan 

                                                           
138

  Häkkinen 1999, 208-210. 



47 

 

 

kirkkomaa on huolellisesti aidattu. Sen takia erilaisia puisia ja kivisiä aitatyyppe-

jä oli käytössä monia.139 Nykyään hautausmaiden aitaamisesta määrätään kirk-

kojärjestyksessä seuraavasti: 

”Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa 

vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja 1 momentissa 

tarkoitetun tunnustuksettoman hauta-alueen tulee olla 

aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. 

(9.5.2003/1277)” 140 

1700-luvun kuluessa arkkitehtuurin ja taiteen kehitystä johdettiin yhä tiukemmal-

la otteella Tukholmasta käsin. Kirkkojen rakentamisessa puun käyttö kiellettiin 

kokonaan vuonna 1776. Rakentamista haluttiin säännöstellä tyylitietoisempaan 

suuntaan, ja kivisiä rakennuksia pidettiin arvokkaamman näköisenä kuin puisia. 

Kirkkojen puurakentamiskielto ei vaikuttanut paljoakaan Suomessa, sillä puukir-

kot olivat useimmiten jo valmiita ennen kuin korjatut piirustukset tulivat takaisin 

yli-intendentinvirastosta Tukholmasta.141 Vuonna 1764 seurakuntia kehotettiin 

kuninkaan kirjeellä korvaamaan puiset aidat harmaakivestä rakennetulla muuril-

la.142 Samaisessa kuninkaan kirjeessä sanotaan kuitenkin, että niiden kirkkojen 

ympärille, joiden läheisyydestä ei ole saatavilla soveliasta harmaata kiveä tai 

sitä ei voida hankkia ilman suuria kustannuksia, on lupa tehdä aidat puusta vä-

hemmillä kustannuksilla ja kattamatta.143 Puinen säleaita lienee kuitenkin ollut 

kiven käytön suosittelusta huolimatta yleinen ratkaisu aitakysymyksissä, koska 

ainakin Iisalmen kirkkotarhan aitaamisen ollessa ajankohtaista vuonna 1810, 

päätettiin aita tehdä ”niin kuin aita tavallisesti tehtiin”, eli höylätyistä säleistä.144  

Kuninkaan kirje vuodelta 1764 antaa myös jonkinlaisen kuvan keskiaikaisista 

kirkkomaiden aidoista, koska kirjeessä käsketään uudet aidat rakentamaan 

harmaakivestä nimenomaan kylmämuuraustekniikalla, eikä laastin avulla kuten 

ennen tehtiin. Kirjeessä määritellään katolilaiset, kalkkilaastilla muuratut tai hir-
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sistä rakennetut aidat ”vahingolliseksi jäänteeksi paavinvallan ajasta”. Varsinkin 

kattojen pitämistä aidoissa pidettiin turmiollisena. Kattojen huoltaminen oli myös 

työlästä, ja siihen kului metsävaroja.145 

Vuoden 1804 kuninkaan kirjeessä kielletään aitojen kattojen kattaminen laudoil-

la, lastuilla tai muilla puuaineilla, mutta sallitaan kuitenkin kattaminen tiilillä, lius-

kakivillä, kattotiilillä tai muilla kattamiseen sopivilla aineilla. Kirjeessä mainitaan 

myös, että rikkinäistä aitaa korjattaessa tulee se korjata samalla materiaalilla ja 

tekniikalla, kuin mitä aidassa aikaisemmin on käytetty.146 Tästä voisi päätellä, 

että vuoden 1764 kirjeestä ja kattojen pitämisen turmiollisuudesta huolimatta 

niitä edelleen rakennettiin ainakin joidenkin kirkkomaiden aitojen päälle.  

Rakennusmateriaaleiltaan ja ulkonäöltään erilaisten aitojen kirjo on laaja, mutta 

pääasiassa kirkko- ja hautausmailta on historian saatossa löytynyt hirsiaitoja, 

erilaisia kiviaitoja, valurauta-aitoja, säle- ja lankkuaitoja, pisteaitoja, kuusi- ja 

pensasaitoja sekä piikkilanka-aitoja. Nykypäivänä määrällisesti eniten on to-

dennäköisesti kiviaitoja, luultavasti niiden kestävyyden, näyttävyyden ja pitkän 

historian takia. Monella epäilemättä tuleekin hautausmaan aidasta nimenomaan 

kiviaita ensimmäisenä mieleen, joten kiviaitaa voi tietyllä tavalla pitää kirkkoai-

dan ”arkkityyppinä”. Kiviaita onkin perinteisen kirkkomaiseman peruspilari[,] 

tehden kirkon ympäristöstä tunnistettavan sekä tietyllä tavalla luotettavan ja ko-

toisan, mutta samalla muusta ympäristöstä selkeästi omaksi maailmakseen 

erottuvan. Tietysti on muistettava, että historian saatossa näin ei ole aina ollut. 

Ajatuksellisesti kiviaidan liittäminen nykypäivänä nimenomaan kirkkomaahan 

johtuu varmasti myös siitä, ettei kiviaita muuten ole enää arkinen elementti ym-

päristössämme, koska ihmiset ovat muuttaneet maaseudulta kaupunkeihin ja 

lisäksi monet maaseudun vanhat kiviaidat on purettu tai ne ovat huoltamattomi-

na rikkoutuneet.  

Seurakuntien rakennusasioista päätettiin ennen kirkollisen ja maallisen hallin-

non eriytymistä pitäjänkokouksissa, joissa keskusteltiin muun muassa kirkon 

rakennusasioista, hautausmaista, kirkollisista maksuista jne. Äänioikeus koko-

uksissa oli vain niillä, jotka osallistuivat papiston palkkaukseen, mikä tarkoitti 
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lähinnä varakkaita isäntiä. Kaikkia aikuisia seurakuntalaisia kehotettiin kuitenkin 

tulemaan mukaan kokouksiin.147 Myöhemmin erilaiset kirkolliset päätäntäelimet, 

kuten kirkkoneuvostot, -valtuustot ja -hallitukset sekä niiden päättämät toimi-

kunnat kuten hautausmaa- ja rakennustoimikunta, ovat tehneet päätöksiä ra-

kentamisasioissa. Aitojen rakentaminen ja kunnostaminen kuului usein taloille ja 

kylille, joille kullekin oli määrätty oma osuus aidasta hoidettavakseen. Esimer-

kiksi Asikkalassa kirkkopihan aitaaminen oli viimeinen työ kirkon valmistuttua 

1680–1690 luvun taitteessa. Vasta vuonna 1710 aita päätettiin tehtäväksi kirk-

kopihan ympärille sen mukaan, kun kylille oli vanhastaan jaettu osuus pitää sitä 

kunnossa. Aidan korkeudeksi määrättiin yksi syli, jotta se olisi tarpeeksi korkea 

pitämään eläimet poissa hautausmaalta.148 

Jo kaikista varhaisimpien hirsiaitojen rakentamisesta ja korjaamisesta huolehti-

vat kyläkunnat, joiden talojen kesken työt jaettiin.149 Aitojen hirsistä saattaa löy-

tyä erilaisia merkintöjä, puumerkkejä, jotka kuuluivat kyseisistä hirsistä vastan-

neelle talonpojalle.150 Koska rakennustyöt jaettiin yleensä kylän talojen kesken, 

oli työn jälki usein kirjavaa, kuten Valkealan kirkkomaan mukulakivistä rakenne-

tun aidan kohdalla kerrotaan olleen.151 Kerimäen kirkkotarhan aidan, jonka tar-

peiksi rästiläisiä käskettiin tuomaan kiviä lähisaarista, tuli olla alhaalta kaksi ja 

ylhäältä yhden kyynärän paksuinen ja puolentoista kyynärän korkuinen. Raken-

nustyötä varten oli määrätty kaksi esimiestä.152 Hautausmaan aitaa ei rakennet-

tu talokunnittain, vaan sen urakoi mökkiläinen Hannu Kosonen, jonka hyvää 

työn jälkeä kiiteltiin pöytäkirjoissa, koska aitaa ei ollut rakentamisen jälkeen juu-

rikaan tarvinnut korjata. Kerimäen hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 

1909.153  

Helsingin pitäjän kirkon kirkkomaan laajennuksen yhteydessä 1793 käytiin vil-

kasta keskustelua siitä, rakentaako pitäjä muurin yhteisesti vai jaettaisiinko työt 

kyläkunnittain tai taloittain siten, että jokainen rakentaisi oman osansa muurista. 
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Muuri päätettiin lopulta rakentaa yhteisesti, ja manttaalien mukaan päätettiin ra-

kennustarvikkeiksi tuoda mänty- ja haapatukkeja, joiden piti olla vähintään yh-

deksäntuumaisia ohuemmasta päästä ja kolmesta kuuteen syltä pitkiä. Myös 

suuria kulmikkaita sekä kiiloiksi sopivia kiviä tarvittiin. Poikkeuksetta kaikki mä-

kitupalaisia myöten tarvittiin päivätöihin, joita valvoivat kirkon kuudennusmiehet, 

jotka itse saivat vapautuksen päivätöistä. Kirkon esimies sai tehtäväkseen 

hankkia taitavan miehen kokoamaan muuria. Muurin kivinen osa rakennettiin 

kylmämuuraustekniikalla kuninkaan 1764 antaman kirjeen ohjeen mukaan. Aita 

tehtiin kahden kyynärän korkuiseksi ja tämän mitan päälle tuli katteeksi turve. 

Muurin rakentamiseen ei lopulta kulunut vuottakaan.154  

Kunkin kirkkomaan aidan materiaalivalintoihin on vaikuttanut lukuisa joukko asi-

oita, tärkeimpänä varmaankin seurakunnan tai pitäjän varallisuustilanne. Sekä 

materiaalin että työvoiman saatavuus on ollut myös merkittävä tekijä. Perinteis-

ten piste- eli särentäaitojen aidaksien materiaalina käytettiin yleensä kuusta. Ai-

dakset ladottiin latvat alaspäin ja sidottiin seipäisiin halkaistuista kuusen näreis-

tä tehdyillä vitsaksilla. Myös katajaa käytettiin vitsaksien materiaalina. Seipäät 

tehtiin aisatuista nuorista männyistä tai kuusista. Pisteaidat verottivat huomatta-

van paljon nuorta metsää ja olivat suhteellisen työläitä rakentaa.155 Hirsiaita 

taas verotti jo tukkipuun mitat täyttävää männikköä tai kuusikkoa. Kiviaita maati-

loilla rakennettiin perinteisesti kivistä, joita löytyi pelloilta niiden perustamisen tai 

muokkaamisen yhteydessä, joten kiviaitoja rakennettiin todennäköisesti erityi-

sesti sellaisille paikkakunnille, joissa maaperä oli kivinen. Useassa tapauksessa 

kirkkomaan aitaan käytettiin samaa profaanin rakentamisen tekniikkaa kuin pel-

tojen ja laitumien aitaamisessa. Kivityyppejä ja -kokoja kiviaitoihin on vuosisato-

ja pitkän kiviaitahistorian aikana tullut lukuisia erilaisia lohkotuista kivistä liuske-

kiviin, joten myös kivien latomistekniikka on vaihdellut käytettyjen materiaalien 

mukaan. Muuraustekniikan voi kuitenkin jakaa karkeasti kahtia eli kylmämuu-

raustekniikkaan, jossa muuraus on tehty täysin ilman laastia tai muita sideainei-

ta pelkästään kiviä limittämällä, ja laastin avulla muuraamiseen, jolloin laastia 

käytetään sideaineena sitomassa kivet toisiinsa ja tukemassa koko muurin ra-

kennetta. Kylmämuuraustekniikka on näistä muuraustavoista vanhempi. Esi-
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merkiksi varhaisimmissa muinaislinnoissa ei laastin käyttöä tunnettu, vaan 

mahdolliset muurit oli rakennettu latomalla kivet kylmäksi muuriksi. Laastilla 

muuraamisen taito on tullut luultavasti Ruotsista Suomeen 1200-luvun alussa, 

ja varhaisimmat todisteet muuraustekniikan käytöstä ovat muinaislinnoista.156 

 

3.2.2 Kirkkomaiden paikka, koko ja muoto  

Suomessa ennen kristinuskon tuloa, kansanuskon aikaan, pitäjissä oli aidattuja 

lehtoja, koko pitäjän yhteisiä pyhäköitä, joissa kasvoi jumalille ja haltijoille pyhi-

tettyjä puita. Juhlapäivinä pyhäköihin kokoonnuttiin uhraamaan pitäjän menes-

tyksen ja onnen takaamiseksi.157 Myöhemmin nämä pakanalliset kulttipaikat 

joutuivat kirkon haltuun ja usein paikalle rakennettiin kirkko ja pappila. Ensim-

mäiset puusta rakennetut kirkot Suomessa nousivat kuitenkin kauppapaikoille, 

joille vierailevat kauppamiehet niitä rakensivat itseään varten. Ensimmäisistä 

puukirkoista ei ole säilynyt näihin päiviin yhtäkään, mutta jäännöksiä on tavattu 

Jomalasta, Hiittisistä ja Snappertunasta.158 Keskiajalla kirkot rakennettiin usein 

näkyville paikoille harjujen tai kukkuloiden päälle, mistä ne näkyivät pitkälle. Täl-

lainen paikka ei usein kuitenkaan ollut paras hautaamista varten kivisen maape-

rän takia.159  

Kirkkomaan pinta-ala riippui seurakunnan tai kappelikunnan koosta sekä koon 

kehittymisen arviosta. Markus Hiekkasen tutkimusaineiston perusteella ennen 

1700-luvun lopulla alkaneita kirkkomaiden laajennuksia kirkkomaan aidan pi-

tuus oli yleensä 190–210 metriä. Kirkon paikka kirkkomaalla oli myös määritelty 

tarkasti, ja kirkko sijoitettiinkin kirkkomaalle yleensä siten, että kirkkomaan ete-

läosa oli suurempi kuin pohjoisosa ja myös kirkon itäpuolella oli enemmän tilaa 

kuin länsipuolella. Keskiaikaisten kivikirkkojen kirkkomaiden aita sijaitsi noin 20–

25 metrin päästä runkohuoneen eteläseinästä ja 10–15 metrin päästä länsi- ja 

itäpuolella pohjoispuolen etäisyyden jäädessä alle kymmeneen metriin. Sakaris-
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ton ja aidan välissä saattoi olla siis vain muutama metri tilaa.160 Esimerkiksi 

Helsingin pitäjän kirkon kirkkomaan pinta-ala on myöhäiskeskiajalla ollut Mar-

kus Hiekkasen arvion mukaan n. 2 900 m2 ja se on muodoltaan ollut puolisuun-

nikas.161  

Myös keskiajan Ruotsissa kirkkomaiden muoto oli yleensä suunnikas tai neliö, 

mutta muutamissa tapauksissa kirkkomaa saattoi olla myös ovaalin muotoinen 

tai pyöreä. Esimerkiksi Elinghemin kirkko on rakennettu keskelle vanhan mui-

naislinnan paikkaa, ja sen aita seurailee muinaislinnan muurin kohtaa tehden 

kirkkomaan muodosta pyöreähkön. Myös Ruotsissa kirkko oli useimmiten sijoi-

tettu kirkkomaalle siten, että kirkkomaan eteläosa jäi pohjoisosaa suuremmaksi, 

jopa niin, että kirkon pohjoisseinä muodosti kirkkomaan pohjoisrajan, kuten 

Lyckebyn vanhassa kirkossa. Variaatioita kirkon sijoittumisessa kirkkomaalle oli 

kuitenkin monia, ja esimerkiksi Vaksalan kirkkomaalla oli keskiajalla kirkon poh-

joispuolella enemmän tilaa kuin muilla sivuilla.162 1700-luvulta eteenpäin kirk-

komaiden koko on useimmilla kirkkomailla kasvanut yhdellä katseella hallitse-

mattomaksi ja muoto muuttunut epämääräiseksi. Sen tähden nykypäivänä on 

vaikea kuvitella kuinka pieniä kirkkomaat ovat olleet keskiajalla ja vielä uuden 

ajan alkupuolella. Vain vähän laajennettuja kirkkomaita, joista saa tuntuman en-

tisajan kirkkomaiden koosta ja muodosta, löytyy Suomesta vielä muun muassa 

Hauholta, Pälkäneeltä, Pöytyältä, Rauman kaupungista ja Sipoosta.163  

Kirkkomaiden koko yleensä kasvoi seurakunnan kasvaessa, tai uusi kirkko ra-

kennettiin uuteen paikkaan vanhan kirkkomaan jäädessä kokonaan hautaus-

maakäyttöön. Monien muiden seurakuntien lisäksi esimerkiksi tutkielman tutki-

musalueeseen kuuluvassa Artjärven kappeliseurakunnassa vanha kirkkomaa 

on jäänyt hautausmaakäyttöön ns. ”vanhaksi hautausmaaksi”, ja Orimattilan 

naapurikunnassa Nastolassa vanha kirkkomaa on käytössä sankarihautaus-

maana. Vanhojen kirkkomaiden uusiokäyttö ja sitä kautta säilyminen on arvo-

kasta, koska vanhat kirkkomaat antavat arvokasta tietoa esimerkiksi vanhojen 
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kirkkomaiden koosta ja kirkkojen sijainnista sekä tietysti myös käytetyistä aita-

materiaaleista ja rakennustavoista.  

 

3.2.3 Aitoihin liittyvät portit, porttirakennukset ja kellotapulit 

Kirkkomaan aitaan olennaisimmin liittyvä osa on portti, joita saattoi olla useam-

pikin kirkkomaan eri kulmissa. Usein kirkkomaan porttien paikat määrittivät kul-

kuyhteydet kirkolle, ja eri puolilta pitäjää tuleva kirkkoväki saapui eri porteille. 

Esimerkiksi keskiajalla Karjaalla pohjoisportista kirkkomaalle ja kirkkoon kulki 

järviteitse saapuva kirkkokansa ja eteläportista maanteitse saapuva väki.164 

Pääsisäänkäyntinä kirkkomaalle on voinut myös toimia läpikuljettava kellotapuli 

tai erillinen porttirakennus. Pitäjien säätyläiset saattoivat lahjoittaa varoja portti-

rakennusten rakentamiseen, ja portit saattoivat kuulua myös tietyille kartanoil-

le.165  

Portti on varsin olennainen osa aidalla rajattua tilaa, koska porttia on harvem-

min olemassa ilman aitaa. Portti symbolisoi sekä sisäänpääsyä että portin taak-

se kätkeytyvää tilaa salaisuuksineen. Se voi olla myös vallan ja mahdin symboli 

korkeana ja ylitsepääsemättömänä. Se symbolisoi siirtymistä ja pääsemistä 

jonnekin tavoiteltuun ja erilaiseen, nykytilanteesta poikkeavaan tilaan, ja monis-

sa kulttuureissa käytetäänkin porttia siirtymäriiteissä arvoasteelta tai elämänti-

lanteesta toiselle. Kristinuskossa Jeesuksen todistus itsestään määrittelee por-

tin symboliikkaa:  

”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, 

pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää 

laitumen.” (Joh. 10:9)  

Taivaan porteilla vartijoina kristinuskossa toimivat arkkienkeli Mikael ja apostoli 

Pietari avaimet tunnuksenaan. Kristillisten kirkkojen porttien ja ovien pielet on 

usein varustettu kristityn hyveitä ja paheita kuvaavin veistoksin.166  
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Porteilla on kautta aikojen ollut suuri symbolinen merkitys siirtymäriiteissä. Esi-

merkiksi mahtihäissä rakennettiin häätalon pihan sisäänkäynnille kunniaportti, 

jonka kautta vieraat kulkivat juhlapaikalle. Kunniaportti rajasi myös sosiaalisen 

tilan, sillä se erotti hääväen muista kyläläisistä ja korosti talon sosiaalista ase-

maa yhteiskuntaluokissa.167 Tilallisesti ajateltuna portti suodattaa ja valvoo vaih-

toa ympäristön kanssa ja yhdistää ulko- ja sisäpuolen. Portti on myös olennai-

nen elementti tilan julkisella puolella, joka on usein tuotu arkkitehtuurissa esille 

korostamalla portin muotokieltä.168 Siksi kirkkomaan pääsisäänkäyntiä on mo-

nesti korostettu erillisillä porttirakennuksilla tai läpikuljettavilla kellotapuleilla tai 

korostamalla portin merkitystä esimerkiksi vankoin pylväin tai runsain koriste-

luin.  

Keskiaikaisilla kirkkomailla läpikuljettava kellotapuli on ollut suomalainen erityis-

piirre Ruotsiin verrattuna, koska Ruotsissa kellotapulia ei käytetty kirkkomaan 

porttina.169 Myöhäiskeskiajan Ruotsissa kirkkomaalle kuljettiin yleisimmin portti-

rakennelmasta tai -rakennuksesta (stiglucka), ja Suomestakin löytyy keskiaikai-

sia esimerkkejä porttirakennuksista esimerkiksi Hattulan kirkkomaalta.170 Kello-

tapuleiden ja porttirakennusten lisäksi kirkkomaan aidan osana on voinut olla 

joku muukin kirkkomaan rakennus, esimerkiksi luuhuone. Esimerkkinä Tuulok-

sen keskiaikaisen kivikirkon kirkkomaalta löytyvät sekä hirsinen portti- tai läpi-

käytävärakennus (rak. 1841), kellotapuli (rak. 1780) että hautahuone, jotka 

kaikki ovat yhteydessä kirkkomaan aitaan (LIITE 1/1, Kuva 2). Näistä rakennuk-

sista kulkureittinä kirkkomaalle toimii ainoastaan porttirakennus, jonka lisäksi 

kirkkomaalle voi kulkea muutamasta erillisestä portista eri puolilta kirkkomaata.  

Yleensä aidan yhteydessä olevan kellotapulin läpi tapahtui kulku kirkkomaalle. 

Tapuli korkealle kohoavine torneineen on kautta aikojen ollut kirkkomaan huo-

miopiste. Vaikka tapuli on osa kirkonseudun kokonaisuutta, on se usein myös 

usein kirkosta riippumaton ”korurakennus” ja kirkonrakentajan taidonnäyte. Kir-

kon kellorakennus erkaantui kirkosta jo keskiajalla, ja takaisin osaksi kirkkora-

kennusta se palautui yleisesti vasta 1800-luvulla. Tosin 1600-luvun pitkissä kir-
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koissa sekä niistä kehittyneissä 1700-luvun ristikirkoissa tavataan torneja kirk-

korakennuksen yhteydessä. Näitä torneja ei kuitenkaan välttämättä ollut tarkoi-

tettu kelloja varten. Varhaisimmat kellotapulit olivat yksinkertaisia pysty- ja vino-

tukien rakennelmia, joita peitti katto, ja vasta 1700-luvulla ne kehittyivät varsi-

naisiksi tapuleiksi ja torneiksi.171 Keskiajalla irrallaan kirkkorakennuksesta oleva 

kellojen ripustusrakennus sijaitsi kirkonaidan yhteydessä tai aidan ulkopuolella, 

mutta ei koskaan irti kirkosta kirkon ja kirkkomaan aidan välissä.172 Kellotapulit 

rakennettiin keskiaikaisten kivikirkkojen yhteyteen lähes poikkeuksetta niin, että 

ne työntyivät kirkkomaan aidasta ulos (LIITE 1/2, Kuva 3). Tapulin kirkon puo-

leinen seinä oli siis samalla tasolla kirkkomaan aidan sisäpuolen kanssa.173 

Näin rakennettuna kellotapuli muodosti kirkkomaan laitaan eräänlaisen henki-

sen puolustustornin ja samalla säästettiin tilaa kirkkomaalla hautapaikkoja var-

ten.174 
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4 KIRKKOMAIDEN AIDAT ORIMATTILASSA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman käytännön tutkimusosio käsittelee kolmen Orimat-

tilan kaupungissa sijaitsevan kirkon kirkkomaiden aitoja siten, että tutkimus pai-

nottuu Orimattilan keskustan kirkkomaahan. Orimattilan kaupunki on maantie-

teellisesti laaja (814,21 km²), ja kaupungin nykyisten (2013) rajojen sisäpuolella 

seisoo peräti kolme kirkkoa: Orimattilan kirkko (valmistunut 1866), Kuivannon 

kirkko (valmistunut 1931) sekä Artjärven kirkko (valmistunut 1840). Artjärven 

kunta liitettiin kuntaliitoksella Orimattilan kaupunkiin vuoden 2011 alussa, ja Art-

järven seurakunta on oma kappeliseurakuntansa. Artjärven kirkon läheisyydes-

sä sijaitsee vanha hautausmaa joka on myös entinen kirkkomaa. Kuivannon kir-

kon yhteydessä taas ei ole varsinaista kirkkomaata ollenkaan, koska hautaus-

maa on rakennettu jo alun perin erilleen kirkosta, eikä kirkkoa ole ympäröity ai-

dalla.  

Esimerkkikohteiden kirkkomailta on kartoitettu aitojen nykytila sekä historia. 

Tutkimus on painottunut Orimattilan kirkkoon, joka sijaitsee Orimattilan keskus-

tassa ja jota voidaan pitää alueen niin sanottuna ”pääkirkkona”. Iällisesti sekä 

Orimattilan että Artjärven kirkkomaiden historiat ovat täysin samanpituisia, sillä 

molempiin paikkoihin on ensimmäinen kirkko rakennettu vuonna 1636. Orimatti-

lan kirkkomaan ja sen aitaamisen historian tutkimisessa on käytetty lähdemate-

riaalina paikallishistorian kirjallisuutta, Orimattilan seurakunnan arkistoa sekä 

suullisia lähteitä. Lisäksi nykytilan kartoitusta ja inventointia on tehty paikanpääl-

lä kirkkomaalla. Artjärven ja Kuivannon kirkkomaiden osalta tutkimus on tehty 

kirjallisen lähdeaineiston sekä paikanpäällä tehtyjen havaintojen perusteella. 

Orimattilassa sijaitsevat kirkkomaat ovat kaikki keskenään erilaisia johtuen nii-

den eri-ikäisyydestä sekä myös maantieteellisestä sijainnista, joka on vaikutta-

nut hautapaikkojen määrään, joka taas on vaikuttanut kirkkomaiden kokoihin ja 

niissä tapahtuneisiin muutoksiin.  

Opinnäytetyön puitteissa ei ole mahdollista käydä lävitse Suomen kaikkia kirk-

komaiden aitoja, joten esimerkeiksi valitut kirkkomaiden aidat edustavat kukin 

yhtä otosta monien erilaisten aitojen kirjosta. Esimerkkikohteet on valittu maan-
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tieteellisen rajauksen perusteella. Maantieteellinen rajaus Orimattilan kaupungin 

kirkkomaihin johtuu pääasiassa tutkimuksen tekijän ammatista Orimattilan kau-

pungin kulttuuritoimenjohtajan virassa. Tutkimuksen rajaaminen Orimattilan 

kirkkomaihin antaa arvokasta paikallistietoa, jota tutkimuksen tekijä voi tehok-

kaasti hyödyntää työssään kertomalla aiheesta virkansa puolesta paikallisille 

asukkaille kotiseututapahtumissa sekä paikallislehtien välityksellä. Tutkimuksen 

esille tuominen paikkakunnalla tuo tutkimukselle lisäarvoa ja on hyvä peruste 

tehdylle rajaukselle. Suppealla rajauksella on myös mahdollisuus saada tar-

kempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa kirkkomaiden aitaamisesta kyseisillä 

kirkkomailla.  

Nämä yhden kaupungin kirkkomaiden aidat antavat hyvän kuvan siitä, miten 

pienellä maantieteellisellä alueella aitojen ja aitaamisen historia voi vaihdella 

hyvinkin paljon. Esimerkkikohteiden kirkkomaiden aitojen ei ole tarkoitus antaa 

kuvaa siitä, kuinka yleinen tietty aitamateriaali on ollut kirkkomailla, vaan ne ker-

tovat kukin oman, kullekin erilaiselle kirkkomaalle ominaisen tarinansa kirkko-

maiden aitaamisesta. Näistä kirkkomaista voi toisaalta tehdä myös joitakin yleis-

tyksiä koskien muita suomalaisia kirkkomaita. Tutkielman käytännön osio antaa 

esimerkin omaisesti tietoa siitä, miten kirkkomaiden aitojen historiasta voi yli-

päätään saada tietoa ja minkälaista saatu tieto voi olla.  

 

4.1 Orimattilan, Kuivannon ja Artjärven kirkkomaiden syntyhistoria  

Orimattilan pitäjän historia alkaa Orimattilan seurakunnan perustamisesta 1636, 

jolloin se erotettiin itsenäiseksi Hollolan seurakunnasta. Orimattilassa on ainakin 

jo 1630-luvulla ollut jonkinlainen kylän yhteinen rukoushuone, sillä vuonna 1658 

tehdyssä piispantarkastuksessa kehotetaan seurakuntaa rakentamaan suurem-

pi ja entistä parempi kirkko.175 Myös kirkkoherra Aksel Orraeuksen mielestä 

kirkko oli vuonna 1660 yli-ikäinen.176 Tästä voi päätellä, että ensimmäinen kirk-

ko tai rukoushuone on ollut paikalla jo mahdollisesti ainakin muutamia vuosi-

kymmeniä ennen 1630-lukua, mikäli pitää vertailukohtana myöhempiä Orimatti-
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lan puukirkkoja, joiden elinkaari on ollut noin sata vuotta. Orimattilan ensimmäi-

sen kirkon varhaisvaiheista on esitetty muitakin mielipiteitä. Eero Laaksosen 

mukaan ennen varsinaista ensimmäistä kirkkoa on Orimattilassa ollut kappeli-

kirkko, joka on sijainnut Pyörähtälässä. Kalmisto olisi sijainnut kappelin lähistöl-

lä. Kalmisto löytyi Mattilan talon peltoja kynnettäessä 1950-luvulla.177 On aivan 

mahdollista, että Pyörähtälän kappeli on toiminut ns. ratsukappelina Orimattilan 

ollessa vielä osa Hollolan seurakuntaa ja ensimmäinen varsinainen kirkko on 

rakennettu vasta oman seurakunnan perustamisen aikoihin paikalle, jolla nykyi-

nen kirkkokin sijaitsee.  

Orimattilan ensimmäisen kirkon paikan valinnasta kulkee edelleenkin kansan 

suussa mielenkiintoinen tarina: Kirkko oli suunniteltu rakennettavaksi Tönnön 

kankaalle, mutta koska rakentamisesta ei pahojen voimien vuoksi tullut siellä 

mitään, lähdettiin hirsiä edelleen kuljettamaan hevosten vetämänä eteenpäin. 

Hevoset pysähtyivät nykyiseen kirkonkylään, jonne kirkko sitten rakennettiin. 

Sanotaan, että ensimmäisen hirren – tai toisten tarinoiden mukaan kiven – pai-

kalle vetänyt hevonen olisi ollut Mattila-nimisen talon ori, josta paikkakunta olisi 

näin ollen saanut Orimattila-nimensä.178  

Kuivannon kyläläiset olivat toivoneet omaa kirkkoa jo 1700-luvulta lähtien. 1920-

luvulla kuivantolaiset pyysivät eroa Orimattilan seurakunnasta oman kirkkora-

kennuksen toivossa, mutta hanke kaatui liian suuriin kustannuksiin. Asia kuiten-

kin ratkesi tämän jälkeen ja eroajatukset unohtuivat, kun Orimattilan seurakunta 

lupasi rakentaa oman kirkon Kuivannon Pippuranmäelle, jonne se valmistui 

1931.179 

Artjärven kappeliseurakunnan aluksi katsotaan vuosi 1636, jolloin Artjärvelle ra-

kennettiin ensimmäinen kirkko. Artjärven seurakunta kuului kappelikuntana La-

pinjärveen aina vuoteen 1865, jolloin siitä tuli itsenäinen kirkkoherrakunta.180  
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4.2 Puuta, kiveä, metallia ja istutuksia – aitamateriaalien kirjoa 

Orimattilan kirkkomailla käytettyjen aitamateriaalien kirjo on laaja, ja erityisesti 

Orimattilan keskustan kirkkomaa on kokenut lukuisa muutoksia laajentuessaan 

useaan otteeseen sitä mukaa kun uudelle hautaustilalle on tullut tarvetta. Artjär-

ven kirkkomailla ja hautausmailla aitamateriaalina on nykyään lähes pelkästään 

yksinomaan kiveä, ja Kuivannon hautausmaan aidasta löytyy niin kiveä, kasva-

vaa kuusiaitaa kuin verkkoaitaakin.  

Orimattilan kirkkomaan ensimmäinen tai ainakin yksi varhaisimmista aitamal-

leista on ollut kivijalustallinen pisteaita, joka oli myös hyvin tyypillinen, yleisesti 

käytetty aitamalli reunustamassa maatilojen peltoja ja hakamaita. Tätä aitaa 

kirkkomaalle seurasi hirsiaita, jolla on myös esimerkkinsä profaanissa aidan ra-

kentamisessa.181 Nämä kaksi ensimmäistä aitamallia eivät siis ole olleet erityi-

sesti tyypillisiä juuri kirkkomaille verrattaessa kirkkomaiden aitoja profaaniin ai-

tojen rakentamiseen, vaikka niitä kirkkomailla paljon käytettiinkin. 1900-luvun 

alussa Orimattilan kirkkomaalle rakennettu valurauta-aita kivijalustalla182 poik-

kesikin lähes kaksisataa vuotta vanhemmista edeltäjistään huomattavasti, sillä 

valurauta-aidalla ei ollut käyttöä eikä esikuvia tavallisessa maaseudun talonpoi-

kaisympäristössä. Kyseinen valurauta-aita antaa Orimattilan kirkkomaalle ja 

hautausmaalle edelleenkin sille ominaisen ilmeen.  

Orimattilan kirkkomaan sekä Kuivannon hautausmaan aitojen osalta lähdemate-

riaalina on käyty lävitse Orimattilan seurakunnan arkistoa, jossa pääasiallisena 

lähdeaineistoa on hautausmaata koskevat asiakirjat, kirkonkokouksen, kirkko-

valtuuston, kirkkoraadin, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston valmisteluvalio-

kunnan kokouksien pöytäkirjat. Vanhimmat läpikäydyt aineistot olivat vuodelta 

1875. Aineistoa olisi voinut täydentää vielä vanhemmilla aineistoilla sekä pitä-

jänkokousten pöytäkirjoilla, mutta tähän tutkielmaan käytettävän ajan puitteissa 

se ei ollut mahdollista etenkään siksi, että vuotta 1875 vanhempi aineisto seu-

rakunnan arkistossa on vanhaa ruotsinkieltä ja myös koukeroisen kirjoitusasun 

takia erittäin hitaasti läpikäytävää materiaalia. Seurakunnan arkistossa selatusta 

materiaalista löytyi kuitenkin suhteellisen kattavasti tietoa aitamateriaaleista 
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Orimattilan kirkkomaalla ja hautausmaalla, ja tätä tietoa on täydennetty kirjalli-

suuden avulla löytyneellä tiedolla sekä paikan päällä tehdyin havainnoin. Myös 

Orimattilan seurakunnan hautausmaan työnjohtaja Markku Oso antoi tietoa lä-

hinnä aitojen nykytilanteesta.  

 

4.2.1 Orimattilan kirkonmäen neljä kirkkoa 

Orimattilan kirkonmäki on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 

kulttuuriympäristöksi (RKY).183 Orimattilan kirkkomaalla nykyisin seisova kirkko 

on tyyliltään empirevaikutteinen graniittikirkko, ja se on järjestyksessään neljäs 

kirkko samalla kirkonmäellä. Kirkko on valmistunut vuonna 1866. Kolme aikai-

sempaa kirkkoa olivat puukirkkoja. Orimattilan kirkko on rakennettu maisemasta 

kohoavalle mäelle, ja kirkko sekä sitä ympäröivät vanhat hautausmaan puut 

ovat taajaman näkyvin ja merkittävin maisematekijä. Seuraavassa käydään lä-

vitse Orimattilan kirkonkylän kirkkojen vaiheita, jotka ovat luonnollisesti vaikut-

taneet myös kunkin kirkon kirkkomaan paikkaan, kokoon sekä muotoon ja näin 

ollen myös kirkkomaan aitaamisen historiaan.  

Ensimmäisestä kirkosta tiedetään vain vähän. Tiedossa on melkeinpä ainoas-

taan se, että kirkko on ollut kooltaan hyvin pieni, koska sen ahtaudesta puhu-

taan jo 1650-luvun alkupuolella. Pienuudesta kertoo sekin, että seurakunnan 

väkiluku on ollut ainoastaan noin 580 henkeä 1630-luvulla. Ensimmäinen kirkko 

on todennäköisesti ollut muodoltaan pitkäkirkko, jossa on ollut vain yksi sisään-

käynti kirkonväkeä varten.184 Ensimmäisen kirkon voi päätellä sijainneen van-

haksi hautausmaaksi kutsuttavan hautausmaan osan lounaisosiossa, lähellä 

kylänpuoleista aitaa, sillä vuonna 1643 sanotaan kylän olleen ”heti kirkon vie-

ressä”.185 Ensimmäinen kirkko rakennettiin aikoinaan Orimattilan kylistä pienim-

pään, jossa vuonna 1634 oli vain yksi talo (tila).186 1500- ja 1600-luvuilla suo-

malaiset kirkonkylät olivat yleisestikin ottaen tiiviisti rakennettuja ja pappilan rii-

het, aitat ja luhdit saattoivat seistä aivan kirkkomaan aidan vieressä, piispantu-
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pa sijaita kirkon portilla tai karjapiha kirkkomaan lähinaapurina. Samaan aikaan 

toisilla kirkkomaan sivuilla, aivan aidan vierustalla, saattoi seistä talonpoikaista-

loja ja erilaisia hökkeleitä.187 Todennäköisesti tämä kuvailu olisi sopinut myös 

Orimattilan kirkonkylään ainakin ensimmäisen kirkon aikoihin. 

Toinen kirkko Orimattilaan rakennettiin 1660-luvun alussa. Kirkko on ilmeisesti 

ollut pohjapiirustukseltaan suorakaiteen muotoinen ja itä–länsi-suuntainen, kos-

ka vuosina 1737 ja 1739 suunniteltiin kirkon jatkamista sen itäpäästä. Laajen-

nusta ei kuitenkaan tehty, ja 1750 -luvulla sanottiin kirkon olevan jo niin rappeu-

tunut, että se muistutti enemmän olkilatoa kuin Korkeimman temppeliä.188 Toi-

nen kirkko on ilmeisesti sijainnut nykyisen ruumishuoneen (joka sijaitsee kol-

mannen kirkon paikalla) ja vanhan hautausmaan maantienpuoleisen (nyk. Er-

kontie) alakulman välillä. Vuoden 1766 pitäjänkokouksessa eräs lehtori Orraeus 

nimittäin valitti, että hänen suvulleen kuuluva perhehauta, joka oli sijainnut toi-

sen kirkon sisällä, oli kirkon purkamisen yhteydessä jäänyt avonaiseksi keskelle 

tietä, joka johti kellotapulista niihin aikoihin valmistuneeseen kolmanteen kirk-

koon. Kellotapuli sijaitsi ainakin vuodesta 1787 nykyisen kellotapulin rakentami-

seen saakka vanhan hautausmaan maantienpuoleisessa alakulmassa.189  

Järjestyksessä kolmas Orimattilan kirkonmäen kirkko vihittiin käyttöön vuonna 

1785, vaikkakin se pääosin valmistui huomattavasti aikaisemmin, sillä raken-

nustyöt aloitettiin jo 1766. Kolmannen kirkon valmistumisen jälkeen tehty pohja-

piirros on säilynyt, ja piirroksesta selviää, että kirkon malli on ollut ristikirkko, 

jonka jokaisen ristivarren päässä on ollut ovi. Kirkko oli noin 18 metriä pitkä ja 

leveä ristivarsien kohdalta, ja istuintilaa siinä oli 996 henkilölle. Kolmas kirkko 

sijaitsi nykyisen ruumishuoneen kohdalla siten, että kirkon alttari oli ruumishuo-

neen kylänpuoleisen seinän kohdalla.190  

Orimattilan neljäs eli nykyinen harmaakivinen ristikirkko vihittiin käyttöön 

28.10.1866, jonka jälkeen vasta purettiin vanha kirkko, joka ei ollut purettaessa 

vielä kovinkaan huonokuntoinen. Päätös uuden kirkon rakentamisesta tehtiin 
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kuitenkin jo vuonna 1856, ja kulmakivi laskettiin vuonna 1862. Rakentamiseen 

käytetyt kivet louhittiin Niemenkylässä sijainneesta kalliosta. Kirkon rakentami-

nen ei tullut seurakunnalle kovinkaan kalliiksi, sillä maanomistajat suorittivat tilo-

jensa suuruuden mukaan rakennustarpeiden kuljetuksen paikalle. Tilattomat 

suorittivat kirkon rakennustyöt. Nykyinen kirkko on edeltäjiään huomattavasti 

suurempi sen pituuden ollessa 103 kyynärää ja leveyden 66 kyynärää. Kirkon 

kellotapuli valmistui vuonna 1851, siis jo kolmannen kirkon sivulle, ja sitä korjat-

tiin ja korotettiin 1932.191  

 

4.2.2 Orimattilan kirkkomaan vaiheet ja aitaaminen 

Orimattilan keskustan hautausmaa on mitä ilmeisimmin ollut seurakunnan pe-

rustamisesta lähtien kirkon yhteydessä, kuten ennen oli yleisesti tapana. Hau-

tausmaan vanhimpana osana voidaan pitää sen maantien- (Erkontien) ja taa-

jamanpuoleista kulmausta. Kirkkomaata on ensimmäisiä kertoja laajennettu 

vuosina 1653 ja 1683. Laajennussuunta on ollut kohti itää ja etelää. Kirkkomaan 

laajentaminen juuri itään ja etelään oli loogista, koska halutuimmat hautapaikat 

sijaitsivat nimenomaan kirkon itä- ja eteläpuolilla, jotka olivat, kuten jo aiemmin 

tutkielmassa on mainittu, valon sekä Kristuksen toisen tulemisen ilmansuunnat. 

Vuoden 1683 rovastintarkastuspöytäkirjassa kehotetaan kirkkomaata laajennet-

tavaksi niin pituus- kuin leveyssuunnassa ja sen jälkeen jaettavaksi suhteelli-

sesti osiin. Nämä eri osat oli jaettava paikkakunnan eri kylien kesken, kuten 

muuallakin maassa oli tapana tehdä. Hautojen päälle oli tehtävä katos, ja väli-

seinien oli tarkoitus erottaa eri kylien alueet toisistaan. Hautausmaan jakaminen 

osiin kylien kesken säästi tilaa ja edellytti vain suhteellisen pienen hauta-alueen, 

sillä yhden kylän osaksi tuli vain pari kolme syltä maata.192 Vanhimmista kirk-

komaan aidoista tai niiden materiaaleista ei ole mainintaa.  

Hautausmaan aitaaminen on mitä ilmeisimmin jäänyt silloin tällöin kesken tai 

työ on tehty puolihuolimattomasti. Vuoden 1720 rovastintarkastuksessa Orimat-

tilassa seurakuntaa huomautetaan hautausmaan vallin olevan osittain aitaamat-
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ta ja se ympäristöineen kehotetaan kunnostamaan uhkasakon nojalla.193 Vuo-

den 1780 marraskuussa päätettiin rakentaa kirkkomaan aita hirsistä, koska en-

tinen kivimuurin päällä ollut rima-aita oli huonokuntoinen. Aidan rakentaminen 

jaettiin neljään osaan, ja työt päätettiin tehdä yhteisinä töinä jonkun johtaessa 

urakkaa. Samaan aikaan päätettiin rakentaa kirkkomaalle myös luuhuone, jon-

ne voitaisiin koota hautausmaalla ajelehtivat luut eläinten saavuttamattomiin.194 

Ensimmäinen Orimattilan kirkkomaan aitamateriaali, josta löytyy maininta, on 

siis kiviaidan päällä ollut rima-aita, ja tämän aitamallin jälkeen kirkkomaata ym-

päröi hirsiaita.  

Orimattilan kirkkomaalla on tehty historian saatossa monia muutos- ja laajen-

nustöitä. Esimerkiksi vuonna 1870 määrättiin hautakappelit poistettaviksi hauta-

usmaalta, ja samalta ajoilta on peräisin myös koko hautausmaan uudistussuun-

nitelma ja puuistutuksia.195 Hautausmaan siistiminen ei käynyt kuitenkaan kä-

den käänteessä, koska vuoden 1872 kirkonkokouksessa muistutetaan jälleen 

hautakammioiden poistamisesta sekä kirkkomaan pinnan tasoitustöistä. Nämä 

työt päätettiin tehdä kylän yhteisinä töinä. 196  

Vuoden 1876 kirkonkokouksessa keskusteltiin kirkkomaan ympärillä olevan ai-

dan parantamisesta siten, että alusparrut ja vialliset poikkipuut sekä kenties jo-

kunen tolppa korjattaisiin. Alimmaisen puolaimen mainitaan olevan mädäntynyt, 

joten sitä sahattaisiin lyhyemmäksi. Aluspuut maalattaisiin tervasta ja punamul-

lasta sekoitetulla maalilla, ja koko aita ”asetettaisiin jälleen täydelliseen voi-

maan”, sellaiseksi kun se oli ennen ollut mutta ehkä vähän lyhyempänä. Koko-

uksessa oli päätetty, että pappilan metsistä voidaan ottaa tätä tarkoitusta varten 

noin viisikymmentä kappaletta paksuja hirsiä. Samalla päätettiin myös, että kir-

konkylän seppä otetaan kolmensadan markan palkkiolla suorittamaan korjaus-

työt ja palkka hänelle maksetaan pitäjän kassasta.197 Tämän aidan korjaustyö 

jäi ilmeisesti kuitenkin tekemättä, koska Harhon mukaan 1880-luvulla istutettiin 

                                                           
193

  Hosiaisluoma (suom.) 2005, 72.  
194

  Hämäläinen, Narva & Penttilä 1987, 351.  
195

  Harho 1936, 22.  
196

  Kirkonkokouksen pöytäkirja 30.6.1871, 2§. OSA.  
197

  Kirkonkokouksen pöytäkirja 16.1.1876. OSA 



64 

 

 

hautausmaan ympärille kuusiaita.198 Myös kirkkoraadin pöytäkirja vuodelta 1880 

kertoo, että vanha aita on edelleen korjaamatta ja aita-asialle olisi pian tehtävä 

jotakin. Kokouksessa päätettiin, että koska aita tulisi kivestä liian kalliiksi ja 

puusta liian vähän aikaa kestäväksi, niin aita päätettiin tehdä kasvavista kuusis-

ta. Kuusia päätettiin istuttaa niin tiheästi kuin mahdollista yltympäri hautaus-

maan, ja niitä olisi leikattava vuosittain. Vanhaa aitaa päätettiin korjata sen ver-

ran, että se on alussa suojelemassa kuusien taimia.199 Työn aloittaminen on il-

meisesti vienyt muutamia vuosia, koska kirkonkokouksen pöytäkirjassa vuodel-

ta 1883 sanotaan, että uusi aitaus on tehtävä kirkon ja kirkkotarhan ympäri niin 

pian kuin mahdollista. Työ päätettiin maksaa kirkon kassasta, ja samaisessa 

kokouksessa valittiin neljä miestä toimittamaan tätä työtä seurakunnan puoles-

ta.200 Aidan materiaalista ei kuitenkaan ole mainintaa kyseisessä pöytäkirjassa, 

mutta ilmeisesti kyseessä on vuonna 1880 istutettavaksi päätetty kuusiaita.  

Vuonna 1886 kirkonkokouksessa oltiin huolissaan vuoden 1879 terveyshoito-

asetuksesta, jonka mukaan vanha hautausmaa olisi poistettava käytöstä vii-

meistään 30.6.1890, koska se sijaitsi liian lähellä asutusta. Uudeksi hautaus-

maa-alueeksi esitettiin metsämaata kirkon pohjoispuolelta, ja erillinen komitea 

määrättiin tutkimaan alueen sopivuutta hautausmaakäyttöön.201 Myöhemmin 

samana vuonna komitea totesi alueen olevan sopimaton hautausmaaksi kivipe-

räisyytensä vuoksi. Myös piirinlääkäri oli antanut asiasta lausunnon, jonka mu-

kaan vanha hautausmaa ei ollut liian lähellä asutusta, eikä siitä näin ollen ollut 

haittaa terveydelle. Niinpä asia päätettiin jättää silleensä.202  

Vaikka vuoden 1883 kirkonkokouksessa oli päätetty, että koko kirkkomaa aida-

taan, vuonna 1898 kuitenkin päätetään taas, että koko kirkkotarhan ympärille on 

tehtävä samanlainen aita, kuin maantienpuolella jo on.203 Luultavasti kyseessä 

on kuusiaita, joka mainitaan Harhon tekstissä.204 Metsäkuusi (Picea abies) on 
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hyvin perinteinen hautausmaiden puu, ja sitä on käytetty ja käytetään edelleen 

sekä aitana että yksittäisinä puuistutuksina haudoilla.205  

Vuonna 1903 kirkonkokous totesi olemassa olevan hautausmaan eli kirkkotar-

han ahtaaksi ja määräsi jälleen komitean tutkimaan parasta mahdollista uutta 

hauta-aluetta.206 Komitea katsoi parhaaksi alueeksi kirkon vastapäisen alueen 

kirkkoherran virkatalon maasta, joka rajautui kirkon puolelta maantiehen, muilta 

sivuilta muutamaan taloon ja peltoihin.207 Tästä alueesta tuli nk. uusi hautaus-

maa. Vuonna 1905 kirkonkokouksessa puhuttiin hautausmaan aitaamisesta 

kanttori Åhmanin alustaessa asiaa kokousväelle. Maantien eli Erkontien puolei-

nen aita päätettiin tehdä kivestä 40–50 cm korkeaksi sokkeliksi, johon päätettiin 

kiinnittää noin 90 cm korkeat rautapylväät kolmekerroksisilla rautatorvilla. Ky-

seinen aitamalli on edelleen olemassa hautausmaan maantien- ja kirkonpuolei-

sessa reunassa (LIITE 1/2, Kuva 4 ja ). Muu osa aitaa ehdotettiin tehtäväksi jo-

ko kokonaan kivestä tai ympäriinsä samanlaiseksi kuin maantienpuoleinen sivu. 

Yksityiskohtien päättäminen ja koko aitaamisurakka päätettiin jättää hautaus-

maakomitean haltuun.208  

Vuonna 1906 hautausmaatoimikunnalta pyydettiin ehdotusta kirkon ja vanhan 

hautausmaan ympäröivästä aidasta eli kirkkomaan aidasta.209 Toimikunta eh-

dotti, että kirkkomaan maantienviereiselle sivulle rakennettaisiin aita samanlai-

sista rautaputkista kuin uuden hautausmaan kohdalla jo on, kuitenkin sillä ero-

tuksella, että aidan alle tulisi tolppien kohdille kivipilarit yhtenäisen kivijalan si-

jaan. Kirkkomaan aitaan suunniteltiin sijoitettavaksi myös kaksi porttia siten, että 

toinen porteista tulee kellotapulin kohdalle isommaksi ajoportiksi ja toinen pie-

nempi portti kirkon keskioven kohdalle. Aidan rakentaminen uskottiin jälleen 

hautausmaakomitean hoitoon.210 1950-luvulla otetussa kuvassa kirkon kes-

kioven kohdalla näkyy rautainen karuselliportti (LIITE 1/3, Kuva 6), joka on 
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myöhemmin poistettu. Aitamalli on kuitenkin edelleen jäljellä kirkkomaan Erkon-

tien puoleisessa reunassa (LIITE 1/3, Kuva 7).  

Uusi hautausmaan osa maantien pohjoispuolella otettiin käyttöön vuonna 1907. 

Vuonna 1907 sai seurakunta myös Suomen Senaatin Kirkollisasiain Toimitus-

kunnan päälliköltä luvan käyttää papiston virkatalojen kassan ylijäämävaroista 

25 000 markkaa uuden hautausmaan kunnostamiseen.211 Vuonna 1923 maan-

viljelysneuvoja Kuusisto oli laatinut uudesta hautausmaa-alueesta kartan sekä 

salaojitussuunnitelman, jotka kirkkovaltuuston kokous hyväksyi käyttöön. Sa-

massa kokouksessa päätettiin pyytää edellä mainittua Kuusistoa laatimaan 

myös vanhalle hautausmaalle kartta ja hoitosuunnitelma, jossa olisi otettava 

huomioon vanhan hautausmaan laajentuminen vastaisuudessa jokeen päin.212  

Jälleen vuosina 1934–35 tehtiin perusteellisia kunnostustöitä sekä uudella että 

vanhalla hautausmaalla ja laadittiin myös tarkat kartat hautausmaiden käyttöä 

varten.213 Taiteilija-arkkitehti Ilmari Virkkala (tai Wirkkala) laati kyseiset kartat 

sekä vanhan että uuden hautausmaan kaunistamiseksi ja järjestämiseksi. Syk-

syllä 1934 pidetyssä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston valmisteluvaliokunnan 

kokouksessa päätettiin, että Virkkalan laatimien karttojen mukaiseen kunnostus-

työhön ryhdyttäisiin jo samana syksynä.214  

Vuonna 1945 Opetusministeriö oikeutti Orimattilan seurakunnan laajentamaan 

vanhaa hautausmaata hehtaarin suuruisella alueella, joka liitettiin siihen virkati-

lasta.215 Vuonna 1946 esitettiin taiteilija Virkkalan laatima suunnitelma laajenne-

tun hautausmaan käytöstä, mutta ilmeisesti tämä suunnitelma jäi toteuttamatta, 

koska vuonna 1948 kirkkovaltuuston valmisteluvaliokunnalle esiteltiin arkkiteh-

tuuritoimisto Salmio-Toiviaisen & Toiviaisen laatima suunnitelma laajennetun 

hautausmaan järjestelyksi.216 Vanhan hautausmaan jatkeena oleva alue otettiin 
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käyttöön vuonna 1949.217 Vuonna 1971 tehdystä hautausmaita ja hautaamista 

koskevasta tiedustelusta selviää, että seurakunta oli tehnyt varauksen 7,66 heh-

taarin kokoisesta alueesta jälleen uudeksi hautausmaa-alueeksi. Silloin käytös-

sä olevan hautausmaan kooksi ilmoitettiin kyseisessä tiedustelussa 5,99 heh-

taaria, joten uusi varaus oli kooltaan merkittävän suuri.218 Vanhan hautausmaan 

idänpuoleinen laajennusosa otettiin käyttöön vuonna 1985. Uuden hautaus-

maan puolelle istutettiin kuusiaita vuonna 1986.219 Ilmeisesti uusi kuusiaita kor-

vasi vanhan tai uutta aitaa istutettiin vain joihinkin osiin hautausmaan aitaa, 

koska vuonna 1953 kirkkotallien purkamisen jälkeen suunniteltiin, että hauta-

usmaan kuusiaitaa vasten maantien lähelle asetettaisiin puomi hevosia varten, 

eli uudella hautausmaalla on ollut jo ennestään kuusiaita (LIITE 1/4, Kuva 8).220  

Uusimmista kirkkomaan ja hautausmaan aitojen muutostöistä löytyy ymmärret-

tävästi huomattavasti yksityiskohtaisempaa tietoa kuin vanhemmista muutoksis-

ta. Maisema-arkkitehti Leena Iisakkila suunnitteli muutostyön kirkon lounaispuo-

lella sijaitsevaan hautausmaan kulmaan Erkontien ja naapuritontin (9:678) välil-

le vuonna 2002. Suunnitelmaselostuksesta selviää, että hautausmaan ja naapu-

ritontin välille rakennetaan kivimuuri tai kiveys, jonka päälle tulee metalliaita, jo-

ka on joko samanlainen kuin vanhat valurauta-aidat tai vanhaa aitaa muistutta-

va malli, esimerkiksi Haveno-aitatolppa 220005. Kyseinen malli on valurautaa ja 

siinä on kaksi putkea. Aidan sisäpuolelle hautausmaan reunaan suunnitellaan 

syreeniaidannetta. Erkontien reunaan suunnitelmaselostuksessa suunnitellaan 

leikattavaa kuusiaitaa, paitsi sille osalle, johon myöhemmin rakennetaan kivi-

reunus ja istutetaan syreeniaidanne. Tämä osio olisi naapuritontin 9:678 ja Er-

kontien kulmauksesta noin 30 metriä kirkolle päin. Vanha korkea kuusiaita 

suunnitellaan selostuksessa kaadettavaksi uuden kuusiaidan kasvettua noin 

150 cm korkeaksi.221 Vuonna 1920 istutettu vanhaa hautausmaata reunustanut 

kuusiaita oli lahovikainen ja siksi kaadettava.222  
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Koiviston Vihertyö Oy:n tekemästä tarjouksesta aidan rakennustöistä kirkon 

ympärillä olevan hautausmaan lounaisreunan sekä naapuritontin välille selviää 

yksityiskohtia aidan rakentamisesta, kuten se että metalliaidan alle rakennetta-

va tukimuuri tehdään tilaajan eli seurakunnan omista graniittikivistä. Kohtiin, 

joissa korkeuseroa on yli 60 cm, rakennetaan reunakiveys, myös tilaajan granii-

tista. Havenon aitatolppa 220005 tulee kiveyksen päälle kahden metrin jaolla ja 

syreeniaita 3 kpl/jm -jaolla.223  

Kyseisen tukimuurin malliosuuden katselmus tehtiin 8.9.2003, ja maisema-

arkkitehti Leena Iisakkilan ehdotuksesta valittiin malli, jossa tukimuurin näkyvät 

osat eli ylä- ja etupinnat ovat lohkopintaisia, mikä poikkesi vihertyöselityksestä, 

jossa näkyvät pinnat oli suunniteltu hakatuiksi.224 Rakennustyön aloituskatsel-

muksessa päätettiin, että tukimuurin ja kiveyksen rakentamiseen käytetään ai-

noastaan punaisia kiviä. Tukimuuri ja kiveys rakennetaan maaston mukaan, jol-

loin myös valurauta-aita tulee kulkemaan maastoa mukaillen. Tukimuurin koh-

dalla kivet sidotaan toisiinsa harjaterästapituksella, ja kiviin porataan reiät aita-

tolppien tartuntapinnoille.225  

Uusin 0,8 hehtaarin laajennusosa on vihitty käyttöön 29.4.2006. Lisäksi hauta-

usmaa-alueisiin liittyy noin 3-4 hehtaaria hautausmaiden tavoin hoidettavaa 

pääosin kotimaisista eri puulajeista koostuvaa kirkkopuistoa.226 Orimattilan seu-

rakunnan nykyisen hautausmaan työnjohtajan Markku Oson mukaan koko kir-

kon alueella, eli hautausmaiden ja kirkkomaan ympärillä, on kovin monenlaisia, 

eri materiaaleista ja istutuksista koostuvia aitoja, jotka ovat päätyneet kukin pai-

koilleen aina tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Alueelta löytyy muutamaa eri-

ikäistä verkkoaitaa, joiden maisemointiin on käytetty ruusuistutuksia sekä kuu-

siaitaa. Lisäksi aidoista löytyy jo edellä mainittujen metalliaitojen lisäksi kolmatta 

erilaista metallista aitamallia, jota on käytetty hautausmaan kaikista uusimmas-

sa osassa Veteraanitien ja Heinämaantien kulmauksessa (LIITE 1/4, Kuva 9). 
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Tässä kohdassa aidassa vuorottelevat pensasistutukset sekä metalliaita, eli 

metalliaita ei ole yhtenäinen, vaan ennemminkin koristeenomainen elementti. 

Näiden lisäksi kirkkomaan ympäriltä löytyy jo edellä mainittua tukimuuria sekä 

syreeniaidannetta. Markku Oson mukaan koko alueen aitojen yhtenäistäminen 

ei ole ollut keskustelun aiheena, joten todennäköisesti aitamateriaalien kirjo tu-

lee vastaisuudessakin olemaan olennainen osa Orimattilan kirkko- ja hautaus-

maan aitoja. Vuonna 2012 vanhimman hautausmaan (kirkkomaan) kulmaukses-

ta Erkontien puoleiselta sivulta kaadettiin useita suuria vanhoja kuusia, jotka oli 

aikoinaan istutettu aidaksi. Näiden tilalle on tarkoitus istuttaa leikattava kuusiai-

ta, vaikkakin kesällä 2012 jo aiemmin istutetun kuusiaidan jatkeeksi ilmestyi tui-

jia. Markku Oson mukaan tuijat saavat kuitenkin lähteä ja paikalle tulee jossakin 

vaiheessa leikattava kuusiaita.227 Kuusiaitojen pitkä perinne tulee siis jatkumaan 

Orimattilan kirkkomaalla.  

Leimaavina piirteinä Orimattilan kirkko- ja hautausmaiden aidoissa voi pitää ai-

tamateriaalien monipuolisuutta sekä aitatyyppien kirjoa ja kasvavien aitamateri-

aalien käyttöä, eli kuusiaitoja, pensaskasvillisuutta, syreenejä sekä ruusuja. 

”Paraatipaikalla” eli kirkkomaan ja hautausmaan Erkontien puoleisilla sivuilla 

metalliaidat noin vuosilta 1905–1906 ja jatko-osa vuodelta 2003 antavat kir-

konmäelle yhtenäisen ilmeen, vaikka koko alueen aitatyypeissä onkin runsasta 

vaihtelua. Koska Orimattilan kirkkomaa on laajentunut useaan otteeseen varsin 

suureksi alueeksi, on sen nykyinen muoto ja olemus kaukana siitä, mitä se on 

ollut kolmen ensimmäisen kirkon aikana, jolloin kirkkomaa oli selkeä, suhteelli-

sen lähelle kirkkoa rajautuva, todennäköisesti suorakulmion muotoinen alue. 

Toisaalta myös kirkon koko on kasvanut, joten nykyinen laaja kirkkomaa on 

mahdollista mieltää kirkon läheisyyteen kuuluvaksi alueeksi, varsinkin kun kir-

kon komea kellotorni näkyy hyvin pitkälle. Koska kirkkomaa ja hautausmaa ovat 

niin laajat, ettei koko aluetta mistään päin katsottuna voi nähdä yhdellä kertaa, 

ei aitamateriaalien kirjo tee alueesta visuaalisesti levotonta tai epämiellyttävää. 

Aitamateriaalit joka tapauksessa vaikuttavat alueesta syntyvään mielikuvaan. 

Alueelta ei esimerkiksi löydy lainkaan kirkkomaille tyypillistä kiviaitaa, joka syn-

nyttää mielikuvan pysyvyydestä ja vuosisatojen päähän ulottuvasta historiasta, 
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kuten useimmilla keskiaikaisilla kirkkomailla. Tilanne voisi olla aivan toinen, jos 

vuonna 1880 ei kiviaitaa olisi pidetty liian kalliina investointina. Kivimateriaalista 

Orimattilassa ei ainakaan ollut pulaa, sillä esimerkiksi Keiturin kylä oli aikoinaan 

tunnettu kivenhakkaajistaan ja kirkon kivetkin oli louhittu Orimattilan Niemenky-

lästä.228 Ehkäpä silloin rakennettu kiviaita olisi vieläkin olemassa ja ehkäpä hau-

tausmaan laajennukset olisivat saaneet rajoikseen myös kiviaidat? Toisaalta 

taas Orimattilan kirkkomaan aitaa voi nykyisellään pitää persoonallisena, ja se 

kuvastaa hienosti kunkin laajennusvaiheen ihanteita ja tavoitteita aidan osalta 

sekä myös monessa tapauksessa seurakunnan taloudellista tilannetta. Hauta-

usmaata ja Erkontietä rajaava aita, jossa on yhdistettynä metalliaita kivijalustalla 

sekä sen takana leikattava kuusiaita, on kirkolliseen ympäristöön hyvin sopiva 

ja arvokkaan näköinen aita, jossa metalliaidan taustana toimiva kuusiaita on se-

kä kesällä että talvella kauniin vihreä.  

 

4.2.3 Kuivannon ja Artjärven kirkot ja kirkkomaiden aitaaminen 

Kuivannon kirkko vihittiin käyttöön 28.12.1931. Sen piirustukset on laatinut ra-

kennusmestari Heikki Tiitola. Pienehköön kyläkirkkoon mahtuu 160 henkeä.229 

Kuivannon kirkon ympärillä ei ole varsinaista kirkkomaata johtuen todennäköi-

sesti kirkon suhteellisen myöhäisestä rakennusajasta, jolloin kirkon ja hautapai-

kan fyysinen yhteys ei ole ollut enää merkittävä tekijä hautauskulttuurissa. Kui-

vannon kirkon vieressä on kuitenkin aidattu, vajaan hehtaarin kokoinen hauta-

usmaa. Kirkon valmistumisen aikoina hautausmaan aita päätettiin kirkkovaltuus-

ton kokouksessa rakentaa puusta pystylistoilla ja pylväät valaa sementistä. Asia 

jätettiin tuolloin rakennustoimikunnan huostaan.230 Nykyään hautausmaa on 

ympäröity pääosin kuusiaidalla. Hautausmaan portin toisella puolella on pätkä 

kiviaitaa, jonka päällä on verkkoaitaa, ja toisella puolella porttia on pätkä verk-

koaitaa ennen kuusiaidan alkamista. (LIITE 1/4, Kuva 10) Verkkoaita on suunni-

teltu korvattavaksi kiviaidalla lähitulevaisuudessa. Kuivannon kirkon ympärille ei 
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ole suunniteltu aitaa.231 Koska kirkko sijaitsee korkealla mäen harjalla, on kirk-

kopihan toisessa laidassa yksinkertainen lankkuaita jyrkänteen reunalla merk-

kaamassa pudotuksen vaaraa. Aita on kuitenkin niin matala, ettei se varsinai-

sesti estä putoamista. 

Kuten Orimattilassa, on Artjärvelläkin ollut historian saatossa neljä kirkkoa, jois-

ta kolme ensimmäistä mitä ilmeisimmin sijaitsivat nykyisen vanhan hautaus-

maan kohdalla. Orimattilan ja Artjärven kirkkomaiden historiat alkavat aivan 

samoilta ajoilta, sillä molempien pitäjien ensimmäiset kirkot on rakennettu 1636. 

Artjärven ensimmäinen kirkko oli hyvin lyhytikäinen, todennäköisesti pieni ja 

varsin vaatimaton rakennus. Kirkko purettiin jo vuonna 1663 ja samalle paikalle 

rakennettiin uusi kirkko, joka valmistui vuonna 1664. Ensimmäisen ja toisen kir-

kon eroavaisuuksista kerrotaan, että toinen kirkko oli ensimmäistä kolme syltä, 

siis vajaa viis metriä, pidempi232, korkeampi ja kaunismuotoisempi sekä pa-

remmalla katolla varustettu. Toinen kirkko palveli hieman pidemmän aikaa art-

järveläisiä, sillä kolmas kirkko rakennettiin vuonna 1739. Kolmannesta kirkosta 

tiedetään, että se oli malliltaan ristikirkko, jonka sakaristo oli kirkon pohjoisessa 

siivessä ja kirkkoon kuului myös erillinen kellotapuli. Kolmas kirkko sijaitsi van-

hojen karttojen mukaan nykyisen vanhan hautausmaan alueella ja todennäköi-

sesti myös kaksi edellistä kirkkoa sijaitsivat samalla paikalla. Kolmas kirkko sai-

kin seistä paikoillaan yli sata vuotta ennen nykyisen eli neljännen kirkon valmis-

tumista vuonna 1840.233 Nykyisen kirkon piirsi Suomen intendentinkonttorin 

arkkitehti Anders Fredrik Granstedt. Tyyliltään se on empirevaikutteinen risti-

kirkko.  

Artjärven kirkon läheisyydessä oleva alue, jota nykyään kutsutaan vanhaksi 

hautausmaaksi, oli alun perin ollut nykyistä aidalla rajattua aluetta pienempi. Si-

tä laajennettiin kohti itää ja etelää vuonna 1788. Hautausmaalla oli mitä ilmei-

simmin akuuttia tilanpuutetta ennen laajennusta, koska vuonna 1782 oli määrät-

ty, ettei ruumiita saisi haudata kuin hautausmaan luoteiskulmaan, jotta vielä mä-

tänemättömät ruumiit eivät tulisi näkyviin hautaa kaivettaessa. Artjärvellä, kuten 
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yleisesti muuallakin, oli vainajia haudattu myös kirkon lattian alle ja vuonna 

1761 valitettiin, ettei sinne enää mahtunut tilanpuutteen takia hautaamaan. 

Niinpä päätettiin, että kirkon alle haudataan enää ne henkilöt, joiden muistoksi 

pidetään saarnoja, mikä ilmeisimmin tarkoitti sellaisia henkilöitä, joilla oli varaa 

maksaa lisämaksuja kirkolle.234  

Artjärven entinen kirkkomaa eli nykyinen vanha hautausmaa on muodoltaan 

suorakulmio ja aidattu ympäriinsä kiviaidalla. Käytettyjen kivien koko ja väri 

vaihtelevat. Osassa aitaa kivet ovat lohkottuja ja kooltaan suurempia verrattuna 

luonnon muokkaamista kivistä ladottuihin aidan osiin. Hautausmaan koko ja 

muoto ovat luultavammin peräisin kolmannen kirkon ajoilta, eikä sitä todennä-

köisesti ole muutettu uuden kirkon rakentamisen jälkeen. Vanhalle kirkkomaalle 

kuljetaan hirsirunkoisen, valkoiseksi maalatun porttirakennuksen läpi (LIITE 1/5, 

Kuva 11). Sisäänkäynnin vastakkaisella puolella hautausmaata on pieni, rapattu 

varastorakennus, joka työntyy aidasta sisäänpäin. Kiviaita on maantienpuolei-

selta sivultaan parhaassa kunnossa, vaikka osa kivistä on sielläkin lähtenyt pai-

koiltaan. Aita on paksusti sammaloitunut (LIITE 1/5, Kuva 12). Hautausmaan 

vastakkaisella puolella (pohjoinen) hautausmaan pinta on aidan yläosan tasos-

sa, ts. varsinaista aitaa ei tällä puolella ole, vaan aitaa korvaa kivinen tukimuuri, 

joka ”nostaa” hautausmaan tienpinnan yläpuolelle. Aidan itäsivu on kaikista hei-

koimmassa kunnossa, ja siellä aita muistuttaa pääosin romahtanutta kivikasaa. 

Kirkkomaalla on useita metalliaidoin rajattuja hautapaikkoja (LIITE 1/5, Kuva 

13). Metalliaitojen kulta-aikaa hautausmailla oli erityisesti 1850–60 -luku.235  

Vuonna 2012 Artjärven vanhan kirkkomaan aitaan haluttiin tehdä kulkuaukko 

kaivinkoneelle, koska suljetulle kirkkomaalle, jonne ainoa kulku on porttiraken-

nuksen kautta, ei pääse ajamaan kulkuneuvoilla. Ajatus vanhan aidan rikkomi-

sesta ja muuttamisesta jäi kuitenkin vain ajatuksen tasolle, koska seurakunnas-

sa arvattiin jo etukäteen, ettei Museovirasto tulisi hyväksymään uutta kulkuauk-

koa vanhaan, historiallisesti arvokkaaseen aitaan.236 Artjärvellä siis törmättiin 
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varsin yleiseen ongelmatilanteeseen uuden tekniikan ja vanhan rakennetun 

kulttuuriympäristön yhteensovittamisesta.  

Artjärven nykyisen kirkon kirkkomaa ei toimi nykyään, eikä ole ilmeisesti kos-

kaan toiminut, hautausmaana, koska vanha kirkkomaa on jäänyt hautausmaa-

käyttöön. Lisäksi uusi hautausmaa sijaitsee kirkon länsipuolella. Uuden kirkon 

kirkkomaa on nostettu ympäristöään korkeammalle tasolle kivisellä tukimuurilla 

tuetun maavallin avulla. (LIITE 1/6, Kuva 14) Kirkkomaalle pääsee kiipeämään 

maavalliin rakennettujen kivisten portaikkojen kautta kirkkomaan eri puolilta. 

Myös uusi hautausmaa on aidattu pääosin erityyppisillä luonnonkivillä, mutta 

sieltä löytyy myös matala, betonista valettu muurin pätkä. Keskeisenä tekijänä 

Artjärven kirkko- ja hautausmaiden aitaamisessa voi joka tapauksessa pitää ki-

vimateriaalin runsasta käyttöä. Erikokoiset ja eri tavoin työstetyt kivet aidoissa 

tuovat vaihtelua aitojen ilmeeseen.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kirkkomaan aidalla on syvä sekä moniulotteinen merkitys rakennetussa kulttuu-

riympäristössämme. Aita kirkkomaalla luo kehykset itse kirkkorakennukselle ja 

erottaa kirkkomaan ympäristöstään niin fyysisesti kuin henkisestikin. Vaikka 

kirkkomaan aidalla oli entisaikaan nykyaikaan verrattuna enemmän käytännöl-

listä merkitystä sen pitäessä eläimet poissa kaivelemasta kirkkomaata, tai sen 

toimiessa joissakin tapauksissa jopa puolustuksellisena muurina, on kirkko-

maan aitaan liittynyt aina myös vahvasti hengelliset merkityssisällöt. Maailman-

kuvamme muotoutuessa vähemmän uskonnolliseksi ovat hengelliset merkitys-

sisällöt muuttuneet voimakkaasti, eikä nykypäivän ihminen voi mitenkään täysin 

ymmärtää uskonnon ja kirkon vaikutusvaltaa entisajan ihmisten elämässä. Sen 

takia myös kirkkomaan aita on edustanut eri asioita eri aikoina eläneille ihmisil-

le. Kirkkomaiden aitojen merkitys on korostunut nykyaikana esimerkiksi kirkon-

seudun rakennetun kulttuuriympäristön suojelun sekä myös ympäristöestetiikan 

näkökulmasta, koska kirkonseudut monesti paikkakunnan vanhimpina kulttuuri-

historiallisina alueina kertovat arvokasta tarinaa menneisyydestä ja ovat sen 

vuoksi erityisen suojelun tarpeessa. Vaikka uskonnolliset merkityssisällöt ovat 

muuttuneet, on kirkkomaan aita ollut aina sekä materiaalinen että henkinen raja 

pyhän ja profaanin välillä. Aidan materiaalinen olemus on vaihdellut kevyemmis-

tä piste-, säle- tai metalliaidoista paksuihin kivimuureihin ja jykeviin hirsiaitoihin, 

eikä materiaalin ja rakennustavan osuutta aidan rajaamasta alueesta syntyväs-

tä mielikuvasta pidä väheksyä.  

Väkimäärän lisääntyessä Suomessa myös hautaustapojen on ollut pakko muut-

tua: ensin kirkon sisältä kirkkomaalle ja kirkkomaalta erilliselle hautausmaalle, 

vaikkakin hautaamistavoissa on ollut alueellisia ja paikallisia variaatioita, eikä 

kehitys kulkenut joka paikassa samaan tahtiin. Joka tapauksessa hautauskult-

tuurin muutokset ovat vaikuttaneet myös kirkkomaiden aitaamiseen. Hautaus-

maina toimineiden kirkkomaiden täytyttyä ääriään myöten perustettiin erillisiä 

hautausmaita kirkkomaiden ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti laajennettiin vanhaa 

kirkkomaata, jolloin on myös jatkettu olemassa olevaa aitaa tai rakennettu ko-
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konaan uusi. Monessa tapauksessa uusi kirkko rakennettiin uudelle kirkkomaal-

le ja vanha kirkkomaa jäi hautausmaakäyttöön. Vain harvoja, jo keskiajalle tyy-

pillisiä, pieniä ja kompakteja kirkkomaita, on säilynyt näihin päiviin. Kirkkomaa 

on nykypäivänä monesti niin laaja alue, ettei sen hahmoa ja kokoa pysty yhdellä 

silmäyksellä hahmottamaan lainkaan.  

Kirkkomaiden aitojen materiaalivalintoihin sekä rakennustapoihin ovat useimmi-

ten vaikuttaneet puhtaasti käytännölliset seikat, kuten materiaalin saatavuus ja 

hinta, kuin myös ylemmältä taholta tulleet määräykset, kuten hallitsijoiden kir-

jeet. Entisaikaan kirkot olivat usein kylien ja kaupunkien keskipisteitä ja tärkeitä 

sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja, sekä myös paikkakuntien näyttävimpiä 

rakennuksia, joten aitojen materiaalivalinnoissakin on oletettavasti ainakin 

useimmissa tapauksissa otettu huomioon kirkkorakennuksen suuri merkitys 

paikkakunnalle ja sen seurauksena rakennettu nimenomaan kiviaita korosta-

maan paikan tärkeyttä. Tosin kiviaidan rakentaminen esimerkiksi tavalliseen 

pisteaitaan verrattuna on ollut kallista, työlästä ja aikaa vievää. Sen seuraukse-

na kirkkomailta löytyy variaatioita erilaisista aitamateriaaleista, kuten Orimattilan 

kirkkomaalta, missä kiviaidan rakentaminen todettiin vuonna 1880 liian kalliiksi. 

Kirkkomaiden aitojen rakentaminen ei ole suoraan verrannollinen samanaikai-

seen profaaniin aitarakentamiseen, vaikka vaikutteita luonnollisesti onkin otettu 

puolin ja toisin. Kirkkomaiden aitojen rakennustyöt jaettiin monesti talojen kes-

ken, joten on varsin luonnollista, että maatilojen töiden yhteydessä opittuja ai-

danrakentamisen tekniikoita käytettiin myös kirkkomailla. Yhteisöllinen aidanra-

kentaminen ei ole täysi kadonnut yhteiskunnasta, sillä monia ”perinneaitoja” on 

korjattu talkoilla kuntoon, kuten Loimaan vanhan kirkon hirsiaita.  

Tämän pro gradu -tutkielman käytännön tutkimusosuudessa tarkasteltiin kolmen 

orimattilalaisen kirkkomaan aitoja ja niistä yksityiskohtaisimmin Orimattilan kir-

kon kirkkomaan historiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Orimattilan kirkko-

maan aitoihin liittyvä tutkimusmateriaali todistaa sen, että aitoihin on kautta ai-

kojen kiinnitetty huomiota ja niiden rakentaminen on ollut merkityksellistä. Ai-

neistosta käy kuitenkin ilmi myös se, että aitojen rakentaminen on ollut tavallaan 

toissijaista, sillä monesti päätetty aidan rakentaminen tai korjaaminen on siirty-

nyt jopa vuosilla eteenpäin. On ollut myös vaiheita, jolloin kirkkomaa on ollut 
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osittain ilman aitaa, tosin tilannetta ei ole pidetty suotavana, koska se on nostet-

tu esille kirkollisessa päätöksenteossa. Orimattilan kirkkomaata koskevasta ai-

neistosta voi päätellä myös, että kirkkomaan laajentuessa monia kertoja ja hy-

vin laajaksi, ei käytetyn aitamateriaalin yhdenmukaisuudella ole ollut niin suurta 

merkitystä, koska kirkkomaata ja hautausmaata on aidattu niin valurauta-, me-

talliverkko-, kuusi- kuin pensasaidoilla. Vertailuksi esimerkiksi Artjärven kirkko-

maalla ja vanhalla sekä uudella hautausmaalla, jotka kaikki ovat suhteellisen 

pienikokoisia verrattuna Orimattilan kirkkomaahan ja hautausmaahan, on aita-

materiaali yhdenmukaisesti kiveä, vaikka kivien koko, ladontatapa sekä käsittely 

vaihtelevatkin. Orimattilan kirkkomaan tapauksessa aitamateriaalin vaihtelu ei 

kuitenkaan pistä silmään, koska kirkkomaata ja hautausmaata ei pysty kerralla 

hahmottamaan kokonaisuutena niiden suuren koon vuoksi. Kuivannon hauta-

usmaan aita on suurimmaksi osaksi yhdenmukainen leikattu kuusiaita, ja mate-

riaalina kuusi sopiikin hyvin tälle syrjäisessä paikassa, metsän keskellä olevalle 

hautapaikalle. Kuivannon hautausmaan kohdalla on lisäksi pyrkimystä yhden-

mukaistamaan aitaa entisestään, sillä seurakunnalla on halu rakentaa jo raken-

netulle kiviaidan pätkälle vastapari hautausmaan portin toiselle puolelle.  

Tutkielman tavoitteena oli vastata kysymyksiin, mikä aita on ja mikä on sen 

merkitys osana kirkonseudun rakennettua kulttuuriympäristöä. Kirkkomaan ai-

dan olemusta ja merkitystä tarkasteltiin niin rajan, tilan ja paikan kuin pyhyyden, 

ympäristöestetiikan ja kulttuuriympäristön suojelun näkökulmista unohtamatta 

kirkkomaan aidan käytännöllistä merkitystä. Haasteen tutkimukselle antoi sekä 

merkityksien että käytännön rakentamisen kohdalla ajan kulku ja sen myötä 

maailman radikaali muuttuminen. Esimerkiksi suomalaisista keskiajan aidoista 

ei ole löydettävissä täysin luotettavia lähdemateriaaleja, ja keskiajan ihmisen 

maailmankuvaan voimme tehdä ainoastaan pinnallisen tutkimusretken kirjalli-

sen lähdemateriaalin pohjalta. Miten siis voisimme tarkasti tietää, minkälainen 

merkitys kirkkomaalla ja sen rajalla on ollut ennen omaa aikaamme? Toisaalta 

taas nykyaika antaa vielä suuremman haasteen merkityssisältöjen tutkimuk-

seen, koska uskonnosta ja hengellisyydestä on tullut yhteisöllisen normin sijaan 

hyvin yksilöllistä ja henkilökohtaista.  
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Tämä kirkkomaiden aitojen merkityssisältöihin sekä niiden rakentamisen histo-

riaan keskittynyt tutkielma antaa kuvan siitä, mikä kirkkomaan aidan asema on 

kirkon ympäristössä ja minkälaisia muutospaineita aitaan on vuosisatojen saa-

tossa kohdistunut. Erittäin mielenkiintoista olisi jatkaa saman aiheen parissa 

selvittämällä kaikkien Suomen kirkkomaiden nykytilanne aitamateriaalien osalta, 

jolloin saataisiin määrällisiä tutkimustuloksia ja myös todennäköisesti alueelliset 

erot aitamateriaalien osalta tulisivat ainakin jossain määrin esille. Tutkimusta 

voisi syventää myös tekemällä syvällisempää vertailua pyhän ja profaanin aita-

rakentamisen välillä. Tutkimuksen jatkaminen aidan merkityssisältöjen tutki-

muksen näkökulmasta saattaisi olla myös hedelmällistä. Tilan ja paikan koke-

mista kirkkomaalla voisi selvittää tekemällä haastattelututkimuksia erilaisille 

kohderyhmille, kuten seurakunnan työntekijöille, uskovaisille, tapakristityille, kir-

kosta eronneille, kirkon lähistöllä asuville jne.  

Tämän tutkielman tavoitteena oli saada huomio kiinnittymään helposti huo-

maamattomiksi jääviin, pieniin ja merkityksettömiltä vaikuttaviin yksityiskohtiin 

rakennetussa kulttuuriympäristössämme, kuten kirkkomaiden aitoihin. Tutkielma 

osoitti, että pieniltäkin vaikuttavilla asioilla voi olla syvät ja laaja-alaiset juuret, 

jotka ulottuvat koskettamaan monia eri elämän osa-alueita. Kirkkomaan aita - 

pyhän ja profaanin, elävien ja kuolleiden, meidän ja muiden raja - suojaa, uh-

kaa, houkuttaa ja jopa pelottaa. Aidalla on kiistatta valtaa ja sen tutkimuksella 

merkitystä.  
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KUVALUETTELO 

 

Kuva 1: Merimaskun kirkkomaata ympäröi yksi harvoista hirsiaidoista Suomen 

kirkkomailla. Aita on vuonna 1995 rakennettu rekonstruktio 1800-luvun aitamal-

lista. Kuvaaja: Pekka Lähteenkorva 2012.  

Kuva 2: Tuuloksen keskiaikaisen kivikirkon kirkkomaa kuvattuna aidan ulkopuo-

lelta. Kellotapuli sekä luuhuone liittyvät kylmämuurattuun kiviaitaan. Läpikuljet-

tava porttirakennus jää piiloon kellotapulin taakse. Kuvaaja: Henrika Suna 2010.  

Kuva 3: Hauhon keskiaikaisen kivikirkon kellotapuli työntyy keskiajan kirkoille 

tyypillisesti ulos aidasta, jolloin sen kirkkomaan puoleinen sivu on samassa ta-

sossa aidan kanssa. Kellotapuli on läpikuljettava, eli se toimii myös porttiraken-

nuksena. Kuva: Henrika Suna 2010. 

Kuva 4: Orimattilan nk. uuden hautausmaan aitamalli kirkonpuoleiselle hauta-

usmaan sivulle päätettiin vuonna 1905 kirkonkokouksessa. Kivisokkelillisen rau-

ta-aidan takana oleva leikattava kuusiaita on myöhäisempää perua. Kuva: Hen-

rika Suna 2011. 

Kuva 5: Yksityiskohta Orimattilan kirkkomaan ja hautausmaan rauta-aidasta. 

Aidan tolpassa on ristin muotoinen koristekuviointi. Kuva: Henrika Suna 2013. 

Kuva 6: 1950-luvulla otetussa kuvassa näkyvät rautaiset karuselliportit Orimatti-

lan kirkon keskioven kohdalla. Portit on myöhemmin poistettu. Kuvan lähde: 

Vallas 1986, 36.  

Kuva 7: Orimattilan kirkkomaata Erkontien puolella on noin vuodesta 1906 asti 

reunustanut valurauta-aita, joka sai mallinsa Erkontien toisessa reunassa ole-

vasta hautausmaan puoleisesta aidasta (kuva 4). Kuva: Henrika Suna 2011.  

Kuva 8: Vanhaa kuusiaitaa, rauta-aitaa sekä verkkoaitaa Orimattilan ”uuden” 

hautausmaan rajalla keskustanpuoleisen parkkipaikan kohdalla. Tähän kohtaan 

aidan ulkopuolelle suunniteltiin kirkkotallin purkamisen jälkeen hevospuomeja. 

Kuva: Henrika Suna 2013.  
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Kuva 9: Uusin metallisista aidoista reunustaa Orimattilan hautausmaata Heinä-

maantien reunassa. Aidassa vuorottelevat pensasistutukset sekä metalliaita. 

Kuva: Henrika Suna 2013.  

Kuva 10: Talvinen näkymä Kuivannon hautausmaalta. Portin pylvään oikealta 

puolelta alkaa kylmämuurattu kiviaita, jonka päällä on verkkoaita. Portin va-

semmalla puolella näkyy verkkoaitaa. Noin 20 m jälkeen molemmat aidat vaih-

tuvat leikatuksi kuusiaidaksi, jolla Kuivannon hautausmaa on pääosin ympäröi-

ty. Kuva: Henrika Suna 2013. 

Kuva 11: Artjärven vanhan kirkkomaan hirsirunkoinen porttirakennus hautaus-

maan länsisivulla. Kuva: Henrika Suna 2011.  

Kuva 12: Artjärven vanhan hautausmaan maantienpuoleisella sivulla aita on la-

dottu kylmämuuraustekniikalla pienehköistä luonnonkivistä. Joistakin kohdista 

aita on päässyt romahtamaan. Kuva: Henrika Suna 2011. 

Kuva 13: Artjärven vanhalla kirkkomaalla on monia rauta-aidoin rajattuja vanho-

ja hautapaikkoja. Kuva: Henrika Suna 2011. 

Kuva 14: Artjärven kirkkomaa on nostettu muuta maanpintaa korkeammalle 

pengerretyn, luonnonkivisen tukimuurin avulla. Kuva: Henrika Suna 2011.  
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Orimattilan seurakunnan arkisto (OSA) 
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1881.  

II. Cb:1. Kirkkoraadin pöytäkirjoja 1880–1911 + kirkonkok. pöytäkirjoja.  

II. Cb:4. Kirkkoneuvoston pöytäkirjoja + kirkkovalt. valm. vk. ptk 1946–1955.  
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Hautausmaata koskevat asiakirjat. 2.7.6.41:1.  
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 leikkaus- ja ruumishuone 1954 

 huoltorakennus 1966 + laajennus 1975 

 salaojat 1968 

 hautausmaakysely 1971 

 
Hautausmaata koskevat asiakirjat. 2.7.6.41:4.  

 Hautausmaan laajennus 2002–06 

 suunnittelu 2001–03 
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LIITTEET 

Liite 1: kuvat



 

 

 

LIITE 1/1 

Kuvat 

 
Kuva 1: Merimaskun kirkkomaata ympäröi yksi harvoista hirsiaidoista Suomen kirkko-

mailla. Aita on vuonna 1995 rakennettu rekonstruktio 1800-luvun aitamallista. Kuva: 

Pekka Lähteenkorva 2012.  

 

 
Kuva 2: Tuuloksen keskiaikaisen kivikirkon kirkkomaa kuvattuna aidan ulkopuolelta. 

Kellotapuli sekä luuhuone liittyvät kylmämuurattuun kiviaitaan. Läpikuljettava porttira-

kennus jää piiloon kellotapulin taakse. Kuva: Henrika Suna 2010.       



 

 

 

LIITE 1/2 

 
Kuva 3: Hauhon keskiaikaisen kivikirkon kellotapuli työntyy keskiajan kirkoille tyypilli-

sesti ulos aidasta, jolloin sen kirkkomaan puoleinen sivu on samassa tasossa aidan 

kanssa. Kellotapuli on läpikuljettava, eli se toimii myös porttirakennuksena. Kuva: Hen-

rika Suna 2010. 

 
Kuva 4: Orimattilan nk. uuden hautausmaan aitamalli kirkonpuoleiselle hautausmaan 

sivulle päätettiin vuonna 1905 kirkonkokouksessa. Kivisokkelillisen rauta-aidan takana 

oleva leikattava kuusiaita on myöhäisempää perua. Kuva: Henrika Suna 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5: Yksityiskohta Orimattilan kirkkomaan ja hautaus-

maan rauta-aidasta. Aidan tolpassa on ristin muotoinen 

koristekuviointi. Kuva: Henrika Suna 2013. 

 



 

 

 

LIITE 1/3 

 
Kuva 6: 1950-luvulla otetussa kuvassa näkyvät rautaiset karuselliportit Orimattilan kir-

kon keskioven kohdalla. Portit on myöhemmin poistettu. Kuvan lähde: Vallas 1986, 36.  

 
Kuva 7: Orimattilan kirkkomaata Erkontien puolella on noin vuodesta 1906 asti reunus-

tanut valurauta-aita, joka sai mallinsa Erkontien toisessa reunassa olevasta hautaus-

maan puoleisesta aidasta (kuva 4). Kuva: Henrika Suna 2011.  

 



 

 

 

LIITE 1/4 

 
Kuva 8: Vanhaa kuusiaitaa, rauta-aitaa sekä verkkoaitaa Orimattilan ”uuden” hautaus-

maan rajalla keskustanpuoleisen parkkipaikan kohdalla. Tähän kohtaan aidan ulkopuo-

lelle suunniteltiin kirkkotallin purkamisen jälkeen hevospuomeja. Kuva: Henrika Suna 

2013.  

 

 
Kuva 9: Uusin metallisista aidoista reunustaa Orimattilan hautausmaata Heinämaantien 

reunassa. Aidassa vuorottelevat pensasistutukset sekä metalliaita. Kuva: Henrika Suna 

2013.  

 

 
Kuva 10: Talvinen näkymä Kuivannon hautausmaalta. Portin pylvään oikealta puolelta 

alkaa kylmämuurattu kiviaita, jonka päällä on verkkoaita. Portin vasemmalla puolella 

näkyy verkkoaitaa. Noin 20 m jälkeen molemmat aidat vaihtuvat leikatuksi kuusiaidaksi, 

jolla Kuivannon hautausmaa on pääosin ympäröity. Kuva: Henrika Suna 2013. 
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Kuva 11: Artjärven vanhan kirkkomaan hirsirunkoinen porttirakennus hautausmaan 

länsisivulla. Kuva: Henrika Suna 2011.  

 

 
Kuva 12: Artjärven vanhan hautausmaan maantienpuoleisella sivulla aita on ladottu 

kylmämuuraustekniikalla pienehköistä luonnonkivistä. Joistakin kohdista aita on pääs-

syt romahtamaan. Kuva: Henrika Suna 2011.  

 

 
Kuva 13: Artjärven vanhalla kirkkomaalla on monia rauta-aidoin rajattuja vanhoja hau-

tapaikkoja. Kuva: Henrika Suna 2011.     
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Kuva 14: Artjärven kirkkomaa on nostettu muuta maanpintaa korkeammalle pengerre-

tyn, luonnonkivisen tukimuurin avulla. Kuva: Henrika Suna 2011.  


